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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Pembangunan yang

berlangsung sampai saat ini tidak hanya membangun secara fisik semata, tetapi

juga non fisik berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam

persaingan global saat ini, dunia kerja sangat membutuhkan orang yang bisa

berfikir untuk maju, cerdas, inovatif dan mampu berkarya dengan semangat tinggi

dalam mencapai tujuan organisasi.

Sebagaimana diketahui sebuah organisasi atau perusahaan, didalamnya

terdiri dari berbagai macam individu yang tergolong dari berbagai status yang

mana status tersebut berupa pendidikan, jabatan dan golongan, pengalaman, jenis

kelamin, status perkawinan, tingkat pengeluaran, serta tingkat usia dari masing-

masing individu tersebut. Hasibuan (2007:10).

Mengingat begitu pentingnya peranan sumber daya manusia dalam suatu

perusahaan, sudah sepatutnya jika suatu perusahaan memperhatikan aspek-aspek

kerja yang berkaitan dengan sumber daya manusia (karyawan perusahaan).

Karena karyawan yang memiliki motivasi kerja yang kuat merupakan keunggulan

kompetitif suatu perusahaan. Kemampuan, kecakapan dan keterampilan karyawan

tidak ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja keras dengan

mempergunakan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya
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karena itu motivasi penting, karena dengan motivasi diharapkan setiap individu

mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi.

Menurut Veithzal Rivai (2009:837) motivasi merupakan serangkaian sikap

dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik

sesuai dengan tujuan individu. Sedangkan menurut Hasibuan (2007:141) motivasi

adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia,

agar ingin bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pimpinan harus mengetahui

apa dan bagaimana yang harus dipenuhi (pemuas kebutuhan karyawan), jika

bawahan mau bekerja dengan ikhlas maka apa yang menjadi tujuan perusahaan

akan berhasil dan tentu saja didalamnya terdapat faktor peningkatan prestasi kerja

karyawan yang berdampak pada peningkatan prestasi organisasi.

Prestasi kerja seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seorang

karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan,

misalnya standar, target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan

disepakati bersama. Menurut Hasibuan (2007:94) prestasi kerja adalah suatu hasil

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta

waktu. Organisasi yang mengadakan penilaian prestasi kerja berarti telah

memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut dengan

baik.
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PT. INTI (Persero) Bandung adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang berada di bawah Badan Pengelola Industri Telekomunikasi

Strategis (BPITS) yang bergerak dalam bidang jasa dengan penekanan pada Divisi

Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. INTI (Persero) merupakan salah satu

badan yang berdiri sendiri dengan status perusahaan perseroan yang bekerja sama

dengan perusahaan telekomunikasi. Karena perusahaan ini bergerak dibidang

pelayanan jasa, maka perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang

memuaskan terhadap semua pihak yang berkepentingan. Tuntutan ini akan

terpenuhi ketika pihak perusahaan memiliki karyawan yang berprestasi. Oleh

karena itu, sangatlah penting bagi organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja

karyawannya, agar perusahaan dapat berhasil mencapai semua tujuan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ayi Dadi Cipta Ganda (Divisi

SDM), terdapat permasalahan yang sering terjadi di PT.INTI (Persero) antara lain:

1. Kurangnya kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya

yang sifatnya mendesak, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Meskipun

hanya sebagian karyawan.

2. Banyaknya karyawan yang membolos tanpa alasan yang jelas.

3. Kurangnya pengetahuan karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya

yang di bebankan.

4. Ketidak seriusan karyawan dalam bekerja.

5. Seringnya menunda atau mengulur-ngulur waktu dalam melaksanakan

tugas yang di berikan.



4

Berikut ini adalah grafik mengenai fluktuasi kehadiran karyawan bulan

januari sampai juni 2013:

Gambar 1.1
Fluktuasi Kehadiran Karyawan

Sumber : Divisi SDM PT. INTI (Persero)

Berdasarkan grafik 1.1 terbukti bahwa tingkat kehadiran karyawan di PT.

INTI (Persero) mengalami penurunan pada bulan Januari-Maret 2013, dimana

pada bulan Januari jumlah karyawan yang masuk full selama 21 hari berjumlah

55 orang, bulan Februari mengalami penurunan sebanyak 41 orang karyawan, dan

bulan maret terus mengalami penurunan sebanyak 36 karyawan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Prestasi

Kerja Karyawan Pada PT. INTI (Persero).”
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasikan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana motivasi kerja yang dilakukan oleh PT. INTI (Persero)?

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan pada PT. INTI (Persero)?

3. Seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan

pada PT. INTI (Persero)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi

yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap

prestasi kerja karyawan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan yang dilakukan oleh PT. INTI

(Persero).

2. Untuk mengetahui prestasi kerja karyawan pada PT. INTI (Persero).

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap

prestasi kerja karyawan pada PT. INTI (Persero).

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi,

bahan pertimbangan serta memberikan masukan dan informasi khususnya



6

untuk bagian sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan prestasi

kerja karyawan.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diterima dibangku

kuliah dengan membandingkan teori dengan permasalahan yang ada di

lapangan dan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Manajemen di

Universitas Widyatama.

3. Bagi Pihak-pihak Lain

Diharapkan sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan

rujukan, penelitian lebih lanjut dan menambah serta meningkatkan

wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis lain yang meneliti permasalahan

yang sama.

1.5 Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan pasti akan dihadapkan pada masalah ketenagakerjaan,

salah satu diantaranya yaitu bagaimana membuat para karyawan perusahaan agar

mereka mampu bekerja dengan motivasi yang tinggi untuk menunjukan prestasi

kerja yang baik. Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena

motivasi merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung

perilaku manusia, supaya mau bekerja lebih giat dan antusias mencapai hasil yang

optimal.
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Menurut Stephen P. Robbins yang diterjemahkan oleh Sofyandi dan Garniwa

(2007:99) mengemukakan bahwa :

“Motivasi adalah proses mengarahkan dan ketekunan setiap individu

dengan tingkat intensitas yang tinggi untuk meningkatkan suatu usaha

dalam mencapai tujuan.”

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa motivasi adalah suatu proses

dalam pribadi seseorang yang mendorong intensitas, arah, dan ketekunan individu

untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuannya.

Perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan mampu, cakap, dan

terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk

mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan karyawan tidak

ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja dengan giat.

Motivasi kerja karyawan adalah suatu faktor yang mendorong atau

menggerakkan seseorang untuk bekerja. Seseorang untuk bekerja. Daya dorong

yang ada dalam diri seseorang inilah yang disebut motivasi. Sedangkan daya

dorong yang ada di luar diri seseorang harus ditimbulkan dari pimpinan, agar hal-

hal di luar diri seseorang itu terpenuhi, maka pimpinan harus memilih sarana yang

sesuai.

Seperti yang dikatakan oleh Hasibuan (2003:152) mengenai motivasi

adalah sebagai berikut :

“Hal yang memotivasi motivasi kerja adalah untuk keinginan memenuhi
kebutuhan serta kepuasan baik materi atau non materi sebagai imbalan atas
dedikasinya pada perusahaan. Apabila kebutuhan materi dan non materi
yang diterima seseorang semakin memuaskan, maka motivasi kerja
seseorang akan semakin meningkat”.
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Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi adalah

usaha yang mampu mendorong atau menciptakan kegairahan kerja seseorang agar

dapat memenuhi kebutuhannya. Motif merupkan suatu dorongan kebutuhan dalam

diri seseorang yang perlu dipenuhi agar seseorang tersebut dapat menyesuaikan

diri dalam lingkungannya, sedangkan motivasi adalah dorongan yang timbul dari

dalam diri seseorang agar mampu mencapai tujuan dari motifnya.

Teroi hirarki kebutuhan yang diperkenalkan oleh Maslow (2007:148)

mengasumsikan bahwa orang berusaha memuaskan kebutuhan yang mendasar

(kebutuhan fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku mereka pada pemuasan

kebutuhan ditingkat yang lebih tinggi. Teori ini banyak dijadikan dasar oleh

sebagian manajer untuk memenuhi motivasi kerja seseorang dalam organisasi.

Tiga hal pokok dalam pemikiran Maslow yang penting kita ketahui :

1. Kebutuhan yang sudah terpuaskan akan berhenti memberikan motivasi.

2. Kebutuhan yang tidak terpuaskan dapat menyebabkan rasa frustasi,

konflik, dan stress. Dari perspektif manajerial, kebutuhan yang tidak

terpuaskan akan berbahaya karena kebutuhan ini mungkin menyebabkan

hasil kerja yang tidak diinginkan.

3. Maslow mengasumsikan bahwa orang memiliki kebutuhan untuk tumbuh

dan berkembang dan sebagai akibatnya akan terus berusaha bergerak ke

atas dalam hirarki untuk memenuhi kepuasan.
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Kebutuhan manusia menurut teori Maslow dari tingkat yang paling

rendah sampai tingkat yang paling tinggi sebagai berikut :

1. Kebutuhan fisik (physiological need’s)

2. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan (safety and security need’s)

3. Kebutuhan sosial (social need’s)

4. Kebutuhan penghargaan (esteem need’s)

5. Kebutuhan perwujudan diri (self actualization need’s)

Dengan dimasukkannya kelima tingkatan kebutuhan sebagai faktor yang

dapat memotivasi para karyawan dalam bekerja, dimana hasil atau presentasi

yang diberikan oleh karyawan tergantung pada pemenuhan tingkat kebutuhan

mereka. Karena pemenuhan kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari

perilaku pekerja, kita tidak mungkin dapat memotivasi kerja para karyawan tanpa

memperhatikan apa yang dibutuhkannya. Disamping terpenuhinya kebutuhan

hidup karyawan, kepuasan juga akan terpenuhi, sehingga karyawan akan

menghasilkan prestasi kerja yang tinggi seperti yang diinginkan oleh pihak

perusahaan. Dan hendaknya suatu perusahaan mempunyai pedoman dalam

memotivasi para karyawannya agar dapat mencapai prestasi kerja yang sesuai

dengan harapan perusahaan.

Prestasi kerja merupakan sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan dari

karyawannya dalam rangka melancarkan dan mengembangkan setiap aktivitas

perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.



10

Prestasi kerja menurut Mangkunegara (2002:67) adalah :

“Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, prestasi kerja merupakan

hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas

yang diberikan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

Peningkatan prestasi kerja karyawan sangat bergantung pada pimpinan

perusahaan tersebut dalam memotivasi kerja karyawannya. Dimana prestasi kerja

karyawan ini akan meningkat apabila pihak perusahaan dapat memenuhi

kebutuhan-kebutuhan mereka. Keberhasilan dalam pemberian motivasi

memungkinkan para karyawan akan memiliki prestasi kerja yang baik dan

berdampak menguntungkan perusahaan. Karyawan yang mempunyai motivasi

tinggi akan menunjukkan suatu sikap yang ditunjukkan dalam suatu tindakan

untuk mencapai prestasi kerja sesuai dengan harapan perusahaan.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis

sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara motivasi terhadap prestasi kerja di PT.

INTI (Persero).

Hi: Terdapat pengaruh antara motivasi terhadap prestasi kerja di PT. INTI

(Persero).



11

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. INTI (Persero) Jl. Moch. Toha No. 77

Bandung mulai dari bulan Oktober sampai seselai.


