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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan era yang semakin maju, mendorong manusia untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik. Indonesia adalah negara dengan 

jumlah penduduk atau sumber daya manusia yang cukup besar, sehingga 

seharusnya Indonesia memiliki daya saing lebih dibandingkan dengan 

negara lainnya. Daya saing yang baik dapat ditunjukkan melalui kinerja 

dan prestasi karyawan atau sumber daya manusia dalam menghasilkan 

hasil kinerjanya. Suatu perusahaan dikatakan berhasil apabila kinerja 

karyawan sesuai dengan yang di harapkan oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan (Yunarifah, 2012). Setiap karyawan memiliki 

latar belakang, kemampuan yang berbeda – beda yang akan mempengaruhi 

hubungan antar manusia dan organisasi perusahaan. 

Salah satu hal yang mendorong peningkatan kinerja karyawan adalah 

dengan keterampilan dan motivasi kerja. Manusia merupakan penggerak 

dan penentu jalannya suatu perusahaan, tanpa peran manusia meskipun 

berbagai faktor telah tersedia suatu organisasi tidak akan jalan 

(Rachmawati, 2014). Kinerja Karyawan adalah hal terpenting yang 

diharapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan organisasinya. Kinerja 

karyawan sangat menentukan prospek suatu perusahaan, karyawan 

dikatakan baik apabila kinerja karyawan berjalan denga baik sesuai dengan 
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tujuan perusahaan, namun apabila kinerja karyawan tidak berjalan sesuai 

dengan tujuan perusahaan dapat berdampak buruk bagi perusahaan. 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. 

Kesedian dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk 

mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Pemimpin perlu mengetahui 

kemampuan atau kinerja karyawan agar dapat mengetahui dan 

merencanakan solusi yang terjadi pada karyawan. Seorang pemimpin juga 

harus mendorong semangat dan memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan kinerjanya (Siregar, 2017).  

Keterampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Keterampilan hanya dapat 

ditunjukkan melalui kegiatan – kegiatan atau pelatihan dan pengembangan 

dilakukan supaya meningkatkan pengetahuan kerja yang dimiliki pegawai 

(Arisandy, 2015). Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan yang 

berbeda-beda oleh karena itu perusahaan perlu memberikan pelatihan 

keterampilan kepada karyawan agar karyawan dapat menyesuaikan dengan 

kinerja yang telah ditetapkan pada suatu perusahaan. 

Seorang yang terampil akan memperlihatkan tingkat kemandirian 

dalam bekerja, handal menyelesaikan pekerjaan dan profesional (ahli) 

pada bidang yang ditekuni (Sofyang dkk, 2017). Keterampilan pada 

dasarnya berawal dari keterbiasaan yang sering dilakukan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika seorang karyawan sering melakukan 
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dan terbiasa dalam menghasilkan suatu pekerjaan maka keterampilan juga 

akan muncul dengan sendirinya. Maka dari itu suatu perusahaan harus 

dapat mengolah keterampilan karyawan agar dapat bekerja dengan baik 

dan memberikan dampak baik pula untuk kemajuan suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan. 

Tidak hanya motivasi kerja yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan, namun motivasi kerja juga berdampak pada kinerja karyawan. 

Motivasi kerja merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Sutrischastini 

(2015), bila seseorang termotivasi maka ia akan berupaya sekuat tenaga 

untuk mencapai tujuan, namun belum tentu upaya yang tinggi akan 

menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Dengan demikian perusahaan harus 

dapat meningkatkan motivasi kerja yang dalam benak karyawan guna 

meningkatkan kinerjanya. 

Motivasi kerja merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan dengan sadar tanpa adanya pemaksaan. 

Apabila motivasi kerja dikaitkan dengan karyawan, maka motivasi kerja 

dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang ada pada diri karyawan untuk 

melakukan ataupun menyelesaikan kinerjanya dalam suatu perusahaan 

guna mencapai tujuan baikuntuk dirinya sendiri maupun untuk perusahaan. 

Motivasi kerja sebagai motor penggerak yang paling vital dalam sebuah 

pencapaian kinerja. Tanpa motivasi kerja pegawai tidak akan berhasil untuk 

menyelesaikan sebuah pekerjaan secara maksimal karena tidak ada kemauan 
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yang berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri, yang muncul hanyalah 

rutinitas (Sutrischastini, 2015). Seorang karyawan dapat lebih termotivasi 

dalam bekerja apabila ia mendapatkan penghargaan (reward) setelah apa 

yang ia lakukan mencapai target yang telah ditentukan. 

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka sangat menarik untuk 

dilakukan sebuah penelitian yang mengkaji dan menguji lebih mendalam 

tentang “Pengaruh Keterampilan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Gunung Subur Sejahtera Karanganyar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka dapat diketahui 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah keterampilan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT. Gunung Subur Sejahtera Karanganyar ? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT. Gunung Subur Sejahtera Karanganyar ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah 

yang ada sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh keterampilan terhadap kinerja 

karyawan PT. Gunung Subur Sejahtera Karanganyar. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Gunung Subur Sejahtera Karanganyar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis. 

a. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

tentang sumber daya manusia khususnya yang berhubungan dengan 

keterampilan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.  

b.  Bagi Peneliti lainnya. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau 

dikembangkan lebih lanjut, serta referensi bagi peneliti lain yang 

berhubungan dengan permasalahan pengaruh keterampilan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan sudut pandang 

yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis. 

a.  Bagi Peneliti. 

Memberikan pengalaman berfikir ilmiah dan dapat menambah 

pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang sumber daya 

manusia khususnya yang berhubungan dengan keterampilan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

b.  Bagi Perusahaan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi PT. Gunung Subur Sejahtera 

Karanganyar dalam memotivasi dan menyusun strategi dan program-

program pengembangan sumber daya manusia upaya meningkatkan 

kinerja karyawan yang lebih baik. 



6 

 

 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Materi dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dari masing-masing 

variabel penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pikir yang 

menggambarkan adanya hubungan antara variabel dependen dan 

independen. 

BAB III :   METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang diskripsi dari variabel 

penelitian, definisi operasional, sampel penelitian, metode 

pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan 

mekanisme yang digunakan dalam penelitian.  

BAB IV :   HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan pembahasannya. 

BAB V :   PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


