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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada dasarnya suatu organisasi atau perusahaan beroperasi dengan cara 

mengkombinasikan antara sumber daya-sumber daya yang ada. Perusahaan 

merupakan tempat untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipasarkan 

dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Agar 

perusahaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan 

perusahaan, maka sumber daya-sumber daya yang ada harus dapat dikelola 

dengan baik. Selain itu tujuan perusahaan dapat tercapai jika didukung oleh 

kerjasama yang baik dari berbagai faktor produksi yang ada di dalam perusahaan 

tersebut, antara lain: manusia, modal, teknologi dan alam. Faktor manusia sangat 

diperhatikan oleh manajemen, karena manusia sangat penting peranannya dalam 

menentukan tercapai tidaknya tujuan yang ditetapkan perusahaan. Dalam 

menjalankan aktivitasnya, manajemen selalu memerlukan manusia sebagai tenaga 

operasional yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu, manajemen harus dapat menggerakan sekelompok manusia 

untuk bekerja dengan penuh kemauan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas 

perusahaan, sekaligus merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi 

kualitasnya, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya manusia yang 

ada serta menentukan tujuan perusahaan. 

 Pentingnya sumber daya manusia bagi perusahaan adalah sebagai 

kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Oleh sebab itu, faktor produksi 

oleh perusahaan harus diberikan perhatian khusus dan sudah sepantasnya 

perusahaan memandang sumber daya manusia lebih dari sekedar asset perusahaan 

tetapi sebagai mitra dalam berusaha. Sebagai mitra dalam berusaha, sumber daya 

manusia khususnya karyawan berhak untuk mendapatkan penghargaan dan 

perlakuan yang adil dari pimpinannya atau dari perusahaan sebagai timbal balik 

atas jasa yang diberikannya kepada perusahaan, karena dengan timbal balik 
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tersebut dapat mendorong karyawan untuk lebih termotivasi dalam bekerja. 

Mendorong semangat karyawan untuk lebih termotivasi dalam bekerja diperlukan 

adanya hubungan kerja yang baik dan saling menguntungkan antara perusahaan 

dan karyawan. Hubungan kerja yang baik dan saling menguntungkan itu adalah 

dimana karyawan memberikan prestasi kerja yang baik untuk kelangsungan hidup 

dan kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan kompensasi yang 

sesuai dengan prestasi kerja yang telah diberikan karyawan terhadap perusahaan. 

Motivasi merupakan suatu proses yang membangkitkan, mengarahkan dan 

menjaga atau memelihara perilaku manusia agar terarah pada tujuan. Untuk lebih 

meningkatkan performance dan sikap positif, sebaiknya menggunakan dan 

berpusat pada faktor faktor motivator. Pekerjaan seharusnya dirancang sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan derajat penghargaan yang tinggi oleh kedua faktor 

tersebut. Faktor hygiene untuk menghindari ketidakpuasan kerja karyawan dan 

motivator sebagai faktor yang memastikan kepuasan kerja karyawan (Yuwono 

dkk.,2005:57). 

SDM merupakan unsur yang paling penting, seperti yang diungkapkan 

oleh Hardyansyah (2002:27) bahwa manusia sebagai tenaga kerja dalam 

organisasi mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan dan 

memberikan pelayanan yang baik bagi organisasi dan masyarakat. Karyawan 

(account officer) merupakan faktor produksi yang paling utama, karena itu harus 

mempunyai kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan dari koperasi.  

Kinerja karyawan adalah hal yang mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja individu maupun 

kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi 

(Malthis dan Jackson, 2001:28). Menurut Dessler (2003:4) sumber daya 

manusia yang handal mampu menolong organisasi menghadapi tantangan 

persaingan global. Karyawan adalah pelaksana utama setiap fungsi organisasi 

terhadap sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ada. Karyawan merupakan 

salah satu faktor kunci organisasi yang harus diperhatikan karena selalu 

mengalami berbagai dinamika di dalam organisasi. Dari pernyataan tersebut dapat 
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disimpulkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, terlebih dahulu memperbaiki 

kinerja individu. Namun banyak faktor yang menentukan kinerja selain faktor 

motivasi dan kepuasan kerja karyawan.  

Koperasi merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berbasis ekonomi kerakyatan. Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh orang-seorang atau badan untuk kepentingan anggota. Koperasi 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi semua kalangan anggota dalam 

melakukan transaksi keuangan dan non keuangan. Perkembangan koperasi 

karyawan saat ini didukung oleh perkembangan usaha kecil dan menengah 

(UKM) yang semakin pesat. Seiring dengan meningkatnya perekonomian 

karyawan, koperasi diharapkan dapat menjadi lembaga penyedia dana untuk 

membiayai dan membantu karyawan untuk   kebutuhannya. Untuk mengelola 

koperasi tidak cukup hanya dengan dana yang besar, tetapi harus ditunjang 

dengan pola pembinaan yang intensif, terencana dan terukur bagi semua karyawan 

koperasi. Hal ini disebabkan adanya tantangan mengingat banyaknya masalah 

yang harus dihadapi koperasi seperti prinsip koperasi yang hingga kini belum 

sepenuhnya dapat dilaksanakan terutama dalam upaya mensejahterakan 

anggotanya, kualitas sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan guna 

tercapainya koperasi yang sehat, kuat, maju, berkualitas dan mandiri serta 

memiliki daya saing agar mampu bersaing di era global  

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM 

No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 menyatakan kesehatan koperasi adalah kondisi atau  

keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat 

dan sangat tidak sehat. Sehat atau tidak sehatnya suatu koperasi bisa dilihat dari 

kreteria skor yang telah ditentukan, seperti pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Predikat Kesehatan Koperasi 

Skor  Predikat 

80-100 Sehat  

60-80 Cukup sehat 
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40-60 Kurang sehat 

20-40 Tidak sehat 

≤20 Sangat tidak sehat 

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 

Dari Tabel 1.1 dapat diperkuat dengan aspek yang digunakan untuk 

penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva 

produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan 

jatidiri koperasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM 

No.20/Per/M.KUKM/XI/2008. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 Tanggal : 1 

Mei 2006 Tentang : Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award, 

didalam perarturan ini tercantum penilaian Realisasi Anggaran Pendapatan 

dengan kreteria nilai seperti yang ditunjukan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Realisasi Anggaran Pendapatan 

Realisasi anggaran pendapatan 

( dinilai dalam %) 

Nilai 

>100% 100 

80% s/d <100% 75 

60% s/d <80% 50 

40% s/d <60% 25 

< 40% 0 

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 

 

Dari Tabel 1.2 dapat dijelaskan bawah koperasi yang telah merealisasi atau 

mencapai pendapatan lebih dari seratus persen dari 20% modal koperasi yang 

ditentukan, maka koperasi tersebut akan mendapatkan nilai seratus atau dengan 

kata lain koperasi tersebut dinyatakan memiliki produktifitas yang sangat baik, 

dan apabila koperasi belum mencapai atau kurang dari empat puluh persen dari 

modal koperasi maka koperasi dinyatakan memiliki produktifitas yang sangat 

tidak baik.  
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 koperasi Karyawan 

Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dinyatakan kurang sehat. Hal ini tidak terlepas 

dari realisasi anggaran pendapatan karyawan di tahun 2014 seperti yang 

ditunjukan pada Tabel 1.3. 

Tabel. 1.3 

Pencapaian Kinerja Karyawan Koperasi Diukur Pertumbuhan Koperasi  

Tahun 2013-2014 

Uraian 2012 2013 2014 

Pertumbuhan  

ke 2013 

ke 

2014 

Permohonan           

Jumlah pemohon 718 440 309 -38.72 -29.77 

Volume permohonan 25,911,000.000 15,125,500.000 14,551,000.000 -41.63 -3.80 

Realisasi           

realisasi kredit 25,861,930,458 14,942,016,177 13,748,893,206 -48 -21.83 

Pendapatan           

Pendapatan Total 6,826,356,402.000 6,740,278,158.000 6,071,347,647.000 -1.260 -9.92 

Laporan kerja tahunan 2015 

Pencapain kinerja karyawan melalui jumlah jenis simpanan yang dihasil 

menunjukkan adanya penurunan. Pencapaian hasil kinerja dengan pendapatan 

total tahun 2014 yang menurun 9.92% dibanding tahun 2013. Hal ini tidak sesuai 

dengan realisasi pencapain pendapatan yang ditentukan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah walaupun sudah mencapai dari modal 

koperasi. akan tetapi jumlah pemohon menunjukkan penurunan dan realisasi 

kredit termasuk kurang sehat senilai ≤ 20. 

Berdasarkan penilaian tersebut menyebabkan terjadinya pengunduran diri 

beberapa anggota koperasi yang terjadi setiap tahunnya. Berikut grafik jumlah 

anggota yang mengundurkan diri dari Koperasi Karyawan Kopertis Wilayah IV 

Jawa Barat. 
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Grafik 1.1 

Jumlah anggota yang mengundurkan diri 

Laporan kerja tahunan 2015 (diolah kembali) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan koperasi 

dengan predikat sangat tidak sehat menyatakan bahwa kurangnya perhatian 

manajemen terhadap apa yang diperoleh atau dikumpulkan seorang karyawan, 

minimnya penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi, tempat 

yang tidak mendukung dalam melakukan pekerjaan maupun melakukan transaksi 

keuangan dan seringnya terjadi pergantian karyawan sehingga menyebabkan 

terjadinya penurunan pendapatan koperasi, dalam hal ini koperasi masih 

dihadapkan pada permasalahan dibidang sumber daya manusia (SDM) di dalam 

pencapaian output kinerja.  

SDM adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang dan 

jasa, mengawasi mutu, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan 

seluruh strategi untuk mencapai tujuan, Hardjanto (2010:32). Sementara dari 

hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan koperasi, menujukan bahwa 

masih banyak masalah yang dihadapi koperasi di Koperasi Karyawan Kopertis 

Wilayah IV Jawa Barat dalam mengembangkan organisasi dan usahanya selain 

masalah internal dan eksternal. Masalah internal menyangkut rendahnya kualitas 

SDM yang berdampak pada pengelolaan organisasi dan usaha koperasi. 

Sementara itu, masalah eksternal antara lain menyangkut faktor kebijakan 

pemerintah dalam bidang perekonomian, persepsi masyarakat terhadap koperasi, 

persaingan usaha dari badan usaha lain, teknologi, sosial, dan politik. Internal 
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koperasi. Dilihat dari permasalahan yang dihadapi koperasi di Koperasi Karyawan 

Kopertis Wilayah IV Jawa Barat, maka dalam penelitian ini masalah-masalah 

tersebut dibatasi pada permasalahan SDM, khususnya masalah kinerja karyawan 

koperasi. Pendayagunaan karyawan di koperasi perlu dikelola secara profesional 

agar terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan kepentingan 

dan kemampuan koperasi.  

Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama dalam pendayagunaan 

sumber daya karyawan untuk mencapai kinerja yang maksimal serta tetap 

bertahan dalam persaingan di era globalisasi. Dengan demikian semakin disadari 

bahwa dalam suatu koperasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

individu, yaitu rekan kerja, kemampuan, pengawasan, peraturan koperasi, 

motivasi dan pelatihan (Aamodt, 2010). Faktor yang dapat meningkatkan kinerja 

karyawan adalah bagaimana cara manajemen memotivasi seorang karyawan agar 

dapat meningkatkan kinerjanya. Terciptanya koperasi yang sehat dapat dilakukan 

dengan cara memotivasi seorang karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan koperasi. Motivasi kerja dan kepuasan kerja merupakan faktor sangat 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi adalah proses yang 

dinamis dimana setiap orang dapat dimotivasi oleh hal-hal yang berbeda. 

Gomes (2003:171) mendifinisikan motivasi sebagai perilaku yang 

ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan 

oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan dan berkaitan erat dengan kepuasan 

pekerja dan performansi pekerjaan. 

Menurut Herzberg dalam Teck Hong dan Wahed (2011:232) ada dua 

jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan 

menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya factor hygiene 

(faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor hygiene 

memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, Faktor eksternal tersebut 

termasuk gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, pengawasan, hubungan 

interpersonal, kebijakan dan administrasi, faktor motivator memotivasi seseorang 

untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah pencapaian 

atau penyelesaian pada suatu pekerjaan, pengenalan untuk menyelesaikan 
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pekerjaan, sifat pekerjaan dan tugas itu sendiri, kelanjutan dan pertumbuhan 

dalam kemampuan pekerjaan.  

Faktor-faktor motivasi yang bersifat internal dengan pekerjaan seperti 

prestasi, pengakuan tanggung jawab, sifat pekerjaan dan pertumbuhan pribadi dan 

kemajuan secara signifikan berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan 

(Ncube dan Samuel, 2014:27). 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan meneliti mengenai program 

motivasi berprestasi dan kinerja koperasi, yang disajikan dengan judul : 

“Pengaruh Motivasi berprestasi anggota koperasi dalam meningkatkan kinerja 

koperasi pada Koperasi Karyawan Kopertis Wilayah IV Jawa Barat”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perlu kiranya 

mengidentifikasi masalah yang akan timbul. Adapun masalah-masalah yang perlu 

diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi motivasi berprestasi di Koperasi Karyawan Kopertis 

Wilayah IV Jawa Barat. 

2. Bagaimana tingkat kinerja koperasi karyawan di Koperasi Karyawan 

Kopertis Wilayah IV Jawa Barat.  

3. Seberapa besar motivasi berprestasi anggota koperasi dalam meningkatkan 

kinerja koperasi pada Koperasi Karyawan Kopertis Wilayah IV Jawa 

Barat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui motivasi berprestasi pada Koperasi Karyawan Kopertis 

Wilayah IV Jawa Barat.  

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Koperasi Karyawan Kopertis 

Wilayah IV Jawa Barat. 
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3. Untuk mengetahui motivasi berprestasi anggota koperasi dalam 

meningkatkan kinerja koperasi pada Koperasi Karyawan Kopertis Wilayah 

IV Jawa Barat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis pribadi, koperasi maupun pihak lainnya. 

Manfaat yang penulis harapkan dapat terwujud antara lain : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah dan memperkaya 

pengetahuan serta untuk menerapkan teori-teori manajemen sumber daya 

manusia yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis, 

khususnya mengenai motivasi berprestasi dan pengaruhnya terhadap 

kinerja koperasi karyawan. 

2. Bagi koperasi 

Diharapkan dapat menjadi tambahan masukan dan informasi mengenai 

permasalahan ketenagakerjaan di koperasi, sehingga pihak koperasi dapat 

membuat kebijaksanaan tentang motivasi berprestasi dan kinerja koperasi 

karyawan di koperasi. 

3. Bagi Civitas Akademi 

Sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan dalam melaksanakan 

penelitian pada bidang yang sama. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada Koperasi Karyawan Kopertis Wilayah IV Jawa 

Barat yang berlokasi di Jl.PH Hasan Mustopa No.38 Bandung. Penelitian ini 

mulai bulan Januari 2016 sampai dengan selesai dapat dilihat pada tabel 1.4. 

 

 

 



10 
 

 
 

Tabel 1.4 

Waktu Penelitian 

Kegiatan 

Waktu Penelitian 

Januari Februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Persiapan             

Pengumpulan Data             

Pengolahan & Analisis 

Data 

            

Penulisan Skripsi             

Sidang Skripsi             

 

 

 

 


