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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaman khususnya teknologi membuat persaingan bisnis 

semakin ketat. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini, perusahaan 

harus menyeimbangkan  bagian-bagian  penting yang ada di dalamnya, antara lain 

produksi, pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia melalui pembenahan 

standar kinerja. Salah satunya adalah bidang sumber daya manusia, bidang 

sumber daya manusia tidak hanya difokuskan sebagai tenaga kerja melainkan juga 

merupakan asset perusahaan yang harus dijaga dan dikelola dengan baik sehingga 

apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 Pada dasarnya ukuran kualitas tenaga kerja adalah dilihat dari semangat 

kerja seseorang dalam melakukan setiap pekerjaan. Semangat kerja karyawan 

dalam bekerja sangat penting untuk meningkatan kualitas tenaga kerjanya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka semangat kerja dalam diri seseorang 

sangat dibutuhkan dalam suatu pencapaian tujuan perusahaan. 

Semangat kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah 

satunya adalah motivasi kerja. Motivasi kerja sangat penting untuk mendukung 

dan mendorong semangat kerja seseorang dalam bekerja untuk mencapai hasil 

yang optimal.  Beberapa perusahaan besar yang berhasil tentu tidak lepas dari 

faktor-faktor motivasi kerja yang memacu semangat kerja karyawan. Motivasi 

karyawan pada dasarnya merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 
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perusahaan agar perusahaan dapat menimbulkan dan merangsang semangat kerja 

karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut Mangkunegara (2015)  menjelaskan bahwa motivasi merupakan 

suatu aktivitas dimana seseorang diharapkan mempunyai semangat dalam diri 

sendiri. 

Untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam bekerja terdapat 

beberapa faktor. Menurut Mc.Clelland dalam  Mangkunegara (2015), terdapat tiga 

faktor motivasi kerja. Pertama need of achievement (kebutuhan berprestasi), yaitu 

dorongan dalam diri seseorang dalam mencapai kebutuhan untuk menghadapi 

tantangan, kemajuan dan pertumbuhan. Kedua need of affiliation (kebutuhan 

afiliasi), yaitu dorongan dalam diri seseorang dalam mencapai kebutuhan untuk 

melakukan sebuah hubungan, interaksi dengan orang lain. Ketiga need of power 

(kebutuhan kekuasaan), yaitu dorongan dalam diri seseorang dalam mencapai 

kebutuhan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain di dalam organisasi. 

Seseorang akan termotivasi dan dapat meningkatkan semangat dalam bekerja 

apabila apa yang menjadi kebutuhan dapat terpenuhi dari perusahaan. Sedangkan 

apabila kebutuhan seseorang dalam bekerja tidak dapat terpenuhi maka semangat 

kerjanya akan menurun. 

Penelitian ini menggunakan teori motivasi kerja dari Mc.Clelland karena 

teori Mc.Clelland sangat dekat dengan perusahaan bagian marketing seperti 

karateristik need of achievment (kebutuhan berprestasi) dimana karyawan 

mempunyai target yang harus dicapai dan mendapatkan bonus dari pencapaian 

target. Bonus tersebut berupa materi dan kepuasan dari dalam diri karyawan. 
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Selain itu ada karakteristik need of affiliation (kebutuhan berafiliasi) dimana 

karyawan ingin mengarahkan perilaku individu untuk menjalin suatu hubungan 

yang akrab dengan orang lain. Dalam konteks marketing, seseorang yang 

berafiliasi tinggi akan dikaitkan dengan menjaga hubungan baik dengan rekan 

kerja, konsumen tetap maupun calon konsumen. Selanjutnya ada karakteristik 

need of power (kebutuhan kekuasaan) dimana karyawan menginginkan untuk 

memimpin, mengatur dan mengendalikan orang lain, karyawan menginginkan 

jabatan yang lebih tinggi dari orang lain dengan cara promosi jabatan. Seseorang 

yang mempunyai jabatan tinggi akan mendapatkan gaji, fasilitas dan kedudukan 

yang tinggi di mata orang lain. Perusahaan jasa diharapkan mempunyai karyawan 

marketing yang dituntut untuk bekerja secara maksimal untuk mencapai target 

perusahaan, selain itu karyawan marketing dituntut untuk dapat menjaga 

hubungan baik dengan rekan kerja, konsumen tetap dan calon konsumen. Dari 

penjelasan tersebut, penelitian ini sangat cocok dengan teori Mc.Clelland. 

Kondisi rendahnya motivasi kerja itu peneliti temukan di PT. SMT Indosat 

Tbk Semarang. PT. SMT (StarOne Mitra Telekomunikasi)  merupakan 

perusahaan Strategic Business Unit (SBU) atau anak perusahaan PT. INDOSAT, 

Tbk untuk memasarkan produk-produk komersial secara korporasi dengan bisnis 

utama dibilang penyedia jasa layanan voice dan data PT. INDOSAT. Berikut 

struktur organisasi dari PT. SMT Indosat Tbk Semarang: 
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Gambar 1.1 

Struktur Organisasi PT SMT Indosat Tbk Semarang 

Sumber: SDM PT SMT Indosat Tbk Semarang 

Dengan adanya produk-produk baru dalam setiap Strategic Business Unit 

(SBU), karyawan di tuntut oleh perusahaan untuk mempunyai semangat kerja 

dalam diri yang baik berkaitan dengan penjualan produk sehingga apa yang sudah 

di targetkan dan menjadi tujuan perusahaan agar dapat tercapai. Untuk mencapai 

target dan tujuan perusahaan, perusahaan diharapkan mampu memotivasi 

karyawan dengan baik sehingga apa yang menjadi harapan perusahaan dapat 

tercapai. Hal ini dianggap perlu karena dari hasil Key Performance Indicator 
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(KPI) di PT. SMT Indosat Tbk Semarang, terdapat masalah dimana semangat 

kerja karyawan menurun seperti dalam pencapaian target beberapa karyawan 

bagian penjualan yang menurun. Dimana dari hasil key performance indicator 

(KPI) dari para karyawan bagian penjualan menunjukkan bahwa penilaian 

karyawan di bagian penjualan dibawah standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Berikut hasil dari key performance indicator (KPI) karyawan bagian penjualan 

PT. SMT Indosat Tbk Semarang tahun 2015 yang menunjukkan bahwa nilai dari 

beberapa karyawan dibawah nilai standar perusahaan: 

Tabel 1.1 

KPI  Karyawan PT SMT Indosat Tbk Semarang 

Nama Unit Kerja Grade ISC 
ISC 

Moderasi 

Kurnia Dwi E SBU 3 4 2.60 2.50 

Erick Vollanda SSU 2 2 2.40 2.00 

Epi Bunga M SBU 1 2 1.75 2.00 

Kasiati SBU 1 1 1.46 2.00 

Denny Fahmi Idris SBU 1 1 1.40 2.00 

Restu Uli Hidayah SBU 1 1 1.30 2.00 

Sumber: SDM PT.SMT Indosat Tbk Semarang tahun 2015 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa terdapat beberapa sistem yang terdapat dari 

KPI meliputi: unit kerja, grade, ISC (Individual Score Card), dan ISC (Individual 

Score Card) Moderasi. Unit kerja merupakan suatu bagian dimana seseorang 

melakukan pekerjaan. Di PT. SMT Indosat Tbk Semarang, terdapat unit kerja 
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yang meliputi: SBU 1, SBU 3, SSU 2. Grade merupakan tingkat jabatan dimana 

seseorang itu berada. Di PT. SMT Indosat Tbk Semarang, terdapat 4 grade, yaitu 

grade 1 merupakan grade terendah dari karyawan sedangkan grade 4 merupakan 

grade tertinggi dalam karyawan. Grade merupakan tingkatan jabatan yang 

dimiliki seseorang dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya terdapat ISC (Individual 

Score Card) yaitu hasil penilaian yang diberikan perusahaan atas hasil kerja 

karyawan. Selanjutnya terdapat ISC (Individual Score Card) Moderasi, yaitu 

standar kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan grade. Di PT. SMT 

Indosat Tbk Semarang setiap grade terdapat perbedaan ISC (Individual Score 

Card)  Moderasi seperti yang disajikan pada Tabel 1.2.  

Tabel 1.2 

Grade dan ISC (Individual Score Card) Moderasi PT SMT Indosat Tbk 

Semarang 

No Grade ISC (Individual Score Card) Moderasi 

1 Grade 4 2,50 

2 Grade 3 2,50 

3 Grade 2 2,00 

4 Grade 1 2,00 

Sumber: SDM PT.SMT Indosat Tbk Semarang tahun 2015 

Sesuai dengan standar perusahaan, Grade 4 dan Grade 3 mempunyai 

standar ISC Moderasi adalah 2,50 sedangkan Grade 2 dan Grade 1 mempunyai 

standar ISC Moderasi adalah 2,00. Dari hasil KPI (key performance indicator) 

membuktikan bahwa sebagian besar karyawan bagian penjualan nilainya dibawah 
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standar perusahaan. Seperti yang di tunjukkan data diatas, karyawan yang 

melebihi standar kerja perusahaan hanya dua orang yaitu Kurnia Dwi E dengan 

hasil ISC (Individual Score Card) yaitu 2,60 dari standar penilaian ISC 

(Individual Score Card) Moderasi yaitu 2,50 dan Erick Vollanda dengan hasil ISC 

(Individual Score Card) yaitu 2,40 dari standar penilaian ISC (Individual Score 

Card) Moderasi yaitu 2,00. Sedangkan empat karyawan lainnya dibawah standar 

kerja ISC (Individual Score Card) Moderasi yang ditetapkan perusahaan sesuai 

grade yaitu 2,00 yang meliputi: Epi Bunga M dengan ISC 1,75 dengan standar 

penilaian ISC (Individual Score Card) Moderasi 2,00, Kasiati dengan ISC 

(Individual Score Card) yaitu 1,46 dengan standar penilaian ISC (Individual 

Score Card) Moderasi 2,00, Denny Fahmi Idris dengan ISC (Individual Score 

Card) yaitu 1,40 dengan standar penilaian ISC (Individual Score Card) Moderasi 

2,00, Restu Uli Hidayah dengan ISC (Individual Score Card) yaitu 1,30 dengan 

standar penilaian ISC (Individual Score Card) Moderasi 2,00. Oleh karena itu, 

dari hasil KPI (key performance indicator)  tersebut membuktikan bahwa faktor-

faktor motivasi kerja bagi karyawan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

semangat kerja karyawan khususnya di bagian penjualan. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor motivasi kerja karyawan, dalam hal ini 

meningkatkan penjualan perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini diberikan judul 

“IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI KERJA KARYAWAN 

BAGIAN  PENJUALAN DI PT SMT INDOSAT TBK SEMARANG” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah “Bagaimana 

gambaran motivasi kerja karyawan bagian penjualan di PT SMT Indosat Tbk 

Semarang dengan pendekatan Mc.Clelland?” 

 

1.3     Tujuan penelitian 

Mengetahui bagaimana gambaran faktor-faktor motivasi kerja karyawan 

bagian penjualan di PT SMT Indosat Tbk Semarang dengan pendekatan 

Mc.Clelland. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi kepada peneliti lain 

dengan topik penelitian yang sama. 

2. Bagi perusahaan 

Dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan 

dalam mengelola sumber daya manusia melalui kebijakan-kebijakan yang akan 

di tempuh oleh perusahaan. 
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