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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan serta pencapaian tujuan organisasi baik departemen dan 

lembaga. Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat dibutuhkan 

untuk menjalankan  sektor-sektor  lain  yang  ada. Menurut Bangun  (2012:4) 

menjelaskan bahwa “Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran  

penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia.” 

Sumber daya manusia yang dimaksud disini, ialah para karyawan 

yang bekerja di departemen  itu  sendiri. Karyawan merupakan faktor utama  

dan berperan penting di dalam perusahaan yaitu sebagai perencana,   

pelaksana, pengawas dan pengendali kegiatan perusahaan. Jika sumber daya 

manusia yang ada memiliki kualitas yang baik, maka tugas dan fungsi yang 

dilakukan akan dapat terselesaikan dengan baik. Namun sebaliknya apabila 

sumber daya manusia yang ada di dalamnya tidak memiliki komitmen dan 

kualitas yang baik, maka tujuan dan rencana yang dibuat juga tidak dapat 

dilakukan secara  maksimal. Maka dari itu, setiap perusahaan  dituntut  untuk  

dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang ada di dalamnya. 

Motivasi dipilih menjadi salah satu faktor yang sangat erat kaitannya 

dengan kinerja, karena semua pegawai membutuhkan semangat serta  

dorongan  positif untuk melaksanakan pekerjaannya, Darmayanti (2014). 

Demi tercapainya tujuan perusahaan dengan baik, karyawan membutuhkan 
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motivasi agar dapat bekerja dengan optimal. Motivasi yang tinggi akan 

membuat karyawan melakukan  pekerjaannya dengan baik serta maksimal, 

Kustrianingsih (2016). 

Setiap orang memiliki keinginan dan keinginannya sendiri, untuk 

tujuan itu dia bekerja untuk bisa memenuhinya. Tidaklah cukup bagi seorang 

karyawan untuk puas secara materiil tetapi aspek non materiil sama 

pentingnya dengan aspek materiil, seorang karyawan harus terpenuhi. Proses 

motivasi meliputi alat-alat penting :  

1. Gaji yang Disempurnakan : insentif uang merupakan faktor penting 

dalam proses motivasi. Meskipun membayar uang bukanlah unsur 

kausal kepuasan kerja, namun pembayaran merupakan faktor eksternal 

yang memotivasi para pekerja menuju kinerja mereka yang lebih baik 

(Akintoye, 2000).  

2. Pengawasan : selain itu, pengawasan juga bisa menjadi kontributor 

omset pekerja (Buzzle, 2010).  

3. Promosi : promosi merupakan perbaikan dari posisi terkini. Riketta dan 

Dick (2005) mengemukakan bahwa perilaku karyawan di tempat kerja 

terkait dengan kepuasan dalam karir mereka.  

4. Tanggung Jawab : tanggung jawab sebagai Medura (2007) dinyatakan 

sebagai salah satu alat motivasi terpenting yang diambil oleh semua 

perusahaan. Tanggung jawab memberikan lebih banyak wewenang 

untuk pengambilan keputusan kepada karyawan untuk melaksanakan 
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tugas mereka. Itu secara intrinsik dapat memotivasi karyawan untuk 

mempresentasikan ide kreatif dan inovatif kepada perusahaan.  

5.  Pelatihan : pelatihan dan pengembangan merupakan alat yang berguna 

untuk memotivasi karyawan di perusahaan. Pelatihan meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan karyawan sehingga kinerjanya akan 

meningkat (Gomez-Mejia et al., 2007). Selain itu, melatih karyawan 

organisasi dengan memberikan kesempatan belajar merupakan faktor 

motivasi kerja yang signifikan (Kress et al., 2004).  

6. Manfaat pinggiran : Manfaat pinggiran juga merupakan salah satu 

insentif  moneter yang dapat digunakan untuk memotivasi para pekerja 

dan meningkatkan kinerjanya. Bonus dan tunjangan adalah 

penghargaan uang tunai yang diberikan kepada karyawan yang telah 

mencapai tujuan kinerja spesifik (Kinicki & Williams, 2008). 

Sedangkan aspek non material meliputi lingkungan kerja yang sangat 

baik, pemahaman yang baik antara sesama pekerja dan manajemen 

puncak, semua elemen ini sangat berkaitan dengan motivasi karyawan. 

Karyawan memainkan peran yang sangat penting dalam operasi sehari-

hari dari setiap organisasi terutama di mana pasar sangat kompetitif dan 

memiliki lingkungan yang selalu berubah yang didukung oleh sebagian 

besar teoretikus. Nasib sebuah organisasi biasanya ditentukan oleh 

karyawannya sehingga terdengar logis untuk memahami bagaimana 

karyawan dapat termotivasi. 
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Sejauh menyangkut motivasi karyawan, program insentif motivasional 

karyawan telah ditemukan sebagai teknik yang paling umum digunakan di 

antara organisasi. Tujuan dari program ini adalah untuk memberi 

penghargaan pada kinerja produktif, memperkuat perilaku positif dan 

membangkitkan minat karyawan. Kinerja dan bagaimana hal itu dapat 

ditingkatkan sangat penting bagi perhatian industri dan organisasi, oleh 

karena itu banyak ilmuwan organisasi, sangat tertarik dengan skema dan 

teknik yang berbeda terkait kinerja dan insentif pertumbuhannya adalah salah 

satu teknik yang digunakan di tempat kerja untuk merangsang Karyawan 

untuk mendapatkan kinerja yang diinginkan. Akibatnya, motivasi sangat 

penting bagi setiap organisasi karena memotivasi karyawan adalah personil 

kreatif, yang menyumbangkan organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasinya. Jadi ini dianggap sebagai target utama dalam setiap rencana 

organisasi. Jadi, motivasi merupakan kebutuhan penting dalam karyawan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Dorongan motivasi kerja memberi kontribusi pada kualitas sumber 

daya manusia yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik dalam organisasi. 

Motivasi dalam organisasi pemerintah dan non-pemerintah sangat penting 

dan dibutuhkan karena dapat mengubah dan memperbaiki kinerja pekerja 

secara afirmatif (Aarabi et al., 2013)  

Bateman dan Snell (1996) berpendapat bahwa motivasi adalah 

kekuatan yang menyegarkan, dan mengarahkan pekerjaan seseorang menuju 

pencapaian tujuan. Akibatnya, motivasi merupakan salah satu isu yang paling 
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penting dan merupakan faktor efektif pada kinerja dan kebutuhan untuk 

memimpin karyawan menuju tujuan utama. Selain itu, tantangan utama yang 

dihadapi organisasi adalah penerapan faktor motivasi yang sesuai untuk 

meningkatkan kinerja agar dapat mencapai tujuan utama organisasi (Stella, 

2008). Harapan masing-masing pendekatan berbeda dari satu organisasi ke 

organisasi lainnya. Untuk mengklasifikasi dan menangani ekspektasi ini, 

pemahaman memotivasi karyawan diperlukan. Oleh karena itu, gagasan 

motivasi telah menjadi daya dorong umum bagi bisnis yang paling sukses. 

Motivasi sangat penting untuk kinerja karyawan. Ini memainkan fungsi 

penting dalam kinerja dan perilaku lainnya (Roberts, 2005). 

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kedai Matmoen 

karena tempat ini belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian dan   

dikarenakan kedai ini memiliki Performance Appraisal (PA) bulanan untuk 

tiap-tiap karyawan dan ditindaklanjuti dengan adanya sistem penghargaan 

dan motivasi. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Kedai Matmoen di Boyolali”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka 

perumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian  ini Sebagai berikut: 

“Bagaimana pengaruh motivasi kerja (Tanggungjawab, Pengakuan, Insentif, 

Lingkungan Kerja dan Hubungan personal) terhadap kinerja karyawan Kedai 

Matmoen?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diadakan sebagai upaya untuk menjawab suatu permasalahan 

yang ada sesuai dengan latar belakang penelitian. Sehingga tujuan utama 

penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja  

(Tanggungjawab, Pengakuan, Insentif, Lingkungan Kerja dan Hubungan 

personal) terhadap kinerja karyawan Kedai Matmoen di Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Penulis 

a. Sebagai salah satu pemenuhan syarat guna mendapatkan gelar sarjana. 

b. Untuk membandingkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diterima 

selama perkuliahan dengan kenyataan dilapangan, dan sebagai salah 

satu cara dalam proses memahami lebih dalam mengenai sumber daya 

manusia. 

2. Manfaat Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber kepustakaan 

guna menambah wawasan bagi para mahasiswa yang sedang melakukan 
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pembelajaran dalam proses mempelajari ilmu manajamen dan khususnya 

manajemen sumber daya manusia. 

3. Manfaat Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat 

membangun berupa kritik dan saran sehingga perusahaan memiliki 

kesempatan yang lebih besar untuk membangun perusahaannya supaya 

dapat menjadi perusahaan yang lebih baik. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I    Pendahuluan 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian 

serta sistematika penulisan.  

BAB II   Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini memuat tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan penelitian, dan memuat tentang beberapa penelitian 

terdahulu yang berguna untuk memperkuat penelitian ini dan 

berisi tentang kerangka penelitian.  

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang metode pengambilan sampel, sumber 

data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode 

analisis data. 
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BAB IV Analisis data dan Pembahasan 

Bab ini merupakan pengolahan dari metode yang digunakan. 

Analisis ini berguna sebagai jawaban atas permasalahan 

penelitian.  

BAB V   Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini. Seluruh 

hasil penelitian akan dirangkum dalam bab ini. Pada bab ini 

berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


