
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

.Peran sumberdaya manusia dalam pencapaian tujuan perusahaan 

semakin penting, karena dinamika perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

kinerja sumberdaya manusianya. Pencapaian kinerja yang diharapkan 

perusahaan dapat dicapai apabila strategi pengembangan sumberdaya 

manusia perusahaan tersebut akurat, terencana dan terpadu. Strategi 

pengembangan sumberdaya manusia yang terarah akan dapat memotivasi 

karyawan bekerja secara produktif, inovatif dan kreatif sehingga perusahaan 

akan memiliki kinerja yang baik. 

Keunggulan kompetitif perusahaan sangat tergantung pada inovasi 

perusahaan yang hanya akan dapat tercapai apabila terdapat motivasi yang 

tinggi dan moral karyawan yang baik. Kemampuan manajer dalam 

mengidentifikasi motivasi karyawannya akan sangat berguna bagi 

pencapaian tujuan perusahaan, karena pada dasarnya kinerja perusahaan 

akan sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja karyawannya. Motivasi kerja 

karyawan tercermin dalam etos kerjanya dan pada akhirnya akan 

mempengaruhi kinerja (performance) dan produktivitas perusahaan. 

Gibson et a1 (1995) mendefinisikan motivasi sebagai suatu konsep 

yang rnenguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan 

yang memulai dan mengarahkan perilaku. Motivasi berhubungan dengan (1) 

arah perilaku; (2) kekuatan respon yaitu usaha setelah karyawan memilih 

http://www.mb.ipb.ac.id



2 

mengikuti tindakan tertentu; dan (3) kelangsungan perilaku. Sedangkan 

Sutermeister dalam Ravianto (1990) menyatakan bahwa tinggi rendahnya 

produktivitas kerja manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi kerjanya. 

Produktivitas itu 90 persen tergantung pada unjuk kerja atau prestasi kerja 

manusianya dan 10 persen tergantung pada faktor peralatan. Unjuk kerja 

manusia sendiri, 80 persen - 90 persen tergantung pada kemampuannya. 

Selanjutnya dikatakan bahwa motivasi pekerja itu sendiri 50 persen 

tergantung pada kondisi sosial, 40 persen tergantung pada kebutuhan- 

kebutuhan, dan 10 persen tergantung pada kondisi fisik. Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa sikap mental manusia dalam bekerja merupakan faktor 

yang sangat penting dibanding faktor-faktor lainnya. 

PT. Tanjung Redeb Hutani (PT. TRH) adalah perusahaan pemegang 

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri (HPHTI) seluas 180.330 hektar 

sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan R I No. 643lKpts-11196, tanggal 

8 Oktober 1996 yang rnemiliki tujuan mernbangun hutan tanaman industri 

bagi pemenuhan bahan baku industri pulp dan kertas PT. Kiani Kertas di 

Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tujuan perusahaan akan dapat dicapai 

secara efektif dan efisien, apabila perusahaan mampu menerapkan 

manajemen sumberdaya manusia yang tepat dan terarah. Dalam upaya 

mencapai tujuan tersebut, manajemen perusahaan menghadapi berbagai 

kendala, antara lain berkaitan dengan masalah motivasi kerja karyawan 

guna meningkatkan produktivitas kerjanya. 
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Menurut Keenan (1996), rendahnya motivasi dapat dideteksi apabila 

dijumpai adanya gabungan antara dua atau lebih dari indikasi-indikasi 

berikut: 

1. Tidak mau bekerja sama pada waktu usaha ekstra diperlukan. 

2. Segan menjadi sukarelawan untuk melakukan pekerjaan ekstra. 

3. Datang terlambat, tetapi pulang lebih awal atau tidak masuk satu hari 

tanpa penjelasan yang memuaskan. 

4. Memperpanjang waktu istirahat untuk mendapatkan waktu bebas 

pekerjaan. 

5. Tidak menepati batas waktu karena tugas tidak dapat diselesaikan secara 

tepat waktu. 

6. Tidak memiliki sifat-sifat standar yang dikehendaki. 

7. Terus menerus mengeluh tentang masalah-masalah kecil. 

8. Menyalahkan orang lain pada waktu keadaan tidak berjalan lancar. 

9. Tidak mau mematuhi instruksi. 

Dalam kaitan dengan motivasi kerja karyawan di PT. TRH guna upaya 

peningkatan produktivitasnya, maka perlu pengkajian melalui penelitian yang 

akurat. Hasil pengkajian diharapkan akan dapat digunakan bagi upaya 

pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien melalui upaya 

manajerial dengan mengkaitkan antara motivasi kerja dengan peningkatan 

produktivitas karyawan. 
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B. Perurnusan Masalah 

Untuk keperluan peningkatkan produktivitas karyawan, maka perlu 

ditelaah sumber-sumber motivasi kerjanya. Oleh karena itu pokok 

permasalahan yang menjadi obyek pengkajian, adalah : 

1. Faktor-faktor apa yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja 

karyawan (motivator factors). 

2. Faktor-faktor apa yang berperan penting dalam menurunkan kinerja 

karyawan atau faktor-faktor ketidak-puasan kerja karyawan (hygiene 

factors). 

3. Bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi produktivitas 

karyawan. 

C. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan pengkajian 

secara umum adalah menganalisa peran motivasi kerja dalam meningkatkan 

produktivitas karyawan PT. TRH. Sedangkan secara khusus penelitian ini 

bertujuan : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang menimbulkan motivasi 

kerja karyawan di PT. TRH. 

2. Mengkaji hubungan faktor-faktor yang menyebabkan motivasi kerja 

dengan kinerjalproduktivitas karyawan PT. TRH. 
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3. Memberikan saran dan masukan yang konstruktif kepada pihak 

manajemen PT. TRH dalam upaya peningkatan produktivitas kerja 

karyawannya. 

D. Manfaat 

Kegunaan pengkajian ini bagi Penulis, adalah: 

1. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah 

diperoleh selama mengikuti program Magister Manajemen Agribisnis 

di IPB di bidang Manajemen Sumberdaya Manusia. 

2. Mengembangkan kemampuan pemikiran konseptual bagi pemecahan 

permasalahan di dunia nyata. 

3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada manajemen perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan 

manajerial, khususnya manajemen pengembangan sumberdaya 

manusia. 

Sedangkan bagi Perusahaan kegunaan pengkajian ini adalah: 

1. Mendapatkan informasi mengenai motivasi kerja karyawan berkaitan 

dengan produktivitasnya. 

2. Mendapatkan masukan bagi pengambilan kebijakan perusahaan 

berkaitan dengan manajemen pengembangan sumberdaya manusia 

khususnya berkaitan dengan motivasi kerja karyawan. 
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E. Ruang Lingkup 

Motivasi kerja karyawan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan 

kepemimpinan, sebab dalam proses interaksi antara pemimpin dengan 

bawahannya motivasi mempunyai peranan penting dalam menggerakkan 

kemauan bawahan sehingga memenuhi kehendak pemimpinnya. Dalam 

pengkajian ini tidak ditelaah faktor kepemimpinan dalam kaitannya dengan 

motivasi kerja. Pengkajian ini terbatas sampai pada tahap penyusunan saran 

dan masukan bagi upaya peningkatan produktivitas karyawan, sedangkan 

implementasinya diserahkan kepada manajemen PT. TRH. 
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