
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan dunia saat ini, terdapat perubahan-

perubahan yang tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut merupakan proses dari 

perkembangan dunia secara global. Salah satu faktor penyebab terjadinya 

perubahan adalah dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat 

cepat. Teknologi dan informasi merupakan salah satu pilar penting dari sisi 

kehidupan manusia. Kehidupan manusia terasa semakin mudah dengan hadirnya 

teknologi-teknologi yang dapat membantu dalam beraktivitas.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan informasi 

sangat berpengaruh pada aktivitas manusia tidak terkecuali aktivitas pada dunia 

usaha. Perusahaan-perusahaan yang maju dan berkembang saat ini, merupakan 

perusahan yang tidak terlepas dari  penggunaan teknologi dan informasi. 

Perusahaan-perusahaan sadar bahwa untuk dapat bersaing dan memenangkan 

kompetisi di era globalisasi dibutuhkan penerapan dan penggunaan teknologi dan 

informasi. 

Namun demikian, teknologi dan informasi, bukanlah satu – satunya faktor 

yang berperan dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Ghani (2003) 

mengungkapkan bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu dari unsur 

sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan selain benda bergerak maupun tidak 

bergerak, serta didukung juga oleh modal dan teknologi, sehingga dapat 

menentukan masa depan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya.  
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Perkembangan sumberdaya manusia menjadi sebuah komponen penting 

dalam perusahaan tidak terlepas dari peralihan paradigma lama ke paradigma 

baru. Paradigma lama menganggap bahwa mesin merupakan aset yang paling 

berharga bagi perusahaan. Sementara itu, pekerja hanya sebagai alat dalam 

mencapai tujuan sehingga dianggap tidak memerlukan perhatian secara khusus 

dalam menanganinya. Sedangkan menurut paradigma baru, sumberdaya manusia 

bukan merupakan alat, melainkan aset terpenting yang harus dipelihara dan 

diberikan perhatian khusus guna pencapaian tujuan perusahaan.  

Salah satu perusahaan yang menerapkan paradigma baru adalah PT XYZ, 

yang menganggap bahwa sumber daya manusia yang dimiliki merupakan aset 

utama bagi Perseroan dan merupakan faktor terpenting dalam menentukan 

keberhasilan usaha Perseroan. Untuk menunjang pengembangan dan peningkatan 

produktivitas hasil kerja sumber daya manusia tersebut, Perseroan melakukan 

serangkaian langkah-langkah pengembangan manajerial serta keahlian dan 

keterampilan teknis melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi 

karyawan Perseroan. Dalam menerapkan sistem penggajian yang adil untuk 

karyawan, Perseroan telah menerapkan sistem penggajian yang sesuai dengan 

porsi masing-masing pekerjaan dengan gaji terendah di atas Upah Minimum 

Regional (UMR) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Departemen 

Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kesejahteraan karyawan juga menjadi 

perhatian Perseroan, fasilitas yang diberikan untuk kesejahteraan karyawan antara 

lain meliputi, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), asuransi 

kesehatan dan rumah sakit bagi seluruh karyawan dan keluarganya, sarana 
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keselamatan dan kesehatan kerja (K3), rekreasi bersama seluruh karyawan dan 

keluarganya serta sarana olah raga, ibadah dan hiburan.  

PT XYZ yang berkedudukan di Pekanbaru menyadari bahwa sumberdaya 

manusia yang dimiliki harus dapat menjadi sumberdaya manusia yang unggul dan 

kompetitif. Oleh karenanya PT XYZ berusaha untuk memberikan perhatian 

khusus untuk dapat meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang dimilikinya. 

Perusahaan sadar bahwa hanya dengan hubungan yang sinergi antara pihak 

perusahaan dengan karyawan, salah satunya yaitu dengan memberikan apa yang 

seharusnya diterima oleh karyawan begitu pula sebaliknya maka motivasi 

karyawan akan tetap terjaga sehingga produktivitas kerja dapat tercapai. 

Terkait dengan produktivitas, Organisasi Buruh Dunia (ILO) telah 

mengeluarkan hasil penelitian tentang produktivitas, dimana diketahui bahwa 

kualitas keterampilan pekerja Indonesia masih sangat rendah sehingga berdampak 

pada produktivitas. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, 

produktivitas pekerja Indonesia tergolong rendah. Oleh sebab itu dibutuhkan 

sebuah usaha untuk dapat meningkatkan produktivitas pekerja di Indonesia 

(Warta Nasional, 2004).  

Produktivitas kerja karyawan mutlak diperlukan sebagai faktor pendukung 

perusahaan guna menghadapi persaingan yang ketat dalam dunia industri. Games 

dalam Nurokhman (1997) mengungkapkan bahwa produktivitas merupakan 

sebuah fungsi perkalian dari usaha pegawai yang didukung dengan motivasi yang 

tinggi. Sedangkan menurut Arep  dan Tanjung (2003) menjelaskan bahwa 

manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja, sehingga 

produktivitas kerja dapat tercapai. Dengan demikian sebuah perusahaan akan 
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dapat bersaing apabila dapat menjaga aset terpenting yaitu sumberdaya manusia 

yang dimiliki. Dengan tetap menjaga motivasi kerja karyawan maka diharapkan 

produktivitas kerja yang dihasilkan selalu dalam performa terbaik. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Danim (2004) bahwa motivasi kerja yang dimiliki 

seseorang akan berpengaruh terhadap produktivitas yang dihasilkan.  

Bagi PT XYZ, kondisi yang berkaitan dengan motivasi terhadap 

produktivitas kerja perlu diketahui agar perusahaan dapat segera mengevaluasi 

jika terdapat permasalahan ataupun akan lebih meningkatkannya lagi apabila telah 

dianggap baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis pengaruh motivasi kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan di PT XYZ.  

 

1.2.   Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pengaruh motivasi terhadap produktivitas  kerja 

karyawan di PT XYZ  dapat  dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur dan besar pengaruh motivasi karyawan terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT XYZ. 

2. Unsur apa saja yang paling dominan dari tiap unsur motivasi dalam 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan PT XYZ. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada perusahaan ini adalah untuk menganalisis 

Pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan. Adapun secara lengkap 

tujuan penelitian ini adalah : 



 5 

1. Menganalisa struktur dan besar pengaruh motivasi karyawan terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT XYZ. 

2. Menganalisa unsur yang paling dominan dari tiap unsur motivasi kerja 

dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan PT XYZ. 

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat tidak 

hanya bagi  penulis, namun juga bagi perusahaan dan para pembaca umumnya.  

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat membantu 

memecahkan permasalahan yang saat ini dihadapi dalam kaitannya dengan 

motivasi, agar mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan 

manajemen secara keseluruhan. 

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar secara 

praktis dengan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh. Dengan 

penerapan secara langsung dalam suatu organisasi diharapkan akan 

memperkaya wawasan penulis. 

 

1.5.   Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam kaitannya dengan produktivitas, terdapat beberapa variabel yang 

mempengaruhi produktivitas. Namun pada penelitian ini hanya memfokuskan 

pada satu variabel yaitu motivasi. Mengingat kendala waktu dan luasnya cakupan 

masalah mengenai hubungan motivasi kerja karyawan terhadap produktivitas 

kerja karyawan, maka untuk menyederhanakan pembahasan, penelitian hanya 

akan dibatasi pada karyawan tetap (bukan kontrak) yang berada di kantor pusat 

PT XYZ di Pekanbaru. 




