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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sasaran utama dari kegiatan operasional suatu perusahaan tidak lain adalah 

mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan atau target 

pasti dimiliki oleh setiap perusahaan, baik perusahaan yang menyediakan barang 

maupun perusahaan yang menyediakan jasa sebagai produknya. Satu hal yang 

penting yaitu bahwa keberhasilan berbagai aktivitas didalam perusahaan dalam 

mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada keunggulan teknologi, dana operasi 

yang tersedia, sarana ataupun prasarana yang dimiliki, melainkan juga tergantung 

pada aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia ini merupakan 

komponen yang harus diperhatikan oleh perusahaan, terutama bila mengingat bahwa 

era perdagangan bebas sudah dimulai, dimana iklim kompetisi yang dihadapi akan 

sangat berbeda. Kondisi ini memaksa setiap perusahaan harus dapat bekerja dengan 

lebih efisien, efektif dan produktif. Tingkat persaingan yang tinggi akan memacu 

setiap perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan 

memberikan perhatian pada aspek sumber daya manusia. Oleh karena itu manusia 

dapat dipandang sebagai faktor penentu, karena manusialah sumber dari segala 

inovasi. Inovasi dapat membantu perusahaan dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan. 
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Demi mencapai tujuan atau target perusahaan yang telah ditetapkan, maka 

setiap karyawan perusahaan harus dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan 

baik dan memberikan kontribusi yang positif kepada perusahaan dalam segala 

aktivitas perusahaan. Oleh karena itu setiap karyawan diharapkan memiliki motivasi 

kerja yang tinggi sehingga nantinya akan menghasilkan produktivitas kerja yang 

tinggi. Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak 

perusahaan bila mereka menginginkan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap pencapaian tujuan atau target perusahaan. Karena dengan adanya 

motivasi, seorang karyawan akan memiliki semangat yang tinggi dalam 

melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Tanpa adanya motivasi, 

seorang karyawan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai standar atau 

bahkan melampaui standar, karena apa yang menjadi motif dan motivasinya dalam 

bekerja tidak terpenuhi. Sekalipun seorang karyawan memiliki kemampuan 

operasional yang baik bila tidak memiliki motivasi dalam bekerja, hasil akhir dari 

pekerjaannya tidak akan memuaskan. 

Menyadari pentingnya peran motivasi, maka wujud perhatian pihak 

perusahaan mengenai masalah motivasi karyawan dalam bekerja ialah melakukan 

usaha dengan cara memberi motivasi pada karyawan di perusahaan melalui 

serangkaian usaha tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan, sehingga motivasi 

karyawan dalam bekerja akan tetap terjaga bahkan meningkat. Untuk memotivasi 

karyawan, pihak perusahaan harus terlebih dahulu mengetahui motivasi yang 

diinginkan oleh para karyawan.Satu hal yang harus dipahami bahwa seseorang mau 
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bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan materi 

maupun non materi. 

Motivasi dapat diberikan melalui banyak cara seperti pemberian kompensasi 

yang layak dan adil, pemberian penghargaan, pemberian kenaikan pangkat atau 

jabatan dan sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah agar apapun yang menjadi 

kebutuhan karyawan dapat terpenuhi lalu diharapkan para karyawan dapat berkerja 

dengan baik dan merasa senang dengan semua tanggung jawab yang diembannya. 

Ketika karyawan merasa dihargai oleh perusahaan dan merasa senang dengan 

pekerjaannya, para karyawan akan saling menghargai hak dan kewajiban sesama 

karyawan sehingga terciptalah suasana kerja yang kondusif. Pada akhirnya karyawan 

akan bersungguh-sungguh memberikan kemampuan terbaiknya dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, sehingga produktivitas 

kerjalah yang akan ditunjukan oleh para karyawan, akibat motivasi yang diberikan 

perusahaan. 

Terkait dengan beberapa penjelasan mengenai motivasi diatas, akan lebih baik 

jika mengetahui secara rinci apa definisi dari motivasi itu sendiri. Berikut adalah 

beberapa pengertian yang dikaitkan dengan motivasi: Reskar R. (2001: 7): 

 
a. Motivasi adalah keinginan (desires, wants),tujuan (aims, goals), kebutuhan 

(needs), dorongan (drives), motif, sikap, insentif. 

b. Motivasi adalah dorongan dalam diri yang berhubungan dengan tingkat, arah 

dan persistensi - konsistensi usaha yang dilakukan seseorang dalam bekerja.  
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c. Motivasi internal adalah dorongan (drives) dan perilaku (attitude). Kita semua 

termotivasi, baik positif maupun negatif. 

Sehubungan mengenai motivasi Reskar pada tahun 2001 melakukan 

penelitian dan mendapatkan hasil positif mengenai pengaruh motivasi terhadap 

produktivitas.Semakin termotivasi karyawan dalam melakukan pekerjaan maka 

produktivitas kerja karyawan tersebut tinggi.Sebaliknya jika karyawan tidak 

termotivasi dalam suatu pekerjaan maka produktivitas kerja karyawan rendah. 

Pada saat memotivasi diri sendiri, faktor yang memotivasi Recognition & 

Responsibility.Motivator yang paling besar pada diri adalah Belief yaitu, keyakinan 

bahwa diri bertanggungjawab pada tindakan dan perilaku sendiri. Ketika orang 

menerima tanggung jawab, semua menjadi lebih baik yakni kualitas, produktivitas, 

relationship dan kerjasama  

Herzberg mengemukakan teori dua factor, yaitu (1)Hygiene Factors yang 

meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervise, kondisi kerja, jaminan kerja, 

hubungan antar pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. Dalam hal ini 

Hygiene Factors disebut juga Motivasi Eksternal; (2) Motivation Factors yang 

dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang 

menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan.Motivation Factors juga 

disebut Motivasi Internal.Koontz, (1990:123)  

Teori motivasi klasik yang diungkapkan Frederick Taylor, menyatakan bahwa 

pekerja hanya termotivasi semata-mata karena uang. Konsep ini menyatakan bahwa 

seseorang akan menurun semangat kerjanya bila upah yang diterima dirasa selalu 
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sedikit atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Griffin, 

(1998:259) 

Kesimpulan yang dapat dikutip dari teori Herzberg adalah motivasi karyawan 

terbagi atas dua jenis yakni Hygiene Factors (Motivasi Eksternal) dan Motivation 

Factors (Motivasi Internal).Sedangkan Fredrick Taylor mengemukakan motivasi 

eksternal lebih berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan dibandingkan 

motivasi internal. 

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk memotivasi orang lain, kita dapat 

memberi penghargaan, saling menghargai, menciptakan pekerjaan yang lebih 

menarik, menjadi pendengar yang baik, memberi tantangan, serta menolong tapi tidak 

melakukan sesuatu bagi orang lain yang sebenarnya dapat dilakukan oleh dirinya 

sendiri.  

Salah satu hal yang dapat dilakukan manajer untuk memotivasi bawahannya 

adalah dengan memberikan reward.Agar pengaruh reward dapat digunakan secara 

maksimal, manajer perlu menghormati keberagaman dan perbedaan individu, Secara 

jelas memahami apa yang orang lain inginkan dari suatu pekerjaan dan 

mengalokasikan rewards untuk memuaskan kebutuhan individu dan organisasi. 

Menyadari pentingnya peranan motivasi dalam perusahaan, maka wujud 

perhatian pihak manajemen mengenai masalah motivasi karyawan dalam bekerja 

ialah melakukan upaya yang bertujuan dapat memotivasi para karyawan ke arah yang 

positif yakni peningkatan produktivitas kinerja karyawan. Seperti yang sudah 

diuraikan diatas, pemberian motivasi dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu sesuai 
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dengan kebijakan perusahaan, sehingga produktivitas karyawan dalam bekerja akan 

tetap terjaga. Untuk memotivasi karyawan, pimpinan perusahaan harus mengetahui 

motif dan motivasi yang diinginkan oleh para karyawan.Satu hal yang harus diingat 

adalah bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. 

Seperti yang telah dijelaskan, pemberian motivasi ini banyak macamnya 

seperti pemberian kompensasi yang layak dan adil, pemberian penghargaan dan 

sebagainya.Tentunya hal ini dimaksudkan agar kebutuhan karyawan dapat terpenuhi, 

setelah kebutuhannya terpenuhi diharapkan para karyawan dapat berkerja dengan 

baik dan merasa bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan kepadanya. 

Pada saat karyawan merasa bertanggung jawab dengan pekerjaannya, rasa saling 

menghargai terhadap hak dan kewajiban sesama karyawan akan muncul, dan 

terciptalah suasana kerja yang aman, nyaman, dan kondusif, yang pada akhirnya 

karyawan akan bersungguh-sungguh memberikan kemampuan terbaiknya dalam 

menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan. 

Dalam hal ini Universitas Widyatama, dengan misinya yaitu:  

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang menunjang 

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

2. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dan penelitian yang efisien dan efektif sehingga dapat 

menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif. 

3. Mengupayakan keterkaitan dan relevansi seluruh kegiatan akademis 

dan pembentukan manusia berbudi luhur. 
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4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun 

di luar negeri agar proses pembelajaran selalu mutakhir. 

Demi menunjang misi di atas, Universitas Widyatama sudah seharusnya 

memiliki karyawan yang penuh semangat dan bermotivasi tinggi dalam bekerja dan 

melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien, untuk kemudian pada akhirnya 

menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam usaha mewujudkan misi dan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Sehubungan dengan hal diatas, maka motivasi merupakan masalah yang 

teramat penting dalam suatu perusahaan, karena dapat meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan. Sehingga kemampuan manajemen dalam memberikan motivasi akan 

sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian tujuan perusahaan.  

Menyadari betapa pentingnya motivasi dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan ini. Maka Universitas Widyatama, dengan segala 

keterbatasan yang dimiliki mencoba untuk melaksanakan program tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka motivasi merupakan masalah yang sangat 

penting dalam kaitannya dengan produktivitas kerja karyawan.Hal inilah yang 

melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai: 

 “Pengaruh Pemberian Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Pada Universitas Widyatama”  
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1.2. Identifikasi Masalah  

Perusahaan membutuhkan dan menginginkan setiap karyawannya untuk 

bekerja sesuai dengan target atau tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan bisa dicapai 

dengan tingkat produktivitas kerja yang baik dari para karyawannya. Produktivitas 

kerja yang baik bisa diwujudkan dengan cara memberikan motivasi kepada para 

karyawan, sehingga perusahaan dituntut untuk mampu memberikan motivasi kepada 

karyawannya agar bekerja sesuai target atau tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Tapi tidak semua perusahaan berhasil dalam melaksanakan hal tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian motivasi mempengaruhi produktivitas kerja karyawan 

pada Universitas Widyatama. 

2. Bagaimana cara memotivasi karyawan yang dilakukan di Universitas          

Widyatama 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pengaruh 

pemberian motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan di Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian motivasi karyawan di 

Universitas Widyatama. 
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2. Untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana pengaruh pemberian 

motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan di Universitas 

Widyatama. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Universitas Widyatama yaitu dapat menjadi inspirasi atau masukan 

mengenai pengaruh pemberian motivasi dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, sehingga tujuan atau target perusahaan dapat 

tercapai. 

2. Bagi penulis yaitu dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai pengaruh pemberian motivasi dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, serta menambah wawasan dan pemahaman ilmu 

pengetahuan dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia, terutama dalam 

masalah yang berkaitan dengan motivasi dan produktivitas kerja karyawan. 

3. Bagi pihak lain yaitu dapat bermanfaat sebagai referensi untuk memperkaya 

wawasan dalam bidang ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya 

mengenai peranan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Aktivitas operasional pada suatu perusahaan atau organisasi memang tidak 

pernah bisa dilepaskan dari faktor karyawan.Sebagai salah satu komponen penting 
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penggerak perusahaan, tentunya faktor karyawan ini harus benar-benar menjadi 

perhatian bagi perusahaan.Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seseorang mau 

bekerja karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Untuk bisa bekerja dengan maksimal dan optimal karyawan membutuhkan 

dorongan dan semangat dalam bekerja.Sudah sewajarnya perusahaan sebagai wadah 

bagi para karyawan dengan serius memperhatikan hal ini.Pemberian motivasi dari 

perusahaan sedikit banyak bisa jadi mempengaruhi produktivitas karyawan dalam 

bekerja, dan diharapkan produktivitas tersebut dapat membantu perusahaan semakin 

cepat dalam mencapai tujuannya.Oleh karena itu pemberian motivasi kepada para 

karyawan tidak dapat dipandang sebelah mata oleh perusahaan. Seperti dikemukakan 

oleh Malayu S.P. Hasibuan (2005:138) motivasi adalah: “Pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau 

bekerjasama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk 

mencapai kepuasan”.Sebagai komponen penting penggerak aktivitas operasional 

perusahaan, karyawan diharapkan memiliki dorongan dan semangat yang tinggi 

dalam bekerja. Dengan adanya dorongan dan semangat kerja yang tinggi dalam diri 

karyawan, maka karyawan pun akan lebih bertanggung jawab dan lebih efektif dalam 

bekerja. 

Menurut Komarudin(2002)“Produktivitas pada hakekatnya meliputi sikap 

yang senantiasa mempunyai pandangan bahwa metode kerja hari ini harus lebih baik 

dari metode kerja kemarin dan hasil yang dapat diraih esok harus lebih banyak atau 

lebih bermutu daripada hasil yang diraih hari ini”. Dalam memperkerjakan 
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karyawan, tentunya perusahaan memiliki harapan dan keinginan bahwa karyawan 

tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal, mengerahkan seluruh 

kemampuan terbaiknya lewat segala daya dan upaya bagi perusahaan dalam 

mencapai target dan tujuan perusahaan, baik tujuan perusahaan dalam jangka panjang 

maupun tujuan perusahaan dalam jangka pendek. Produktivitas kerja karyawan 

sangat penting bagi perusahaan, karena melalui produktivitas kerja, perusahaan 

mampu melihat dan mengukur apakah tujuan dan target perusahaan tercapai sesuai 

harapan atau tidak. Produktivitas kerja yang baik melalui metode kerja yang lebih 

baik tentunya akan berdampak baik pula terhadap hasil yang diraih oleh perusahaan. 

Dari uraian diatas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut: “Terdapat 

hubungan yang positif antara motivasi dan produktivitas kerja karyawan”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan, yaitu peninjauan langsung ke perusahaan yang diteliti 

untuk memperoleh data primer. Data primer ini penulis dapat melalui: 

 Observasi, yakni mengadakan penelitian lapangan yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang diteliti, demi memperoleh data-data yang 

diperlukan. 
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 Kuesioner, yakni pengambilan data yang dilakukan dengan cara 

penyebaran daftar pertanyaan tertulis kepada responden yang menjadi 

anggota penelitian. 

2. Penelitian Kepustakaan (library research). 

Penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari literature-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian 

kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan yang dapat 

dijadikan landasan teoritis dalam penyusunan skripsi ini. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Universitas Widyatama pada bulan Agustus 2014, 

yang berlokasi di Jl. Cikutra 204 A Bandung. 

 


