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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk merupakan 

perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang lokasinya terdapat di 

Padalarang, Kab. Bandung, Indonesia. Beralamat di Jln. Raya Cimareme 131, 

Padalarang, Kab. Bandung. Perusahaan ini awalnya industri rumah tangga yang 

didirikan pada tahun 1958, kemudian menjadi satu entitas perseroan terbatas pada 

tahun 1971. Perusahaan ini merupakan pioneer di bidang industri minuman dalam 

kemasan di Indonesia, dan sekarang memiliki mesin pemroses minuman 

tercanggih se-Asia Tenggara. 

Untuk menjaga agar perusahaan tetap menjadi yang terdepan, diperlukan 

berbagai cara untuk menjaga atau meningkatkan kinerja terutama sumber daya 

manusianya yang merupakan penggerak dari perusahaan. Pertumbuhan bisnis yang 

pesat selain memerlukan produk dan layanan berkualitas, yang didukung oleh 

infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai, juga sangat tergantung pada 

kualitas sumber daya manusia yang handal, profesional, bertanggung jawab, penuh 

dedikasi, dan memiliki kompetensi yang tinggi. 

Untuk mempertahankan kemampuan bersaingnya, usaha peningkatan 

produktivitas karyawan merupakan alternatif yang tepat. Oleh karena itu, PT. 

Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk selalu berusaha untuk 

meningkatkan produktivitas dan kinerja melalui perbaikan kualitas pengelolaan 

SDM dimulai dari penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya (staffing), 

Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dan membangun 

Human Resource Information System (HRIS) termasuk menata sistem remunerasi 

yang berbasis dimensi kompetensi skill, problem solving dan accountability, 

bahkan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya 

meritokrasi, integritas, dan transparansi telah diterapkan. Pelatihan adalah suatu 

aspek penting dari strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan menciptakan kesempatan pengembangan karir.  
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Manajemen sangat menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan 

faktor penting dalam mencapai keberhasilan pertumbuhan bisnis PT.Ultrajaya 

Milk Industry and Trading Company, Tbk. Oleh karena itu tahun 2009, 

Manajemen PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Program-program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

produktivitas kerja di PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk 

diantaranya adalah menerapkan Program Penghargaan bagi karyawan (Reward 

Program) yang diberikan kepada karyawan disesuaikan dengan hasil penilaian 

kinerja dalam bentuk pemberian bonus, ibadah umroh, dan lain-lain; adanya 

peningkatan gaji ± sekitar 5-15% berdasarkan masa kerja dan penilaian kerja; 

adanya tuntutan agar karyawan memberikan kontribusi positif sebesar-besarnya 

kepada perusahaan; kesempatan promosi bagi karyawan; pemberian insentif atas 

prestasi kerja yang diberikan dengan segera; penggantian kesehatan untuk rawat 

inap dan rawat jalan sampai batas tertentu menggunakan sistem asuransi kesehatan 

yang professional; jaminan hari tua; tunjangan cuti karyawan; pemberian fasilitas 

pinjaman karyawan berupa kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan 

bermotor, kredit pendidikan lanjutan, kredit multiguna serta kredit yang bersifat 

darurat untuk membantu kesulitan karyawan; tunjangan perumahan untuk 

karyawan dalam jabatan tertentu; serta program kepemilikan kendaraan (Car 

Ownership Program) untuk karyawan dengan tingkatan tertentu. 

Program-program diatas tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan 

produktivitas, karena tingkat produktivitas karyawan suatu perusahaan memiliki 

andil yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan yang 

ditetapkan. Karena tanpa adanya produktivitas yang baik di setiap tingkatan 

organisasi yang terdiri dari individu, kelompok dan organisasi, maka pencapaian 

tujuan dan keberhasilan organisasi menjadi suatu hal yang sulit. 

Produktivitas yang dicapai oleh seorang karyawan tergantung pada 

berbagai aspek yang terkait didalamnya baik dari individu itu sendiri maupun 

dukungan dari perusahaan tempatnya bekerja. Efisiensi dengan menggunakan 

pekerja yang berkinerja tinggi tidaklah independen, karena berkaitan erat dengan 

sistem dan individu lain yang dilibatkan. Oleh sebab itu organisasi dalam 



Bab I Pendahuluan                                                                                                     I-3  

melakukan peningkatan karyawan yang memiliki produktivitas tinggi memiliki 

kewajiban untuk menanamkan karakter positif dalam organisasi, karena karakter 

yang ada dalam organisasi akan menentukan kontribusi tersebut memiliki 

produktivitas tinggi atau sebaliknya. 

Tingkat produktivitas perusahaan sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja 

karyawan dan kinerja karyawan, tingkat motivasi dan kinerja karyawan yang 

tinggi atau baik akan mendorong atau meningkatkan produktivitas dari 

perusahaan, sebab output dari perusahaan akan cenderung meningkat seiring 

dengan tingkat motivasi dan kinerja karyawan yang tinggi. Tingkat produktivitas 

karyawan dapat dilihat dari tingkat kinerja karyawan yang sangat dipengaruhi oleh 

motivasi kerja karyawan. 

Masalah yang terjadi di PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, 

Tbk saat ini adalah kurangnya motivasi kerja karyawan yang sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, sehingga mempengaruhi tingkat produktivitas 

karyawan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. 

Tingkat produktivitas karyawan dapat dilihat dari kinerja karyawan dan output 

yang dihasilkan oleh karyawan. Tingkat produktivitas karyawan di PT.Ultrajaya 

Milk Industry and Trading Company, Tbk berfluktuatif dan cenderung menurun, 

hal ini disebabkan oleh tingkat kinerja karyawan yang cenderung menurun karena 

kurangnya motivasi yang diberikan manajemen atau perusahaan untuk 

karyawannya, sehingga motivasi kerja karyawan rendah dan cenderung menurun. 

Tentunya permasalahan tersebut harus segera diselesaikan oleh pihak perusahaan 

agar tingkat kestabilan perusahaan tetap terjaga. 

Berkaitan dengan permasalahan produktivitas karyawan yang terjadi di 

perusahaan motivasi dari sisi internal karyawan memiliki pengaruh yang berarti. 

Karyawan yang termotivasi akan mengerahkan seluruh kemampuannya kepada 

upaya-upaya yang bersifat substansial untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari 

fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya motivasi yang harus 

dilakukan pihak perusahaan atau manajemen, kepada karyawannya agar 

produktivitas dari karyawan dan perusahaan terus meningkat sehingga dapat 

tercapai tujuan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan karyawannya. 
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Mengingat pentingnya motivasi kerja mempengaruhi produktivitas 

karyawan agar lebih baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: 

“Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Karyawan di PT.Ultrajaya 

Milk Industry and Trading Company, Tbk”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat motivasi karyawan PT.Ultrajaya Milk Industry and 

Trading Company, Tbk. 

2. Bagaimana produktivitas karyawan PT.Ultrajaya Milk Industry and 

Trading Company, Tbk. 

3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap produktivitas karyawan 

PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk? 

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari: 

1. Untuk mengetahui tingkat motivasi karyawan PT.Ultrajaya Milk Industry 

and Trading Company, Tbk. 

2. Untuk mengetahui produktivitas karyawan PT.Ultrajaya Milk Industry and 

Trading Company, Tbk. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara rinci, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari pengaruh motivasi terhadap 

produktivitas karyawan yang dapat berguna bagi kemajuan perusahaan. 

2. Sebagai sumbangan dan saran penulis bagi kemajuan ilmu pengetahuan 

khususnya di perguruan tinggi Universitas Widyatama. 
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3. Sebagai bahan kajian dan pengembangan manajemen sumber daya manusia 

khususnya mengenai pengaruh antara motivasi dan produktivitas kerja. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pada era globalisasi sangat mempengaruhi perubahan dalam segala bidang, 

khususnya di bidang ekonomi. Perubahan tersebut menuntut pelaku ekonomi 

(perusahaan / organisasi ekonomi) mempunyai kelebihan dan keunggulan yang 

lebih dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Untuk menjaga agar 

perusahaan tetap menjadi yang terdepan, diperlukan berbagai cara untuk menjaga 

atau meningkatkan kinerja terutama sumber daya manusianya yang merupakan 

penggerak dari perusahaan. Pertumbuhan bisnis yang pesat selain memerlukan 

produk dan layanan berkualitas, yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi 

informasi yang memadai, juga sangat tergantung pada kualitas sumber daya 

manusia yang handal, profesional, bertanggung jawab, penuh dedikasi, dan 

memiliki kompetensi yang tinggi.  

 Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam suatu perusahaan 

adalah sumber daya manusia, oleh sebab itu di butuhkan pengelolaan sumber daya 

manusia dengan sebaik mungkin. Pengelolaan sumber daya manusia yang ada 

dalam suatu organisasi atau perusahaan disebut manajemen sumber daya manusia. 

Flipo (dalam Rifki, 2012) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian dari aktivitas pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, 

pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia dalam rangka memenuhi 

tujuan individu, organisasi dan masyarakat. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi atau 

perusahaan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja yang sangat 

berpengaruh pada produktivitas perusahaan, yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan perusahaan. Tercapainya produktivitas kerja perusahaan apabila karyawan 

perusaan bekerja secara optimal, dan faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan adalah memberikan motivasi kerja pada karyawan. 

Robbins (2001: 166) menyatakan definisi dari motivasi yaitu kesediaan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang 
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dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan 

individual. Sementara itu Sondang P. Siagian sebagaimana dikutip oleh Soleh 

Purnomo (2004: 36) menyatakan defini motivasi sebagai berikut: “Motivasi adalah 

daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela 

untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, 

tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian 

tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.” 

Menurut Koonts yang dikutip oleh Hasibuan (2003: 95), adalah:

“Motivation refers to the drive and effort to satisty a want or goal”. (motivasi 

mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu 

tujuan). Menurut Stanford yang dikutip oleh mangkunegara (2002: 93) adalah:

“Motivation as energizing condition of the organism that serve to direct that 

organism toward the goal of a certain class.” (motivasi sebagai suatu kondisi 

yang menggerakan manusia kea rah suatu tujuan tertentu). Menurut Cahyono 

(1996: 261) menyatakan bahwa: “motivasi adalah keinginan yang terdapat pada 

seseorang yang merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan”. Menurut 

Hasibuan (2003: 95) menyatakan bahwa: “Motivasi adalah usaha yang mampu 

mendorong atau menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja 

secara efektif dan terintegrasi untuk mencapai kepuasan.” 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi adalah kondisi yang menggerakan pegawai agar mampu mencapai tujuan 

dari motifnya, serta mendapatkan kepuasan dari hasil kerja yang dicapainya. 

  Pengertian produktivitas menurut Simanjuntak (1998: 9), adalah: 

"Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai 

(output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input)." Robbins 

(2001: 237-238) memberikan pendapatnya yaitu: "Produktivitas merupakan suatu 

ukuran kinerja termasuk didalamnya efisiensi dan efektivitas, dan hal ini berkaitan 

dengn kinerja individu maupun kelompok dimana ada suatu dorongan untuk 

berusaha mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja." Sinungan 

(2003: 1-2) mengemukakan definisinya sebagai berikut: "Pada dasarnya 

produktivitas mencakup sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara 
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optimis dengan berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini lebih baik 

dari hari kemarin dan hari esok ebih baik dari hari ini." Menurut kussriyanto 

(1999: 10), pengertian produktivitas adalah: " Produktivitas merupakan rasio 

antara hail kegiatan (output) dan segala pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan 

hasil tersebut (input).  

  Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kegiatan dengan seluruh 

sumber daya yang digunakan. Perusahaan dapat dikatakan produktivitas tinggi 

apabila output yang dihasilkan perusahaan tinggi sementara input yang digunakan 

perusahaan tetap atau tidak ada penambahan input. 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: “Apabila motivasi karyawan tinggi, maka 

produktivitas karyawan akan tinggi”. 

Gambar 1.1 flowchart pengaruh motivasi terhadap produktivitas 

 Berdasarkan flowchart di atas, maka dapat di ambil kesimpulan jika 

motivasi karyawan tinggi, maka karyawan akan rajin atau giat dalam bekerja, jika 

karyawan rajin dalam bekerja, maka output yang dihasilkan akan tinggi atau 

banyak sementara input yang digunakan tetap, jika output dari karyawan tinggi, 

maka output perusahaan tinggi, output dari karyawan atau perusahaan yang tinggi 

dinamakan produktif. Motivasi berbanding lurus dengan produktivitas, jika 

motivasi karyawan tinggi maka produktivitas juga tinggi, begitu juga sebaliknya. 
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1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1.7.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis 

dimana menurut Sugiyono (2005: 21) mendefinisikan bahwa: “Metode deskriptif 

adalah metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.” 

Sedangkan menurut Subana dan Sudrajat, dalam bukunya Dasar-dasar Penelitian 

Ilmiah (2001: 89): “Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang 

berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomenayang terjadi saat 

penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.” 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan penulis untuk menyusun 

skripsi ini menggunakan beberapa metode yaitu: 

 1. Studi Literatur 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca 

buku-buku literatur serta sumber-sumber yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian. 

2.    Penelitian Lapangan 

 Penulis mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan 

dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan 

dengan cara: 

a. Observasi, yaitu serangkaian kegiatan dengan melakukan pengamatan 

langsung sumber data yang dianalisis dengan maksud untuk mengetahui 

pelaksanaan penerpan motivasi kerja karyawan. 

b. Wawancara, yaitu tanya jawab yang diarahkan pada suatu masalah tertentu 

yang berhubungan dengan bidang yang diteliti dengan pimpinan dan 

karyawan. 

c. Kuesioner, yaitu suatu penyelidikan mengenai masalah yang dilakukan 

dengan jalan mengedarkan daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh 

penulis untuk mendapatkan jawaban atas tanggapan tertulis seperlunya. 
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1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.8.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company, Tbk beralamat di Jln. Raya Cimareme 131, Padalarang, Kab. 

Bandung. 

1.8.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2013 sampai 

dengan selesainya penelitian ini. 


