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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1.  Latar Belakang 

Suatu organisasi atau perusahaan harus mampu mengelola sumber daya yang 

dimilikinya, termasuk sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia 

merupakan aset utama yang besar pengaruhnya terhadap kemajuan Perusahaan. 

Seperti yang diketahui selama ini, perusahaan lebih banyak menghadapi masalah-

masalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia apabila dibandingkan 

dengan sumber daya ekonomi lainnya, karena dalam mengelola sumber daya 

manusia tidak bisa disamakan dengan mesin, material dan dana yang sifatnya hanya 

masalah teknis saja. Hal ini menjadi suatu masalah yang cukup rumit, sehingga 

perusahaan mengalami kesulitan dalam menetapkan kebijakan terutama yang 

berhubungan dengan sumber daya manusia.  

Sumber daya manusia merupakan perangkat utama atas kelancaran aktivitas 

suatu perusahaan, karena manusia merupakan faktor tenaga kerja yang dapat 

tumbuh dan berkembang, agar tenaga kerja dapat berkembang maka tenaga kerja 

tersebut perlu motivasi, sebab motivasi merupakan bagian dari sumber daya 

manusia dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengarahan tenaga kerja 

dalam suatu perusahaan. Sumber dari motivasi yang merupakan salah satu faktor 

penentu dalam pemberian pelayanan oleh seorang karyawan, diantaranya adalah 

adanya perasaan bangga menjadi bagian dari perusahaan dimana mereka bekerja. 
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Di samping itu motivasi juga dipengaruhi oleh perasaan aman dalam bekerja, gaji 

yang adil dan kompetitif serta lingkungan kerja yang menyenangkan. 

Pemberian Motivasi kepada karyawan merupakan hal yang sangat penting 

bagi perusahaan dan karyawan, karena dengan motivasi yang tinggi karyawan akan 

lebih giat meningkatkan kinerjanya. Perusahaan akan mendapatkan karyawan yang 

bersedia bekerja dan menjalankan tugas-tugas dengan baik, sedangkan karyawan 

merasa dengan  pemberian motivasi akan meningkatkan kinerja yang dilaksanakan. 

Hubungan tersebut akan menentukan kelangsungan hidup dan keberhasilan 

perusahaan. Hal ini diharapkan dapat membentuk suatu hubungan baik antara para 

karyawan dan perusahaan dimana para karyawan berpikir bahwa perusahaan tempat 

dimana mereka bekerja bisa memahami serta mengetahui kebutuhan hidup 

karyawan.(Sugiyono 2009 : 195) 

Dalam hal motivasi kerja dan kinerja karyawan, pada umumnya perusahaan 

mempunyai klasifikasi yang mereka inginkan dan tetapan sebagai sumber standar 

kerja yang harus dicapai oleh setiap karyawan. Manajemen perusahaanlah yang 

menetapkan standar kerja karyawan dan dalam pelaksanaannya memiliki kriteria-

kriteria sebagai acuhan dalam menentukan standar kerja tersebut seperti tingkat 

pendidikan, usia, pengalaman kerja dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar 

perusahaan tidak menerapkan standar yang terlalu tinggi atau pun terlalu rendah 

yang akibatnya akan merugikan perusahaan tersebut. “Setiap perusahaan tentu 

menginginkan seluruh karyawannya bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan 

agar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan”. (Wibowo, 2010) 
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Untuk mendorong karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan apa yang 

diharapkan, manajemen perusahaan harus bisa memotivasi karyawannya untuk 

dapat memberikan kontribusi yang positif dan memberikan hasil kerja yang lebih 

baik lagi dalam rangka proses pencapaian tujuan perusahaan. “Oleh karena itu 

seorang pemimpin harus dapat memberikan motivasi kepada karyawannya dalam 

melakukan pekerjaaanya, sehingga dengan motivasi tersebut diharapkan akan lebih 

meningkatkan kinerja karyawannya” (Wibowo, 2010). 

Sedemikian pentingnya motivasi kepada karyawan bagi perusahaan menuntut 

perusahaan untuk dapat lebih memberikan perhatian yang baik terhadap 

karyawannya. Salah satu bentuk perhatian perusahaan kepada karyawannya adalah 

dengan memberikan imbalan secara adil dan layak yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawannya ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi yang tingi di 

dalam diri karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan bersungguh-

sungguh sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan terhadap perusahaan. 

Kualitas sumber daya manusia yang baik ditunjukkan oleh kinerja yang baik 

pula, sedangkan untuk mencapai suatu kinerja yang baik didapat dari motivasi kerja 

karyawan dalam melakukan pekerjaanya. Dengan demikian, apabila karyawan 

yang bekerja dengan motivasi yang tinggi maka akan lebih mudah bagi karyawan 

untuk mencapai prestasi kerja yang baik untuk kemajuan perusahaan secara umum 

dan kemajuan diri karyawan itu sendiri secara khusus yang ditunjukkan dengan 

kinerja yang tinggi terhadap perusahaan.     

PT Asoka Puri Kreasi Palembang, mengupayakan untuk dapat menunjang 

terwujudnya misi dan fungsi yang diemban maka benar serta harus memenuhi 
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kaidah-kaidah teknis dan ekonomis sesuai dengan standar kriteria yang telah 

ditentukan. Oleh karena itu, PT Asoka Puri Kreasi Palembang sebagai salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi, akan 

meningkatkan kinerja karyawannya dengan memberikan motivasi kepada para 

karyawan mereka yang pada akhirnya nanti diharapkan dengan pemberian motivasi 

dapat meningkatkan kinerja karyawan dan menguntungkan perusahaan PT Asoka 

Puri Kreasi Palembang tersebut. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terbagi menjadi menjadi 

dua yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal didefinisikan sebagai 

faktor yang berasal dari dalam individu. Faktor Internal itu sendiri terbagi menjadi 

empat macam yaitu: Pendidikan, Keterampilan, Disiplin Kerja, dan Sikap dan Etika 

Kerja. Kemudian Faktor Eksternal didefinisikan sebagai faktor yang berasal dari 

luar individu, Faktor Eksternal terbagi menjadi empat macam yaitu : Lingkungan 

Kerja, Jaminan Sosial, Kesempatan Berprestasi dan Tingkat Pendapatan. 

Secara Internal atau yang berasal dari dalam diri karyawan seperti tingkat 

keterampilan yang mendukung dalam kemampuan karyawan bekerja atau 

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan secara eksternal 

atau yang berasal dari luar karyawan seperti lingkungan kerja dan jaminan sosial 

juga dapat mempengaruhi karyawan saat menjalankan tugasnya. 

Faktor internal yang lain meliputi disiplin kerja, sikap dan etika kerja yang 

dapat dibina melalui latihan-latihan yang akan memberikan pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi, tanpa 

bekal pendidikan orang tidak akan mudah mempelajari hal-hal yang bersifat baru. 
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Berikut adalah tabel rekapan absensi karyawan pada periode februari 2017 

sampai November 2017. 

 

Tabel 1.1 

Data Keterlambatan, Tidak Hadir, Pulang Karyawan  

PT Asoka Puri Kreasi Palembang  

 

No Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Tidak 

Hadir 
Terlambat 

Pulang 

Awal 

Tidak 

Absen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

10 12 8 9 

9 11 11 9 

8 9 6 2 

10 5 8 11 

6 10 10 15 

17 7 9 5 

15 20 18 7 

13 15 15 11 

Jumlah 88 89 85 69 

 Sumber : Data Absensi Karyawan PT Asoka Puri Kreasi Palembang(2017) 

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, jumlah karyawan yang tidak 

masuk bekerja dikarenakan oleh beberapa alasan. Tapi alasan pemimpin yang 

sering memberi tugas yang cukup rumit dan dalam pengerjaannya diberi waktu 

yang singkat.Sehingga membuat karyawan menjadi tidak masuk bekerja. tidak 

hanya itu karyawan yang terlambat, pulang awal dan tidak absen juga cukup 

banyak,dan akhirnya akan membuat kinerja menurun. Adapun Karyawan dalam 

bekerja sehari-hari terkadang tidak merasa nyaman dengan suasana lingkungan 

kerja yang diciptakan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan motivasi karyawan  ada 

yang bermasalah 

Faktor Eksternal yang lain adalah  kesempatan berprestasi yang diberikan 

oleh pihak manajemen kepada semua karyawan. Faktor ini berpengaruh terhadap 
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kinerja karyawan seperti tingkat keterampilan karyawan yang tinggi, namun tidak 

pernah mendapat kesempatan untuk mendapatkan peluang berprestasi seperti 

mendapatkan peluang promosi, tentu akan menjadi faktor yang akan menurunkan 

semangat kerja karyawan yang berdampak pada kinerja karyawan. Sebaliknya, jika 

kesempatan berprestasi diberikan oleh perusahaan, semangat kerja karyawan akan 

meningkat karena ada hal atau tujuan pribadi dari setiap karyawan tersebut yang 

akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Berkaitan dengan contoh faktor internal dan eksternal yang dapat 

mempengaruhi karyawan saat melaksanakan tugasnya, semakin menunjukkan 

bahwa pengaruh faktor internal dan faktor eksternal tidak dapat dipandang rendah 

oleh pihak perusahaan. Pengelolaan yang baik dan maksimal terhadap faktor 

internal dan faktor eksternal ini akan menjadi modal yang kuat bagi perusahaan. 

Hasil analisis dan pengukuran kinerja karyawan dapat digunakan sebagai 

perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang bagi karyawan 

maupun perusahaan. Kinerja karyawan yang meningkat akan memberikan manfaat 

bagi karyawan dan perusahaan. Dari sisi karyawan, Kinerja yang tinggi akan 

menambah jumlah gaji atau bonus yang diterima dan bagi perusahaan, kinerja yang 

tinggi memberikan manfaat untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Berdasarkan uraian-uraian yan telah dikemukakan di atas bahwa motivasi 

tersebut sangat penting, karena melalui pemberian motivasi terhadap karyawan 

sebagai upaya meningkatkan kinerja, prestasi, gairah dalam diri para karyawan, 

oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk 
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skripsi dengan judul ”Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan                    

PT. Asoka Puri Kreasi Palembang”. 

 

1. 2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka peneliti 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Apakah faktor motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Asoka Puri 

Kreasi Palembang baik secara parsial maupun simultan ? 

2. Dari Faktor Tersebut, Faktor manakah yang paling dominan ? 

 

1. 3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti di PT Asoka Puri Kreasi 

Palembang ini adalah mengetahui pengaruh faktor motivasi terhadap kinerja 

karyawan PT Asoka Puri Kreasi Palembang. 

 

1. 4.  Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagi PT Asoka Puri Kreasi Palembang 

Sebagai bahan masukan dan menjadi dasar pertimbangan bagi 

penanganan masalah motivasi maupun kinerja karyawan PT Asoka Puri 

Kreasi Palembang. 
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b. Bagi Peneliti 

Dapat menambah atau memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan 

mengenai sumber daya manusia khususnya tentang pengaruh faktor 

motivasi terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


