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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faktor yang paling penting untuk menentukan sebuah keberhasilan di

suatu perusahaan yaitu berasal dari sumber daya manusia. Adanya peran aktif

dari sumber daya manusia akan mempengaruhi suatu tujuan yang sudah

ditetapkan di sebuah perusahaan. Sumber daya manusia merupakan penentu

arah perkembangan suatu perusahaan, maka dapat dikatakan menjadi salah satu

faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan selain dari faktor modal.

Maka dari itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi perusahaan. Untuk pencapaian tersebut, maka perusahaan harus

mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan

karyawan untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan

yang dimiliki secara optimal.

Setiap manusia pasti memiliki motivasi yang berbeda-beda tiap individu

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Maka mereka akan berperilaku dan

bertindak yang didasari oleh berbagai macam kebutuhan yang merupakan

pernyataan dalam diri seseorang sehingga dapat menyebabkan suatu upaya atau

usaha untuk mencapai tujuan atau hasil. Motivasi tersebut sangatlah

berpengaruh terhadap karakteristik individu dari masing-masing individu itu

sendiri. Oleh karena itu, adanya perbedaan karakteristik individu harus

diperhatikan dengan maksimal agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan
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adanya perbedaan karakteristik individu dapat menerangkan mengapa kinerja

karyawan yang satu berbeda dengan yang lain.

Menurut Hurriyati (2005), Karakteristik individu merupakan suatu proses

psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi

serta menerima barang dan jasa serta pengalaman. Karakteristik individu

merupakan faktor internal (interpersonal) yang menggerakan dan

mempengaruhi perilaku individu. Thoha (2007), menyatakan bahwa kaitan

dengan karakteristik individu, bahwa individu membawa kedalam tatanan

organisasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan dan

pengalaman masa lalunya.

Motivasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana individu mengenal

kebutuhannya dan mengambil tindakan untuk memuaskan kebutuhan tersebut

(Wells & prensky, 1997). Hasibuan (2009) bahwa motivasi kerja adalah

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar

mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya

upayanya untuk mencapai kepuasan. Faktor pendorong penting yang

menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Mangkunegara (2006) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan

tuganya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan

menurut Hasibuan (2012), kinerja (Prestasi Kerja) adalah suatu hasil kerja yang

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
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kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan

serta waktu.

Batik Danar Hadi Solo merupakan sebuah perusahaan dibidang industri

tekstil yang memproduksi batik yang sudah terkenal di kota solo, yang mana

sumber daya manusia merupakan asset terpenting untuk proses produksi batik.

Terdapat berbagai bidang di dalam proses pembuatan sebuah batik di PT. Batik

Danar Hadi Solo, salah satu yang penting yaitu bagian produksi. Bagian tersebut

merupakan bagian yang ada pada perusahaan yang bertugas untuk mengatur

kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi.

Penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah merupakan kunci ke

arah peningkatan kinerja karyawan, sehingga dibutuhkan suatu kebijaksanaan

dari perusahaan untuk menggerakkan tenaga kerja tersebut agar mau bekerja

lebih produktif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan,

dengan lebih mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan

dari setiap karyawannya sehingga proses evaluasi sangat diperlukan terhadap

kinerja karyawan secara terus menerus agar dapat membentuk SDM yang

handal dan bertanggung jawab sehingga dapat terus memberikan hasil kinerja

yang maksimal pada perusahaan tersebut.

Dengan melihat dan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka

dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KARAKTERISTIK

INDIVIDU DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN

PADA PT. BATIK DANAR HADI SOLO”
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B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kemampuan terhadap kinerja karyawan pada PT.

Batik Danar Hadi Solo?

2. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Batik

Danar Hadi Solo?

3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada

PT. Batik Danar Hadi Solo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan terhadap kinerja

karyawan pada PT. Batik Danar Hadi Solo

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja

karyawan pada PT. Batik Danar Hadi Solo

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap

kinerja karyawan pada PT. Batik Danar Hadi Solo

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk

masukan bagi divisi sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya,

sehingga dapat menjadi perusahaan lebih maju. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberi masukan berupa saran kepada pihak PT. Batik
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Danar Hadi Solo untuk menyempurnakan kerjasama kelompok dalam

rangka meningkatkan kinerja karyawan PT. Batik Danar Hadi Solo.

2. Secara Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu

pengetahuan tentang pengaruh karakterisitk individu terhadap PT. Batik

Danar Hadi Solo.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini diususn secara sistematika

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terdapat penjelasan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, terdapat penjelasan tentang landasan teori,

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran atau model

pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, terdapat jenis penelitian, desain penelitian,

data dan sumber data, metode pengambilan data, variabel

penulisan danpengukurannya, serta metode analisis data.
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BAB IV : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Dalam bab ini, terdapat tentang hasil analisis yang menjadi

objek dalam penelitian dan penjelasannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, terdapat simpulan atas hasil pembahasan

analisa data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-

saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


