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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi motivasi kerja karyawan PT. 

Sarana Mekar Gemilang tinggi atau rendah, upaya apa saja yang telah dilakukan dari individu 

maupun organisasi. Penelitian ini dilakukan pada karyawan tetap PT. Sarana Mekar 

Gemilang. Analisis data ini menggunakan statistik deskriptif. Pada landasan teori dijelaskan 

tentang teori yang digunakan dan definisinya. Ada beberapa teori dalam landasan teori yang 

digunakan yaitu pengertian motivasi kerja, teori motivasi dari Herzberg, kerangka pikir, dan 

definisi operasional.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut : hasil dari motivasi kerja dengan pendekatan teori Herzberg yaitu motivator dan 

hygiene factors tidak ada yang dominan karenasama-sama tergolong kategori sangat tinggi. 

Beeberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah : 

mempertahankan motivasi kerja yang sudah ada.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peran Karyawan di suatu perusahaan sangatlah penting karena karyawan merupakan 

suatu aset yang terpenting bagi perusahaan dan menjadi pelaku yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan, mempunyai pikiran, serta keinginan yang dapat mempengaruhi sikapnya 

dalam pekerjaan. Dari sikapnya bisa terlihat dari pekerjaannya yang telah dikerjakan atau 

ditunjukkan dan akan memperlihatkan motivasi karyawan di PT.SAMEGA ini mempunyai 

motivasi tinggi atau rendah terhadap pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Motivasi 

adalah dorongan yang dimiliki seorang individu untuk dapat menjalankan kegiatan tertentu, 

oleh karena itu motivasi dapat diartikan sebagai pendukung tingkah perilaku seseorang.   

Menurut Robbins (2015:127) motivasi adalah suatu proses yang menggambarkan 

yang berkaitan dengan kekuatan, arah dan tujuan, dan ketekunan  yang ada diri dalam 

seseorang yang berupaya agar dapat mencapai tujuan tertentu. Menurut Usman (2008:245) 

motivasi adalah  keinginan yang ada pada seorang individu yang bisa mempengaruhi untuk 

melakukan suatu tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk 

berperilaku. Motivasi kerja juga dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang 

melatarbelakangi seseorang sehingga ia daapat menjalankan tugas yang telah menjadi 

bebannya.  

Dari  pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sebagai faktor 

yang dapat mendorong dalam diri seeseorang dan dapat memberikan arahan  dan prestasi 

kerja orang tersebut. Motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor kebutuhan dan tujuan yang telah 
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diharapkan dari seseorang. Motivasi kerja karyawan ditentukan oleh unsur penggerak yang 

dapat menimbulkan pengaruh pada perbuatan aau suatu tindakan karyawan yang 

bersangkutan untuk dapat  bekerja lebih giat. 

Berdasarkan  di atas  peranan motivasi kerja dalam suatu organisasi merupakan salah  

faktor  yang penting dan dapat mendorong semangat  karyawan dalam bekerja, karyawan 

juga lebih termotivasi dalam menyelesaikan tugas yang telah menjadi bebannya. Penelitian 

ini menggunakan teori dari Herzberg karena beberapa pendapat atau persepsi tentang teori 

tersebut sering diterapkan pada bidang industri untuk menggambarkan bagaimana keinginan 

individu dari suatu pekerjaa. Menurut Herzberg, ada teori dua faktor : faktor motivator 

factors dan hygiene factors. Motivator factors, misalnya kemajuan prestasi, pengakuan, dan 

tanggung jawab tampaknya terkait dengan kepuasan kerja. Kebutuhan dalam meningkatkan 

prestasi dan pengakuan ada kalanya dapat dilakukan dengan cara atasan memberikan  tugas 

yang bervariasi atau bermacam-macam kepada karyawan. Hal ini  merupakan suatu tantangan 

yang  mendefinisikan bagaimana suatu pekerjaan dapat direncanakan dengan baik, sehingga 

dapat memberikan rangsangan dan membuat karyawan tersebut lebih pandai dan mempunyai 

kesempatan untuk maju. 

Motivator factors antara lain seperti pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan,  kondisi 

kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan keamanan kerja. Jika karyawan itu mengalami 

ketidaknyamanan dalam bekerja di perusahaan maka akibatnya motivasi dalam bekerjanya 

akan turun. Kenyamanan dalam bekerja dinilai dari hubungan ramah dan akrab dengan teman 

kerja, antar karyawan dengan atasan atau pimpinan. Hubungan antar rekan kerja atau 

antarkaryawan dengan pimpinan tidak baik atau mengalami suatu masalah maka karyawan 

tidak bersemangat untuk mengerjakan tugas yang telah diberi atasan atau karyawan itu sering 

tidak masuk kerja karena terciptanya suasana yang tidak kondusif. Maka sebagai manajer 
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harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan faktor-faktor ketidakpuasan kerja agar 

karyawan tersebut terdorong atau mempunyai motivasi untuk bekerja. 

Penelitian ini dilaksanakan di PT.Sarana Mekar Gemilang. Menurut hasil wawancara 

yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2015 dengan Bapak Wasito selaku HRD PT.Sarana 

Mekar Gemilang yang memproduksi kayu berjenis barecore menilai bahwa karyawan yang 

bekerja diperusahaan ini mempunyai motivasi yang cukup tinggi. Bisa terlihat dari absensi, 

karyawan dengan tidak masuk bekerja atau ijin dengan alasan yang masih wajar-wajar saja. 

Selain itu yang dapat meningkatkan tingkat persaingan usaha yang tinggi maka PT. Sarana 

Mekar Gemilang harus bisa mempertahankan kelangsungan kegiatan perusahaan supaya tetap 

lancar dan meningkatkan daya saing, citra perusahaan dimata konsumen.  

Tabel 1.1 

Absensi karyawan PT. Sarana Mekar Gemilang 

Bulan Persentase absensi 

Januari 10,06% 

Februari 3,64% 

Maret 9,8% 

Pada absensi diatas dapat dilihat bahwa jumlah absensi karyawan di PT. Sarana 

Mekar Gemilang Semarang menunjukkan rendah, terdapat beberapa karyawan yang tidak 

masuk kerja tanpa alasan, sakit, ijin, cuti, masuk setengah hari kerja. Terdapat fluktuasi 

kenaikan dan penurunan absensi dibulan(Januari, Februari, Maret) presentasi absensi  dengan 

rata-rata 7,83 % dan dibawah 8% yang menunjukkan bahwa absensi yang rendah. Sedangkan 

standart pada perusahaan ini boleh tidak masuk 3x. Jika tidak masuk karena sakit delama 2 

(dua) hari berturut-turut, harus memberikan surat keterangan dokter. Tanpa keterangan 

dianggap alfa. Apabila hal ini di biarkan terus menerus dampaknya akan memberikan 

permasalahan bagi organisasi. Selain itu organisasi membuat peraturan dalam berpakaian 

atau tingkah laku. Misalnya dalam berpakaian harus sopan dan memakai baju kerja yang 
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sudah ditetapkan oleh perusahaan, dilarang merokok dalam waktu kerja. Jika karyawan 

tersebut melanggarnya maka akan diberi peringatan.  

Untuk meningkatkan motivasi serta kepuasan kerja karyawannya, PT.Sarana Mekar 

Gemilang harus melakukan beberapa usaha di antaranya yaitu dengan memberikan insentif 

yang jumlahnya sesuai dengan pekerjaan yang telah dibebankan pada karyawan, selain itu 

mempertahankan kenyamanan kerja. Karena kenyaman kerja juga berpengaruh dalam 

semangat bekerja, jika kenyamanan kerja tidak dapat diciptakan maka dampaknya motivasi 

kerja karyawan tersebut menurun dan mempengaruhi ketidakpuasan pada karyawan dengan 

adanya keinginan untuk pindah kerja keperusahaan lain. Dari hal tersebut, maka pihak 

manajemen perusahaan mencari cara untuk lebih memotivasi karyawan agar dapat 

meningkatkan performa karyawan dalam bekerja.  

Penelitian ini menggunakan Teori Herzberg karena telah dijelaskan dalam buku 

Hasibuan(2008:110-111) Teori Herzberg apabila dibandingkan dengan teori Maslow, teori ini 

tidak mempunyai tingkatan tetapi mengelompokkan atas dua kelompok (Satisfiers dan 

Dissatisfier), Herzberg (gaji, upah, dan yang sejenisnya) bukan sebagai alat motivasi tetapi 

alat pemeliharaan(Dissatisfier), yang menjadi motivator (Satisfiers) ialah yang berkaitan 

langsung dengan pekerjaan itu sendiri), Herzberg mendasarkan teori ini berdasarkan atas 

hasil penelitiannya. Maka peneliti menyimpulkan teori Herzberg lebih fleksibel digunakan 

dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan teori Maslow. 

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil judul motivasi kerja karyawan 

terhadap pekerjaan yang telah dibebankannya, dengan judul “IDENTIFIKASI MOTIVASI 

KERJA KARYAWAN PT.SARANA MEKAR GEMILANG DENGAN MENGGUNAKAN 

TEORI HERZBERG 

1.2 Perumusan masalah  
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Permasalahan pada penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana persepsi responden mengenai motivasi kerja karyawan di PT. Sarana 

Mekar Gemilang dengan pendekatan teori Herzberg? 

b. Bagaimana upaya organisasi untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan di PT. 

Sarana Mekar Gemilang dengan pendekatan teori Herzberg 

c. Bagaimana upaya individu untuk memotivasi kerja dirinya sendiri di PT.Sarana 

Mekar Gemilang dengan pendekatan teori Herzberg? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

d. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap motivasi kerja di PT. Sarana 

Mekar Gemilang dengan pendekatan teori Herzberg? 

e. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh organisasi untuk 

memotivasi kerja karyawan di PT. Sarana Mekar Gemilang dengan pendekatan 

teori Herzberg? 

f. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh karyawan untuk 

memotivasi dirinya sendiri di PT. Sarana Mekar Gemilang dengan pendekatan 

teori Herzberg? 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bertumpu pada persepsi karyawan  mengenai kondisi motivasi kerja 

mereka, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain : 

a. Mengetahui motivasi kerja karyawan sehingga dapat menjadi informasi yang 

berguna bagi pihak perusahaan 
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b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian 

berikutnya yang membahas topik motivasi kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


