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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kerja sama merupakan salah satu cara yang di gunakan oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuan. Dalam perusahaan tentu memiliki hal-hal yang dapat diperoleh karyawannya 

seperti gaji atau imbalan, sebuah penghargaan dari perusahaan, kepuasan yang dapat diperoleh 

dari perusahaan, yang dapat mencukupi kehidupan sehari-harinya. Hingga saat karyawan tidak 

lagi dapat bekerja pada perusahaan karena ketentuan usia pensiun maupun dari keingginanya 

berhenti sebelum usia pensiun.  

Setiap kinerja individu karyawan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan 

perusahaan. Perusahaan akan bersikeras meningkatkan setiap kinerja individu karyawannya 

sehingga dapat mencapai tujuan yang telah di harapkan.  Berbagai cara akan di gunakan oleh 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan, misal melalui penciptaan lingkungan kerja 

yang kondusif, peningkatan kedisiplinan, kepemimpinan, promosi, karakteristik pekerjaan, 

kepuasan kerja, pendidikan, pelatihan, kompensasi dan peningkatan motivasi kerja karyawan. 

Kajian penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan  akan 

dilakukan pada karyawan di CV. Indra Group Semarang. Dimana sekarang ini  masih banyak 

mengalami permasalahan dalam kinerja karyawan.  

Berikut ini pada tabel 1.1. data pra survei yang dilakukan peneliti mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja CV. Indra Group  Semarang   Bulan Maret 2016 sebagai 

berikut : 
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Tabel 1.1 

Data Pra Survei Mengenai  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja CV. Indra Group   Bulan 

Maret 2016 

No Pengaruh Kinerja 

Karyawan Menurun 

Responden Frekuensi 

Responden 

Presentase 

1 Motivasi kerja 15 12 80 % 

2 Kepemimpinan  15 2 13,3 % 

3 Kompensasi 15 8 53,3 % 

4 Lingkungan kerja 15 2 13,3 % 

5 Promosi  15 3 20 % 

6 Karakteristik pekerjaan  15 6 40 % 

7 Kepuasan kerja 15 11 73,3 % 

8 Disiplin kerja 15 10 66,7 % 

9 Pelatihan kerja 15 5 33,3 % 

Sumber : Data primer yang diolah,   2016 

 

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan CV. Indra Group Semarang. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

yang paling besar adalah motivasi kerja.  

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori motivasi yang dikembangkan oleh David 

McClelland, bukan karena teori tersebut dikembangkan baru-baru ini, tetapi teori tersebut 

menggambarkan kondisi pemikiraan saat ini dalam menjelaskan motivasi karyawan dan 

berdasarkan informasi dari HRD CV.Indra Group Semarang menggunakan konsep dari teori 

motivasi tersebut. Dalam teori ini mengungkapkan motivasi seseorang untuk bekerja sehingga 

teori ini akan digunakan untuk menilai motivasi kinerja karyawan CV. Indra Group Semarang. 

Pada setiap pribadi karyawan terdapat potensi-potensi yang berbeda, hal tersebut telah di 

ungkapkan pada teori Motivasi McClelland. Dengan peluang yang ada setiap potensi 

karyawan harus diberi dorongan sehingga potensi tersebut dapat digunakan.  
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Hal-hal yang memotivasi seseorang   adalah :  

1) Kebutuhan akan prestasi 2) Kebutuhan akan afiliasi dan 3) Kebutuhan akan 

kekuasaan.   

Apabila kinerja karyawan tinggi maka dapat di simpulkan bahwa karyawan juga 

memiliki motivasi yang tinggi pula. Dan hal tersebut harus terus di pertahankan dalam kerja 

kerasnya, perilakunya, dan pengendalian dirinya. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pernah dilakukan oleh Windy Aprilia Murty dan  

Gunasti Hudiwinarsih (2012)  serta Rangga Mahardhika, Djamhur Hamid dan Ika Ruhana (2013) 

yang menghasilkan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Juniantara (2015)  yang menghasilkan 

motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Kajian penelitian ini akan mengambil masalah mengenai pengaruh motivasi kerja  

terhadap kinerja karyawan akan dilakukan pada kinerja karyawan CV. Indra Group Semarang. 

Kinerja karyawan CV. Indra Group Semarang sedang mengalami masalah yaitu kurang 

maksimalnya kinerja karyawan yang dapat dilihat dari faktor motivasi kerja. Berikut ini pada 

tabel 1.2. data pra survei yang dilakukan peneliti mengenai indikator kinerja  CV. Indra Group  

Semarang   Bulan Maret 2016 sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Data Survei  Indikator Kinerja Karyawan  

CV. Indra Group  Semarang   Bulan Maret 2016 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

SB B CB TB STB Jumlah 

1 Kualitas pekerjaan 2  

(13,3%) 

4 

(26,7%) 

9 

(60%) 

  15 

(100%) 

2 Kuantitas pekerjaan 2 

(13,3%) 

2 

(13,3%) 

11 

(73,4%) 

  15 

(100%) 

3 Kehadiran 4 

(26,7%) 

3 

(20%) 

8 

(53,3%) 

  15 

(100%) 

4 Kerja sama dengan 

rekan kerja 

1 

(6,7%) 

2 

(13,3%) 

12 

(80%) 

  15 

(100%) 

Sumber : CV. Indra Group  Semarang,   2016 

Keterangan : 

SB : Sangat Baik  CB : Cukup Baik STB : Sangat Tidak Baik 

B   : Baik    TB : Tidak Baik 
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Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa kebanyakan tanggapan responden 

pada indikator kinerja  antara lain kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, kehadiran dan kerja 

sama dengan rekan kerja didominasi jawaban cukup baik, hal ini menunjukkan masih perlu 

peningkatan agar menjadi baik bahkan sangat baik. 

Berdasarkan fenomena perusahaan dan penelitian terdahulu yang berbeda, maka penulis 

mencoba mengangkat penelitian untuk skripsi ini  dengan judul “PENGARUH MOTIVASI 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN  (Studi Kasus Pada Karyawan CV. Indra 

Group Semarang) ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada maka dapat dilakukan penelitian 

berdasar indikator yang mendominasi yaitu motivasi kerja sehingga  muncul rumusan masalah 

dengan pertanyaan sebagai berikut  : 

1. Bagaimana tanggapan responden tentang motivasi kerja dan kinerjanya ? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV.Indra Group Semarang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah antara lain : 

1. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang motivasi kerja dan kinerjanya  

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

CV.Indra Group Semarang. 
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1.4  Manfaat Penelitian     

 Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian dipergunakan peneliti sebagai aplikasi yang diperoleh mahasiswa dari mata 

kuliah sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bidang personalia khususnya mengenai 

motivasi kerja dan kinerja karyawan. 

 

2. Bagi Praktisi 

Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dalam 

bidang personalia selanjutnya khususnya mengenai motivasi kerja dan kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




