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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan setiap

perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Hal ini dikarenakan sumber daya

manusia adalah penggerak dari seluruh sarana perusahaan yang tersedia. Sumber

daya yang berlimpah, modal yang besar, teknologi yang canggih tidak akan berarti

apapun tanpa adanya kinerja atau kemampuan kerja yang baik dari para karyawan.

Sumber daya yang ada dalam perusahaan, sumber daya manusia (human

resources) adalah merupakan salah satu faktor kunci untuk membangun suatu

keunggulan kompetitif yang berkisambungan tersebut (Gress, 1998 : 18)

Keberhasilan sebuah organisasi terletak pada bagaimana cara pengolahan sumber

daya manusia yang berwawasan tinggi. Pengolahan terhadap sumber daya

manusia dinyatakan sebagai manajemen sumber daya manusia atau manajemen

personalia.

Menurut Flippo dalam Handoko, 2001:3 Mengenai manajemen sumber daya
manusia bahwa sumber daya manusia adalah :

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian,
pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai
tujuan individu, organisasi dan masyarakat.
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Berdasarkan uraian di atas bahwa usaha untuk terus menerus mempertahankan

dan membina tenaga kerja hanya dapat dicapai apabila perusahan menerapkan

fungsi-fungsi manajemen dalam mendayagunakan sumber daya yang ada di

perusahaan tersebut. Pengelolaaan terhadap sumber daya manusia harus

dilaksanakan secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat terealisasikan.

Sasaran manajemen sumber daya manusia pada dasarnya tercapainya kepuasan

kerja anggota atau karyawan yang tindak lanjutnya dapat meningkatkan motivasi

kerja. Motivasi dapat mengakibatkan adanya usaha dan merupakan proses

keterkaitan erat antara usaha dan pemuasan kebutuhan tertentu.

Menurut Hasibuan (2003 : 156)

Motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung
perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil
yang maksimal.

Menurut Kartono, (2004) mengenai motivasi

Pengertian motivasi adalah sebab, alasan dasar, pikiran dasar gambaran
dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang berpengaruh
besar sekali terhadap segenap tingkah laku manusia.

Pendapat di atas memberikan gambaran bahwa motivasi merupakan keseluruhan

kegiatan yang mendorong seseorang (karyawan) untuk bekerja dengan

kemampuan yang maksimal agar hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan

perusahaan. Pengertian lain dari motivasi adalah proses untuk mencoba

mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan.

Memotivasi karyawan merupakan salah satu tugas dari seorang pemimpin.

Motivasi bekerja tidak hanya berbentuk kebutuhan ekonomis saja, tetapi juga

mencakup kebutuhan non ekonomis. Kebutuhan ekonomis yang dapat
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menimbulkan motivasi misalnya : upah, fasilitas kerja, insentif, bonus dan lain-

lainnya. Sedangkan motivasi non ekonomis berupa lingkungan kerja yang

menyenangkan, penghargaan dari pimpinan, dan lain-lain yang bersifat

immaterial. Pentingnya unsur dari tenaga kerja dalam mencapai tujuan organisasi

maka pimpinan harus berusaha agar karyawan dalam suatu unit organisasi yang

dipimpinnya mempunyai motivasi kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas

yang diberikan kepadanya. Apabila dihubungkan dengan kehidupan perusahaan

yang menjadi sasaran utama pemberian motivasi oleh para manajer kepada

bawahannya adalah peningkatan prestasi dan produktivitas kerja para bawahan

dalam rangka pencapaian tujuan dari berbagai sasaran organisasi.

Produktivitas dipengaruhi oleh sikap mental yang berupa motivasi kerja, disiplin

kerja dan etika kerja. Selain itu produktivitas juga dipengruhi oleh tingkat

pendidikan, keterampilan, manajemen, tingkat penghasilan, jaminan kerja dan

sebagainya.

Meningkatkan produktivitas kerja, berbagai cara dilakukan agar tenaga kerja

bersedia melaksanakan pekerjaan dengan baik dan mempunyai dedikasi yang

tinggi untuk perusahaan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan

memberikan motivasi dalam menjalankan tugas dan pekerjannya, sehingga tujuan

perusahaan dapat tercapai.

PT Konverta Mitra Abadi merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak

dibidang industri paper dan packing product, yang berlokasi di jalan Lintas

Sumatera KM.29 Branti Lampung Selatan.
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Untuk mengetahui jumlah karyawan pada PT Konverta Mitra Abadi dapat dilihat

pada Tabel I.

Tabel I. Jumlah Karyawan pada PT Konverta Mitra Abadi di Lampung

Selatan Tahun 2010

Bagian Nama Bagian Jumlah karyawan
(orang)

General Manager 1

FAD & MILL
SERVICE

Accounting
Personalia
General Affair
Security
InformationTechnology
Purchasing
Ware House

12
2
4
11
2
2
3

Jumlah 36

PRODUCTION

Produksi
Maintenance
Corrugator
Flexo
Finishing

2
12
25
26
41

Jumlah 106

BUSSINES
UNIT

Maeketing
Loading
Planing Product & Inventory

Control

8
15
11
5

jumlah 39

MBOS 2

Jumlah karyawan
keseluruhan 184

Sumber : PT Konverta Mitra Abadi, Mei 2010

Berdasarkan sumber di atas terlihat jumlah karyawan bagian produksi PT

Konverta Mitra Abadi adalah 106 karyawan, yang diharapkan oleh perusahaan

yaitu produktivitas yang tinggi serta kepuasan karyawan dalam target dan

bagaimana realisasi tersebut dapat dicapai oleh perusahaan.
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Berikut ini adalah target produktivitas kerja karyawan sehingga dapat diketahui

tingkat pencapaian produktivitas dan sebagai evaluasi untuk menetapkan target

produktivitas pada waktu berikutnya.

Tabel 2. Target dan Realisasi Produktivitas Periode Mei 2009 – April 2010

No Bulan Jumlah
karyawan

bagian
produksi
(orang)

Target
Produksi

(unit)

Realisasi
Produksi

(unit)

Produktivitas
Karyawan

(unit)

Realisasi
Produksi

Karyawan
(%)

1 Mei 2009 106 2.000.000 1.685.413 15,900 84
2 Juni 106 2.000.000 1.920.735 18,120 96
3 Juli 106 2.000.000 1.710.175 16,133 86
4 Agustus 106 2.000.000 2.321.741 21,903 116
5 September 106 2.000.000 1.404.853 13,253 70
6 Oktober 106 2.000.000 1.955.319 18,446 98
7 November 106 2.000.000 1.676.409 15,815 84
8 Desember 106 2.000.000 1.306.353 12,324 65
9 Januari

2010
106 2.000.000 1.373.256 12,956 69

10 Februari 106 2.000.000 1.092.907 10,310 55
11 Maret 106 2.000.000 1.525.379 14,370 76
12 April 106 2.000.000 1.516.970 14,311 76

Rata 81,25
Sumber : PT Konverta Mitra Abadi, Mei 2010

Realisasi produksi PT Konverta Mitra Abadi pada Tahun 2010 rata – rata

keseluruhan persentase realisasi produktivitas karyawan mencapai 81,25 %, hanya

bulan Agustus yang melebihi target yaitu 116%, dan bulan yang lainnya tidak

mencapai target produktivitas yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

Produktifitas kerja karyawan akan terlihat dari kemampuan karyawan dalam

melaksanakan tugasnya, sedangkan usaha-usaha yang dapat dilakukan perusahaan

dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja karyawan diantaranya adalah

dengan memberikan motivasi baik dalam bentuk insentip, penyediaan fasilitas

kerja, lingkungan kerja yang menyenangkan dan sebagainya.
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Kebijakan motivasi yang diberikan oleh PT Konverta Mitra Abadi antara lain :

1. Pemberian kebutuhan ekonomis

a. Gaji pokok, Berdasarkan golongan.

b. Adanya bonus jika perusahaan mengalami keuntungan (tidak devisit).

2. Pemberian kebutuhan tunjangan-tunjangan

a. Tunjangan istri dan anak.

b. Tunjangan pengobatan.

c. Tunjangan jabatan.

d. Tunjangan prestasi kerja.

e. Tunjangan hari raya (THR) berupa satu bulan gaji penuh yaitu Idul Fitri.

3. Pemberian fasilitas kerja

Genderal Manager mendapatkan fasilitas mobil dinas.

4. Memberikan penghargaan.

Sejauh ini, pihak perusahaan telah memberikan Material incentive kepada

karyawan berupa pemberian bonus, jasa asuransi, fasilitas kerja dan liburan.

Sedangkan untuk Non material incentive berupa pujian, sertifikat

penghargaan, penghargaan masa bakti kerja dan cuti.

5. Menciptakan hubungan yang baik

Menciptakan hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan dan antara

sesama karyawan diharapkan dapat tercipta hubungan yang menyenangkan,

penuh tenggang rasa dan saling membangun yang selanjutnya dapat tercipta

kesadaran berkarya kearah peningkatan keproduktivan.
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PT Konverta Mitra Abadi memberikan sanksi kepada karyawan jika melanggar

peraturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan berupa : Pelanggaran ringan,

berupa sanksi teguran dari pimpinan, contohnya terlambat datang ke kantor.

Keluar kantor disaat jam bekerja yang tidak berkaitan dengan urusan pekerjaan,

seringnya tidak masuk kerja tanpa keterangan. Pelanggaran sedang, berupa sanksi

surat peringatan (SP) yang diberikan betahap apbila pelanggaran ringan sering

dilakukan karyawan, Pelanggaran berat, berupa sanksi pemecatan Atau pemutusan

hubungan kerja.

Berikut ini adalah motivasi yang diberikan oleh perusahaan agar optimalnya

produktifitas karyawan sehingga dapat diketahui motivasi apa saja yang belum

diberikan ataupun kurangnya motivasi yang diberikan perusahaan.

Tabel 3. Bentuk – bentuk Motivasi pada PT Konverta Mitra Abadi (menurut

Maslow)

No Hirarki Motivasi Bentuk – bentuk Motivasi Keterangan

1 Kebutuhan fisik dan
Biologis

1. Gaji

2. Tunjangan istri dan anak

3. Tunjangan pengobatan

4. Tunjangan Jabatan

5. Tunjangan Prestasi Kerja

6. Tunjangan Hari Raya

Terpenuhi, sesuai
dengan standar UMR

Terpenuhi, seluruh
bagian mendapatkan
tunjangan istri dan anak.

Terpenuhi, mendapatkan
askes berupa jamsostek.

Belum terpenuhi, karena
hanya jabatan direktur
yang mendapatkan
tunjangan jabatan.

Terpenuhi, dengan
memberikan bonus
tambahan.

Terpenuhi, seluruh
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7. Ruangan yang tenang dan
nyaman

8. Kendaraan dinas

9. Rumah dinas

karyawan mendapatkan
THR.
Terpenuhi, 15 ruangan
tenang dan nyaman.

Terpenuhi, di sretiap
unit kerja mendapatkan
kendaraan dinas baik
berupa roda empat
maupun roda dua.

Belum terpenuhi, karena
hanya yang memiliki
jabatan direktur yang
menempati rumah dinas.

2 Kebutuhan
Keselamatan dan
Keamanan

1. Asuransi Jiwa

2. Tabung pemadam
kebakaran

3. Masker

4. Alarm bencana

Terpenuhi, semua
karyawan didaftarkan
asuransi jiwa.

Terpenuhi, di tiap
gedung memiliki tabung
pemadam.

Belum terpenuhi,
perusahaan tidak
memberikan masker
pada karyawan bagian
produksi padahal
masker sangat
diperlukan.

Belum terpenuhi, di
setiap gedung belum
adanya alarm bencana.

3 Kebutuhan Sosial 1. Kegiatan Olahraga

2. Kegiatan Arisan

3. Kegiatan Rekreasi

Terpenuhi, setiap
minggu adanya jadwal
olahraga.

Terpenuhi, diadakan
arisan tiap bulan bagi
karyawan.
Terpenuhi, 3 bulan
sekali diadakan rekreasi.

4 Kebutuhan akan
penghargaan/
prestise

1. Penghargaan berupa
promosi kenaikan jabatan

Terpenuhi, setiap ada
karyawan yang memiliki
prestasi yang baik maka
akan di promosikan.
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5 Kebutuhan
aktualisasi diri

1. Kebebasan berpendapat

2. Kebebasan melakukan
inovasi

Terpenuhi, setiap
karyawan berhak
berpendapat.

Terpenuhi, karyawan
diberikan kebebasan
berinovasi dalam
berkerja.

Bentuk - bentuk Motivasi pada PT Konverta Mitra Abadi (menurut

Maslow)

Dari tabel di atas terlihat dari bentuk – bentuk Motivasi kerja yang diberikan

perusahaan masih ada yang belum terpenuhi yaitu pada kebutuhan kebutuhan

fisik dan biologis dan kebutuhan keselamatan dan keamanan yaitu tunjangan

jabatan rumah dinas, masker dan alarm bencana. Kebijakan motivasi diharapkan

memacu produktivitas karyawan PT Konverta Mitra Abadi, namun sejauh mana

peningkatan produktivitas tersebut masih dilakukan penelitian. Semakin baik

motivasi karyawan  maka produktivitas kerja karyawan semakin tinggi dan

sebaliknya bila motivasi karyawan rendah maka produktivitas akan menurun.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi

dengan judul : “Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan

Bagian Produksi Pada PT Konverta Mitra Abadi di Lampung Selatan”.

1.2  Permasalahan

Masalah dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara rencana (sesuatu yang

diinginkan) dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga menjadi hambatan dalam

menuju tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka masalah

yang dialami oleh PT Konverta Mitra Abadi  adalah “Berfluktuasinya tingkat

produktivitas kerja karyawan, walaupun perusahaan telah melaksanakan program
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penguatan motivasi baik secara material maupun immaterial, di mana terlihat pada

tabel 2 ditunjukkan realisasi produktivitas belum mencapai target. Rata-rata

persentase realisasi produktifitas mencapai 81,25%. Salah satu indikator

produktivitas kerja karyawan dalam bekerja belum sesuai dengan target

perusahaan adalah karena motivasi kerja yang diberikan perusahaan belum

sepenuhnya memberikan semangat dalam bekerja, di mana terlihat pada tabel 3

ditunjukkan bahwa belum optimalnya perusahaan memberikan motivasi kerja agar

dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah

“Bagaimana pengaruh motivasi terhadap produktifitas kerja karyawan

bagian produksi pada PT Konverta Mitra Abadi”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan bagian

produksi pada PT Konverta Mitra Abadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pimpinan perusahaan dalam upaya

pengembangan sumber daya manusia PT Konverta Mitra Abadi khususnya

masalah produktivitas kerja karyawan.

1.4 Kerangka Pemikiran
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Motivasi pada dasarnya proses untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan

sesuatu yang diinginkan dengan kata lain adalah dorongan dari luar terhadap

seseorang agar mau melakukan sesuatu. Pentingnya motivasi adalah hal yang

meyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia agar mau bekerja

dan antusias mencapai produksi yang optimal. Motivasi sangat penting bagi

manajer dalam membagikan pekerjaan terhadap bawahannya agar bekerja dengan

baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan.

Seorang manajer dalam memotivasi karyawannya harus dapat mengetahui motif

dan motivasi karyawan. Seseorang bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan

baik kebutuhan yang berbentuk materi maupun non materi, kebutuhan fisik

maupun rohani yang merupakan faktor-faktor penggerak manusia untuk

melakukan aktivitas manusia dalam mencapai setiap kebutuhan tersebut.

Faktor utama sebagai pendorong seseorang memasuki suatu organisasi atau

perusahaan adalah dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan. Kekurangan akan

kebutuhan memunculkan seseorang peka terhadap motivasi. Faktor motivasi

merupakan faktor produksi yang paling dominan dalam melakukan kegiatan

perusahaan, maka diperlukan adanya pemberian motivasi yang sebaik-baiknya

oleh perusahaan kepada karyawan. Sehingga diharapkan akan menurunkan tingkat

absensi dan tingkat perputaran karyawan (trun over).

Pengertian motivasi menurut Maslow dalam Kotler, Jilid 1(2005 : 215)
menjelaskan bahwa :

Hierarki kebutuhan mengikuti teori jamak yakni seseorang berprilaku atau
bekerja, karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam
kebutuan. Kebutuhan seseorang itu berjenjang. Artinya, jika kebutuhan
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ang pertama telah terpenuhi, kebutuhan tingkat kedua akan muncul
menjadi yang utama. Selanjutnya jika kebutuhan tingkat kedua telah
terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnyasampai tingkat
kebutuhan kelima.

Maslow mengemukakan kebutuhan manusia tersusun dalam suatu

jenjang/hierarki, yang dikutip oleh Hasibuan (2007 : 153) adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan fisik dan biologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup

seperti makan, minum, perumahan, udara, dan sebagainya.

2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan, yaitu kebutuhan akan kebesasan dari

ancaman, yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan

dalam melaksanakan pekerjaan.

3. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan bergaul dengan orang lain dan untuk

diterima sebagai bagian dari yang lain.

4. Kebutuhan akan penghargaan atau prestise, yaitu kebutuhan akan penghargaan

diri dan pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat

lingkungannya.

5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri dengan

menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai

prestasi kerja yang sangat memuaskan/luar biasa.

Kekurangan akan kebutuhan memunculkan kurang pekanya seseorang terhadap

motivasi. Motivasi guna perwujudan diri dapat dicapai dengan memaksimalkan

kemampuan, keahlian dan potensi untuk pemenuhan, sehingga orang dapat

bekerja dengan :

a. Berorientasi kepada masalah dan tugas

b. Pengendalian yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat
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c. Berminat dengan tujuan perusahaan dimana ia bekerja

d. Kreatif dalam pekerjaan.

Untuk mencapai itu semua, perusahaan harus mengelola dengan baik sumber daya

manusia dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber

daya manusia. Produktivitas karyawan dapat dirumuskan sebagai kemampuan

menghasilkan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan target perusahaan dengan

menggunakan masukan-masukan tertentu.

Menurut Simanjuntak (2001) produktivitas karyawan ada yang berhubungan

dengan karyawan itu sendiri ataupun dari faktor lain yang ada dalam perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas :

1.  Kualitas dan kemampuan

Kualitas dan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan,

latihan, motivasi, mental, kemampuan fisik karyawan lain-lain. Pendidikan

merupakan suatu landasan untuk mengembangkan diri dan kemampuan serta

memanfaatkan sarana yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Semakin

tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi produktivitas kerja.

Latihan kerja melengkapi karyawan dengan keterampilan dan cara-cara yang

tepat menggunakan peralatan kerja, dengan demikian latihan yang diadakan

sifatnya melengkapi pendidikan. Motivasi dan sikap kerja antara lain dengan

menciptakan iklim dan lingkungan yang menyenangkan dan hubungan

industrial yang serasi. Kemampuan fisik karyawan perlu diperhatikan dengan

cara pemenuhan gizi dan kesehatan terutama disesabkan oleh rendahnya dari

tingkat upah.
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2.   Sarana Pendukung

Sarana pendukung dikelompokan menjadi dua golongan dibawah ini, yaitu :

a.  Menyangkut lingkungan kerja, temasuk teknologi dan cara produksi,sarana

dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan

kerja itu sendiri.

b.  Menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercermin di dalam sistem

pengupahan jaminan sosial, dan jaminan kelangsungan kerja.

3.   Pra Sarana

Pra sarana yang berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan hubungan

industrial serta kemampuan manajemen didalam perusahaan yang

bersangkutan. Kemampuan manajemen dalam penggunaan sumber-sumber

secara maksimal dan menciptakan sistem kerja optimal akan menentukan

tinggi rendahnya produktivitas kerja.

Peranan manajemen sangat penting untuk meningkatkan produktivitas yaitu

dengan mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sarana-sarana

produksi, menerapkan fungsi-fungsi manjemen, dan juga menciptakan sistem

kerja serta pembagian kerja, menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan

yang tepat, serta menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan

nyaman.
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Gambar 1. Paradigma penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja
karyawan bagian produksi pada PT Konverta Mitra Abadi di lampung
Selatan.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan permasalahan, tujuan dan

kerangka pemikiran serta paradigma penelitian di atas, maka hipotesis dapat

dirumuskan sebagai berikut :

“Motivasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan bagian

produksi pada PT Konverta Mitra Abadi di Lampung Selatan”.

Variabel X
Motivasi Kerja

1. Kebutuhan fisik dan
biologis

2. Kebutuhan keselamatan
dan keamanan

3. Kebutuhan sosial
4. Kebutuhan akan

penghargaan atau prestise
5. Kebutuhan aktualisasi diri

(Maslow,2007)

Variabel Y
Produktivitas kerja

1. Kualitas dan Kemampuan
2. Sarana Pendukung
3. Pra Sarana

(Simanjuntak,2001)


