
 

1 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri keramik di Indonesia merupakan industri yang sudah berkembang 

selama lebih dari 25 tahun dan merupakan salah satu industri unggulan dengan 

ketersediaan bahan baku yang melimpah. Indonesia merupakan negara dengan 

kapasitas produksi keramik keenam terbesar di dunia. Industri keramik nasional 

memiliki prospek jangka panjang yang cukup baik bersamaan dengan pertumbuhan 

pasar dalam negeri yang dinilai cukup baik dan terus meningkat (Kemenperin 

2017). Berdasarkan data Kemenperin tahun 2016, tercatat sebesar 580 juta meter 

persegi untuk kapasitas terpasang industri ubin dan keramik dalam negeri dengan 

porsi pasar domestik sebesar 87% dan sisanya diekspor ke berbagai negara di 

kawasan Asia, Amerika, dan Eropa (BBK 2017). 

CV Baretta Cemerlang adalah salah satu perusahaan industri keramik yang 

memproduksi barang pecah belah berbahan baku stoneware seperi mug, asbak, 

coffee set, dan lain sebagainya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dimulai 

dengan empat orang karyawan yang kemudian mengalami pekembangan seiring 

berjalannya waktu. Perusahaan memiliki dua sarana pendukung yaitu kantor pusat 

dan pabrik. Kantor pusat difokuskan bagi karyawan untuk menangani seperti halnya 

desain produk, marketing, dan administrasi, sedangkan karyawan di pabrik 

difokuskan untuk memproduksi saja. CV Baretta Cemerlang memproduksi 

barangnya sendiri tanpa bekerjasama dengan perusahaan lain. Pada tahun 2013, 

perusahaan mengalami perubahan dari sisi keuntungan (profit) dan jumlah produksi 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1 Profit dan jumlah produksi CV Baretta Cemerlang tahun 2013 - 2016 

Tahun Profit (rupiah) Produksi (buah) 

2013 1,793,407,014 1,927,074 

2014 1,194,657,923 1,895,169 

2015 1,181,622,778 1,855,544 

2016 1,939,566,215 1,970,232 

Sumber: laporan keuangan CV Baretta Cemerlang tahun 2013-2016 

Pada Tabel 1, tahun 2014 terjadi penurunan profit perusahaan yang cukup 

segnifikan dari tahun 2013, kemudian terjadi penurunan profit kembali pada tahun 

2015 yang kemudian tahun 2016 kembali mengalami kenaikan profit yang cukup 

signifikan. Perubahan yang terjadi dari sisi jumlah produksi terlihat pada tahun 

2013 – 2015 yang mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan jumlah 

produksi pada tahun 2016.  

Penurunan profit dan jumlah produksi dapat disebabkan karena berbagai hal 

yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Salah satunya 

dapat disebabkan berasal dari sumber daya manusia perusahaan. Dalam hal ini, 

kondisi kepuasan kerja dan motivasi karyawan dianggap dapat menjadi penyebab 

naik turunnya profit dan jumlah produksi CV Baretta Cemerlang. Gaji yang kurang 

sesuai dengan pekerjaan yang berat, dapat menyebabkan karyawan merasa kurang 

puas dan termotivasi dalam bekerja. 
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Bagi sebuah perusahaan, tidak cukup hanya menilai kinerja dan prestasi kerja 

yang dilaksanakan setiap tahun atau setiap periode tertentu, akan tetapi perlu juga 

dilakukan pengukuran kepuasan kerja dan motivasi kerja (Rivai dan Sagala 2009). 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lusri dan Siagian (2017) menyatakan bahwa 

tidak hanya faktor-faktor pembentuk motivasi saja yang perlu diperhatikan, tetapi 

juga pada faktor-faktor pembentuk kepuasan kerja agar perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan.  

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama dan juga aset penting 

dalam menjalankan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan harus 

menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam proses 

pembangunan perusahaan begitu juga dalam proses pembangunan nasional. 

Manajemen sumber daya manusia mengacu pada kebijakan, praktik, serta sistem 

yang memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan (Noe et al. 2010). Oleh 

karena itu, kualitas sumber daya manusia senantiasa harus dikembangkan dan 

diarahkan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau 

suatu organisasi (Handoko 2001). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya 

manusia yang baik oleh manajemen akan menimbukan kepuasan kerja pada 

karyawan.   

Kepuasan kerja seorang karyawan merupakan salah satu hal yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Kreitner dan Kinicki (2014) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja adalah sebuah tanggapan afektif atau emosional terhadap berbagai 

segi pekerjaan seseorang. Seseorang bisa merasa cukup puas dengan salah satu 

aspek pekerjaannya dan bisa merasa kurang puas dengan satu atau beberapa aspek 

lainnya dan juga kepuasan kerja dapat menghasilkan kinerja yang tinggi. Kepuasan 

kerja dapat mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini dapat 

dilihat dari sikap positif seorang karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

yang dihadapi pada lingkungan kerjanya. 

Kepuasan kerja sangat diperlukan oleh seorang karyawan dalam 

meningkatkan kinerja masing-masing individu meskipun menurut sifatnya 

kepuasan kerja itu sendiri sangat relatif atau berbeda antara satu orang dengan orang 

lainnya (Juniantara dan Riana 2015). Wibowo (2007) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja mencerminkan sebuah sikap dan bukan merupkan sebuah perilaku. 

Kepuasan kerja menyebabkan peningkatan kinerja sehingga karyawan yang puas 

akan bekerja lebih produktif.  

Disamping mempertimbangkan kepuasan kerja pada karyawan, perusahaan 

yang siap berkompetisi harus memiliki manajemen yang efektif. Motivasi 

karyawan sangat dibutuhkan dan penting untuk diperhatikan oleh manajemen agar 

karyawan dapat bekerja lebih giat untuk mencapai tujuan perusahaan. Motivasi 

merupakan suatu kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang 

terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan perusahaan (Mangkunegara 2010). Sikap 

mental dari seorang karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja akan 

memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja yang maksimal. 

Mangkuprawira (2009) juga mengemukakan bahwa motivasi merupakan 

dorongan yang dapat membuat karyawan mau melakukan sesuatu dengan cara 

tertentu dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keberhasilan dalam mengelola 

karyawan tidak akan terjadi jika tanpa adanya motivasi baik dari manajer maupun 

dari karyawan. Motivasi timbul tidak berasal dari dalam diri saja melainkan adanya 

stimulus dari luar diri juga. Seberapa tinggi kemampuan seseorang, motivasi tetap 
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dibutuhkan yang berarti potensi sumber daya manusia merupakan suatu hal yang 

memiliki batasan. 

Karyawan yang termotivasi biasanya memiliki semangat dalam mengerjakan 

sesuatu secara konsisten dan aktif dalam mencari peran dengan tanggung jawab 

yang lebih besar. Sebaliknya, jika karyawan yang memiliki motivasi rendah sering 

menampilkan rasa tidak senang akan pekerjaannya yang kemudian akan 

berpengaruh pada kinerja mereka menjadi buruk dan selalu melepaskan tanggung 

jawab. Seseorang yang memiliki motivasi untuk bekerja akan lebih berkomitmen 

didalam pekerjaan. Secara langsung, semangat kerja tersebut akan meningkatkan 

kinerja seseorang (Farizki dan Wahyuati 2017). Dengan demikian, kinerja 

seseorang merupakan suatu fungsi dari berbagai faktor kemampuan dan motivasi 

dirinya. 

Amstrong dan Baron (1998) mengartikan kinerja karyawan sebagai 

melakukan suatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan. Menurut 

Mathis dan Jackson (2006), bagi sebagian besar perusahaan, kinerja karyawan 

merupakan faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan. Kinerja 

dan motivasi merupakan faktor utama bagi perusahaan untuk memaksimalkan 

efektivitas sumber daya manusia. Menurut Mangkunegara (2010), kinerja adalah 

hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu dalam melaksanakan tugas. Untuk memperoleh kinerja karyawan yang 

optimal, perusahaan perlu menetapkan startegi yang tepat, yaitu dengan 

memikirkan bagaimana caranya untuk mengelola karyawan agar mau mencapai 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Perumusan Masalah 

CV Baretta Cemerlang termasuk perusahaan industri keramik yang cukup 

berkembang. Saat ini perusahaan memiliki karyawan sebanyak 165 orang dan 

memiliki banyak relasi bisnis di seluruh Indonesia. Banyaknya permintaan dan 

adanya perkembangan industri bisnis pada industri keramik menuntut perusahaan 

untuk memberikan layanan dan kinerja yang lebih optimal dengan didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan proses produksi dapat 

berlangsung karena mesin, bahan baku, dan juga peralatan lainnya yang tidak dapat 

diolah tanpa adanya bantuan dari sumber daya manusia yang memang sudah ahli 

dan paham menggunakannya (Ismanto et al. 2014).  

Pada proses produksi di CV Baretta Cemerlang, beberapa proses dilakukan 

menggunakan mesin khusus untuk mencetak keramik. Meskipun proses 

produksinya menggunakan mesin, peran sumber daya manusia tetap menjadi faktor 

utamanya. Kesalahan dalam proses produksi mungkin saja terjadi dan tentunya 

tidak dapat dihindari, sehingga akan menghasilkan produk cacat. Produk cacat 

merupakan produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan 

perusahaan. Berikut ini adalah grafik dari jumlah produk keramik yang cacat, dapat 

dilihat pada Gambar 1 berikut ini. 
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Sumber: laporan produksi CV Baretta Cemerlang tahun 2013 – 2016 

Gambar 1 Grafik jumlah produk cacat 

Dari grafik pada Gambar 1, dapat dilihat jumlah produk cacat mengalami 

kenaikan yang signifikan pada tahun 2014 dari tahun 2013, kemudian mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2015, dan kembali mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan pada tahun 2016. Naik turunnya jumlah produk cacat diduga terjadi 

karena adanya kesalahan pada proses produksi menggunakan mesin dan juga 

kesalahan dari sumber daya manusianya. Faktor tersebut tentu saja dapat 

berpengaruh pada profit dan jumlah produksi perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ada, naik turunnya jumlah 

produk cacat mungkin saja disebabkan karena kesalahan karyawan akibat dari 

kelalaiannya pada pekerjaan. Kelalaian dalam perkerjaan dapat terjadi akibat 

kurangnya kepuasan kerja dan motivasi pada karyawan. Karyawan yang bekerja di 

bagian produksi tidak akan lepas dari pekerjaan yang monoton setiap harinya. Gaji 

yang kurang sesuai dengan beban pekerjaan dan juga kejenuhan atas pekerjaannya 

merupakan hal yang dianggap wajar sehingga berakibat lalai pada pekerjaan. 

Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada menurunnya kinerja karyawan. Dengan 

demikian, hal tersebut akan menjadi ancaman bagi perusahaan karena dapat 

menurunkan kualitas produk, dan tingkat kepercayaan konsumen kepada 

perusahaan. 

Berdasarkan dugaan yang telah dipaparkan, maka masalah penelitian yang 

dikaji dalam penelitian ini antara lain, 

1. Bagaimana kepuasan kerja karyawan CV Baretta Cemerlang? 

2. Bagaimana motivasi karyawan CV Baretta Cemerlang? 

3. Bagaimana kinerja karyawan CV Baretta Cemerlang? 

4. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

CV Baretta Cemerlang? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh kepuasan 

kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Tujuan khusus pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis kepuasan kerja karyawan CV Baretta Cemerlang. 

2. Menganalisis motivasi karyawan CV Baretta Cemerlang. 

3. Menganalisis kinerja karyawan CV Baretta Cemerlang. 

4. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

CV Baretta Cemerlang. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepuasan kerja, 

motivasi, dan kinerja karyawan CV Baretta Cemerlang. Peneliti dapat menbantu 

perusahaan untuk membuat strategi perubahan karyawan atau strategi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan CV Baretta Cemerlang. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan di CV Baretta Cemerlang yang berlokasi di Cibinong, 

Kabupaten Bogor yang memproduksi barang pecah belah seperti mug, asbak, coffee 

set, dan lain sebagainya. Penelitian diperuntukkan bagi karyawan pada divisi 

produksi agar dapat mengetahui kepuasan kerja dan motivasi karyawan terhadap 

pekerjaannya untuk meningkatkan kinerjanya. Ruang lingkup pembahasan dibatasi 

hanya pada manajemen sumber daya manusia yang menyangkut kepuasan kerja, 

motivasi, dan kinerja karyawan pada CV Baretta Cemerlang. Lingkup pembahasan 

dilakukan oleh penulis agar tujuan penelitian bisa lebih fokus, tepat sasaran, dan 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan kondisi kepuasan emosional yang berasal dari 

penilaian seseorang terhadap pekerjaan atau pengalaman kerjanya (Colquitt et al. 

2013). Menurut Robbins dan Judge (2008), kepuasan kerja merupakan suatu 

perasaan dari setiap individu yang secara umum dapat dikaitkan dengan pekerjaan. 

Adanya perasaan positif dan negatif dari pekerjaan merupakan proses evaluasi 

secara internal dari dalam diri seseorang, sehingga kepuasan kerja dapat 

memunculkan suatu perasaan yang dapat menimbulkan kesenangan atau tidak 

senang yang hanya bisa dirasakan oleh individu itu sendiri terhadap kerjanya. 

Robbins dan Judge (2015) mengumukakan bahwa seseorang dengan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan positif terhadap pekerjaan tersebut, 
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