
 1 
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perdagangan  bebas di  kawasan   ASEAN    (ASEAN Free Trade 

Area)   sejak tahun 2003 mulai diberlakukan. Tarif 0 sampai 5 persen 

terhadap produk yang keluar masuk negara-negara ASEAN pun telah 

disetujui sejak KTT ASEAN pada bulan Januari 1992. Hal ini mengisyaratkan 

semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis, hanya negara yang tangguh 

dan berkemampuan tinggilah  yang akan bertahan.  

Dengan adanya globalisasi tersebut sejalan dengan kemajuan 

perekonomian dan teknologi, perusahaan yang bergerak pada industri 

makanan dan minuman khususnya di Indonesia tidak luput dari ketatnya 

persaingan tersebut. Tingkat persaingan tidak hanya dari perusahaan lokal 

saja (PMDN), tetapi juga dari dari investor asing atau Perusahaan Milik Asing 

(PMA), ditandai dengan komoditi makanan & minuman lokal maupun non 

lokal yang membanjiri pasar Indonesia. 

PT. Pacific Millenia Pangan Makmur didirikan pada tahun 2002 dan 

merupakan anak perusahaan dari Orang Tua Grup. Perusahaan ini bergerak 

di bidang industri makanan khususnya industri biskuit. Produk pertama 

dipasarkan pada bulan Oktober 2002 dengan merk dagang Oops dengan dua 

rasa, yaitu biskuit Oops dengan rasa jagung manis dan rasa baked chicken 

tomato. 
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Beberapa produk biskuit yang menjadi pesaing adalah biskuit Roma, 

biskuit Tanggo,  biskuit Danone, biskuit Khon Guan, biskuit Monde serta 

produk global lainnya. 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. 

Pengawasan mutu yang biasa dilakukan oleh industri makanan atau 

minuman adalah HACCP (Hazard Analytical Critical Control Point), GMP 

(Good Manufacturing Practise), dan ISO  (   International    Organization  for  

Standardization) 9000. Untuk dapat menembus pasar dunia  baik Asia dan 

khususnya Eropa dan Amerika pengawasan mutu HACCP dan ISO menjadi 

syarat yang harus dipenuhi. Dalam hal ini peran utama sumberdaya manusia 

menjadi kunci sukses yang  bertanggung jawab terhadap efisiensi dan 

efektifitas serta kelancaran semua proses dari persiapan produksi sampai 

distribusi produk ke tangan konsumen tersebut. Oleh karena itu upaya 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia menjadi persoalan yang sangat 

mendasar. 

Sejak berdiri tahun 2002 hingga sekarang, PT. Pacific Millenia Pangan 

Makmur terus berusaha untuk memperbaiki kinerja karyawannya terutama 
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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. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Dari uraian mengenai perusahaan dan industri biskuit di Indonesia di 

mana kinerja karyawan perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan, 

dapat  ditarik rumusan permasalahan  sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor motivasi kerja apa yang terdapat pada karyawan PT. 

Pacific Millenia Pangan Makmur? 
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2. Seberapa   dekat  hubungan  antara   faktor   dominan   motivasi   

kerja  karyawan tersebut dengan peningkatan kinerja karyawan?  

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor motivasi kerja yang 

terdapat pada karyawan PT. Pacific Millenia Pangan Makmur. 

2. Mengidentifikasi serta menganalisis hubungan faktor motivasi dengan 

peningkatan kinerja karyawan. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Pacific Millenia 

Pangan Makmur dan juga bagi penulis. Manfaat penelitian bagi penulis 

adalah : 

1. Penelitian ini merupakan sarana mengaplikasikan pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti Program Studi di MMA IPB Bogor, 

khususnya manajemen sumberdaya manusia. 

2. Mengembangkan kemampuan konseptual dalam pemecahan masalah 

di dunia nyata terutama masalah motivasi kerja karyawan dalam 

hubungannya dengan kinerja karyawan. 

3. Memberi sumbangan pemikiran manajemen khususnya manajemen 

sumberdaya manusia, sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan manajerial.   
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Manfaat penelitian bagi PT. Pacific Millenia Pangan Makmur adalah : 

1. Perusahaan memperoleh masukkan yang telah dikaji secara empiris, 

khususnya informasi mengenai kinerja perusahaan terutama 

berhubungan dengan motivasi kerja dan kinerja karyawan. 

2. Perusahaan memperoleh alternatif-alternatif sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan di 

bidang sumberdaya manusia. 

  

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Pacific Millenia Pangan Makmur, Karawang 

Timur. Sedangkan ruang lingkup pengkajian lebih di titik beratkan  pada 

masalah motivasi kerja karyawan yang mempengaruhi peningkatan kinerja 

karyawan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




