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Dengan adanya globalisasi sejalan dengan kemajuan perekonomian 

dan teknologi, perusahaan yang bergerak pada industri makanan dan 
minuman khususnya di Indonesia tidak luput dari ketatnya persaingan. 
Tingkat persaingan tidak hanya dari perusahaan lokal saja, tetapi juga dari 
dari investor asing atau Perusahaan Milik Asing, ditandai dengan komoditi 
makanan & minuman lokal maupun non lokal yang membanjiri pasar 
Indonesia. PT. Pacific Millenia Pangan Makmur didirikan pada tahun 2002 
bergerak di bidang industri makanan khususnya industri biskuit. Dalam usia 
yang masih relatif muda tetapi memiliki komitmen bahwa produk yang 
dipasarkan adalah produk dengan mutu baik dan berdaya saing tinggi 
perusahaan dituntut dapat menjalankan kinerjanya dengan lebih efektif dan 
efisien. Karena dengan efisiensi dan efektifitas yang tinggi diharapkan dapat 
mengurangi beban biaya yang dikeluarkan terhadap satuan produk yang 
dihasilkan. Dengan demikian dapat meningkatkan daya saing produk 
terhadap produk lain yang sejenis yang beredar di pasaran.  

PT. Pacific Millenia Pangan Makmur terus berusaha untuk 
memperbaiki kinerja karyawannya terutama dalam rangka peningkatan 
kualitas terhadap hasil kerja, pelaksanaan tugas dengan baik, tingkat 
kehadiran karyawan,  dan ketepatan penyelesaian pekerjaan serta kerjasama 
tim. Guna  meningkatkan kinerja tersebut, pelaksanaan pendidikan dan  
latihan serta meningkatkan motivasi kerja karyawan menjadi hal yang patut 
dipahami dan dijalankan dengan tepat. Untuk meningkatkan motivasi kerja 
karyawan, sangatlah penting bagi  manajemen melihat apa  kebutuhan 
karyawan serta bagaimana harapan karyawan pada masa mendatang. Jika 
manajemen dapat mengetahui hal-hal tersebut disertai dengan kebijakan 
yang tepat tentang prosedur kerja yang efektif maka diharapkan karyawan 
akan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini 
memerlukan kerja keras dan komitmen kerja yang sungguh-sungguh dari 
seluruh karyawan dan manajemen. Hasil penelitian ini salah satunya 
diharapkan berimplikasi terhadap upaya manajemen PT. Pacific Millenia 
Pangan Makmur  untuk meningkatkan motivasi kerja karyawannya. 

Secara khusus masalah yang dihadapi oleh PT. Pacific Millenia 
Pangan Makmur adalah faktor-faktor motivasi kerja apa yang terdapat pada 
karyawan PT. Pacific Millenia Pangan Makmur serta seberapa   dekat  
hubungan  antara   faktor   dominan   motivasi   kerja  karyawan tersebut 
dengan peningkatan kinerja karyawan.  



Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta 
menganalisis faktor-faktor motivasi kerja yang terdapat pada karyawan PT. 
Pacific Millenia Pangan Makmur dan mengidentifikasi serta menganalisis 
hubungan faktor motivasi dengan peningkatan kinerja karyawan. Kegiatan 
penelitian dilakukan di PT. Pacific Millenia Pangan Makmur yang bertempat di 
Kosambi, Klari, Karawang Timur. Waktu penelitian telah dilaksanakan selama 
tiga bulan mulai bulan Oktober sampai 2004 sampai dengan Desember 2004. 
Sedangkan ruang lingkup pengkajian lebih di titik beratkan  pada masalah 
motivasi kerja karyawan yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan.  

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh langsung melalui observasi, hasil diskusi dan wawancara 
dengan karyawan di lapangan, serta melalui penyebaran kuesioner. Data 
sekunder diperoleh dari literatur berupa laporan administrasi, pedoman dan 
tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian seperti struktur organisasi, 
visi dan misi perusahaan, jumlah dan nama karyawan, umur, pendidikan dan 
jabatan karyawan. Sampel berjumlah 76 responden dengan cluster sampling 
sebagai metode pengambilan sampelnya. Analisis statistik uji validitas dan 
reliabilitas kuesioner menggunakan uji korelasi pearson product moment dan 
metode alpha cronbach. 

Berdasarkan Analisis Faktor menunjukkan ada 9 faktor-faktor utama 
pembentuk motivasi kerja karyawan yang mencakup 76.372 persen 
komulatif, yaitu 1) Gaji dan Tunjangan (persen variasi: 14.073), 2) Pengakuan 
dan Penghargaan (persen variasi: 10.851), 3) Kondisi Kerja dan Keamanan 
(persen variasi: 9.228), 4) Tanggung Jawab (persen variasi: 9.351), 5) 
Hubungan Antar Rekan (persen variasi: 8.619), 6) Pengembangan (persen 
variasi: 7.964), 7) Minat dan Tantangan (persen variasi: 6.523), 8) Jaminan 
Pekerjaan (persen variasi: 5.477), 9) Pengawasan (persen variasi: 4.286). 

Hasil uji Kruskal-Wallis untuk masing-masing variabel faktor motivasi 
berdasarkan perbedaan usia (< 30 th, 30 – 40 th, > 40 th) pada taraf nyata 10 
persen menunjukkan perbedaan nyata terhadap kualitas pendapat untuk 
variabel P03 (faktor pengakuan dan penghargaan), P04 (faktor pengawasan), 
dan P29 (faktor gaji dan tunjangan). Berdasarkan tingkat pendidikan (SMA, 
Diploma, S1, S2) pada taraf nyata 10 persen menunjukkan perbedaan yang 
signifikan terhadap kualitas pendapat untuk  variabel P07 (faktor hubungan 
antar rekan), P08 (faktor jaminan pekerjaan), P15 & P25 (faktor 
pengembangan). Berdasarkan level jabatan pada taraf nyata 10 persen 
menunjukkan perbedaan kualitas pendapat yang signifikan untuk variabel 
P19 (faktor kondisi kerja dan keamanan).  

Hasil uji korelasi Rank Spearman antara motivasi kerja dengan 
variabel kinerja karyawan pada taraf nyata 5 persen menunjukkan hubungan 
nyata berdasarkan indikator kualitas hasil, ketepatan penyelesaian dan 
tingkat kehadiran, sedangkan yang menunjukkan hubungan tidak nyata 
adalah pelaksanaan tugas dan kerjasama tim. 

 
 



Berdasarkan terdapatnya beberapa faktor-faktor motivasi kerja pada 
karyawan PT. Pacific Millenia Pangan Makmur serta adanya perbedaan-
perbedaan kualitas pendapat terhadap perbedaan usia, tingkat pendidikan 
dan jabatan serta adanya hubungan yang nyata antara motivasi dengan 
beberapa variabel kinerja karyawan maka perusahaan dituntut untuk 
mengembangkan suatu kebijakan manajemen yang sesuai di bidang sumber 
daya manusia menyangkut faktor-faktor utama motivasi kerja karyawannya,. 
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