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Krisis ekonomi yang kemudian mengakibatkan krisis multi dimensi,

membuat perubahan-perubahan dengan cepat di segala bidang dan penuh

dengan ketidak-pastian, sehingga mendorong perusahaan harus lebih

terarah dan terpadu lagi dalam menyusun perencanaan strategis dalam

manajemen sumberdaya manusia. Hal ini juga menuntut perusahaan harus

lebih baik lagi dalam mengelola sumberdayanya .terutama sumberdaya

manusia. Perusahaan tidak hanya dituntut lebih efisien dan efektif tetapi

juga lebih baik dalam mengelola dan memperlakukan sumberdaya

manusianya.

Oleh karena itu maka pengetahuan tentang faktor-faktor yang

dapat mendorong produktivitas karyawan menjadi sangat penting. Salah

satu faktor penting itu adalah motivasi. Jadi pengetahuan mengenai pola

motivasi dan faktor-faktor apa yang dapat membangkitkan motivasi ini

menjadi sangat penting bagi setiap organisasi yang hendak meningkatkan

penampilan kerja karyawannya.

PT Makro Indonesia adalah sebuah perusahaan dengan

penanaman modal asing dari Belanda mempunyai kantor pusat di Jakarta

Timur dan 10 toko di: Pasar Rebo, Meruya, Kelapa Gading, Ciputgt,

Bandung, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Bali dan Medan. Perusahaan

berencana membuka toko-toko baru di Indonesia sebanyak dua toko per

tahun. Makro adalah perusahaan yang bergerak di bidang grosir dengan

menerapkan konsep dasar : "Makro sebagai pusat perdagangan, tetapi

bukan untuk umum I end user Ipemakai akhir dan berlaku hanya bagi

anggota Makro". Kini PT Makro Indonesia mempunyai 2000 orang

karyawan di seluruh wilayah operasi. Perusahaan ini tentu juga tidak lepas

dari permasalahan yang menyangkut motivasi karyawan dalam kaitan

dengan peningkatan produktivitas.
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Sejak berdirinya PT Makro Indonesia di Indonesia, perusahaan

belum pernah melakukan penelitian tentang motivasi pegawainya apalagi

di masa krisis ini dimana daya beIi rendah dan tingkat persaingan yang

makin meningkat terutama dengan hadirnya beberapa hipermarket asing.

Pada masa krisis ini perusahaan dituntut untuk dapat menjaga dan

meningkatkan produktivitas pekerja serta ada keselarasan antara tuntutan

pekerjaan dari perusahaan dengan kebutuhan dan keinginan para pekerja.

Wahjosumidjo (1994) berpendapat bahwa produktivitas karyawan

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor motivasi, kemampuan, dan persepsi.

Oleh karena itu, dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang

mempengaruhi motivasi karyawan, maka perusahaan akan dapat lebih

baik lagi mengelola sumberdaya manusianya untuk peningkatan

produktivitas kerja.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi

karyawan itu maka diadakan penelitian ini. Pengumpulan pendapat

responden dilakukan dengan cara memberikan kuesioner yang memuat 37

butir-butir pernyataan tentang sumber motivasi kerja karyawan.

Responden adalah karyawan tetap PT Makro Indonesia yang berada di

Kantor Pusat dan Toko Pasar Rebo yang dipilih secara proportioned

stratified random sampling dengan jumlah n=84 dari keseluruhan N=299.

Keragaan responden dapat dibedakan berdasarkan level manajemen, jenis

kelamin dan masa kerja.

Jawaban responden berupa skor yang menunjukkan tingkat

persetujuan responden atas isi dari butir-butir pernyataan dan kemudian

diolah untuk mendapatkan pengelompokan butir-butir pernyataan ke dalam

suatu faktor sumber motivasi kerja karyawan. HasH analisis data dengan

metode Analisis Faktor mendapatkan 10 faktor dOminan yang merupakan

sumber motivasi kerja karyawan PI Makro Indonesia, yaitu : 1) Faktor

kemampuan antar personal atasan, 2) Faktor supervisi teknis dan prestasi,

3) Faktor upah, kebijakan perusahaan dan administrasi, 4) Faktor

keterlibatan dalam saran dan ide, 5) Faktor jaminan sosial dan status, 6)

Faktor tanggung jawab, 7) Faktor hubungan antar karyawan, 8) Faktor
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masa depan perusahaan, 9) Faktor tunjangan hari raya keagamaan, dan

10) Faktor kondisi kerja.

Kesepuluh faktor tersebut dapat diterangkan oleh 72,844 % varias\

data responden. Menurut teori dua faktor dari Herzberg, kesepuluh faktor

tersebut dapat dipisahkan menjadi 3 faktor motivator, 6 faktor hygiene dan

1 faktor gabungan dari faktor motivator dan hygiene yaitu faktor ke 2. Jadi

dapat dikelompokkan menjadi 4 faktor motivator yang merupakan sumber

motivasi karyawan dan jika terpenuhi dapat memunculkan unjuk kerja yang

tinggi, yaitu faktor prestasi, faktor keterlibatan dalam saran dan ide, faktor

tanggung jawab, dan faktor masa depan perusahaan sedangkan 7 faktor

hygiene yang jika tidak dipenuhi akan memunculkan sikap kerja yang

buruk dan perasaan tidak. puas tetapi jika terpenuhi dengan baik maka

mencegah munculnya sikap kerja yang buruk dan tidak dapat mendorong

penampilan kerja yang tinggi, yaitu faktor kemampuan antar personal

atasan, faktor supervisi teknis, faktor upah, kebijakan perusahaan dan

administrasi, faktor jaminan sosial dan status, faktor ·hubungan antar

karyawan, faktor tunjangan hari raya keagamaan, dan faktor kondisi kerja.

Berdasarkan hasH analisis keragaman (analysis of variance) pada

tingkat kepercayaan 95 % menunjukkan adanya perbedaan nyata

bedasarkan level manajemen pada faktor 3 ( upah, kebijakan perusahaan

dan administrasi ) pada kelompok level (1-5) dengan level 6, untuk faktor 4

( keterlibatan dalam saran dan ide) pada kelompok level (1-2,3,5) dengan

level 4 sedangkan level 6 tidak ada perbedaan nyata dengan level-level

lainnya ,dan untuk faktor 5 (jaminan sosial dan status ) pada

kelompok level (1-2,3) dengan level 5 sedangl<an level 4 dan 6 tidak

berbeda nyata dengan level-level lainnya, sedangkan faktor motivasi yang

utama adalah faktor 9 yaitu tunjangan hari raya kecuali untuk level 3 faktor

motivasi utama adalah faktor 6 yaitu tanggung jawab. Pada keragaman

responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan adanya perbedaan

nyata untuk faktOr 5 yaitu jaminan sosial dan status, dan faktor 7 yaitu

hubungan antar karyawan sedangkan faktor motivasi utama responden

laki-Iaki adalah faktor 7 dan bagi responden perempuan faktor 9. Dan
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akhirnya pada keragaan responden berdasarkan masa kerja terdapat

perbedaan nyata untuk faktor 2 yaitu supervisi teknis, faktor 5 dan faktor 7

sedangkan faktor motivasi utama responden dengan masa kerja kurang

dari 5 tahun adalah faktor 7 dan bagi responden dengan masa kerja lebih

dari 5 tahun adalah faktor 9.

Jika PT Makro Indonesia ingin dapat terus menang dalam

persaingan bisnis di Indonesia, maka perusahaan harus dapat

meningkatkan produktivitas karyawannya disamping melakukan efisiensi.

Untuk itu maka perlu dilakukan usaha-usaha manajerial dalam bidang

manajemen sumberdaya manusia, yaitu meningkatkan kualitas kebijakan

komunikasi terbuka dan hubungan keakraban diantara karyawan terutama

antara atasan dan bawahan, mengkomunikasikan lagi standar prestasi

agar lebih dimengertl baik oleh atasan dan bawahan, menerima feed-back

dalam penilaian prestasi, melakukan survei terhadap motivasi dan

kepuasan kerja karyawan dan survei kepuasan pelanggan, memperhatikan

dan menindaklanjuti hasH dari komite karyawan, memberikan bonus

.terhadap target penjualan, Meningkatkan training dan memberikan reward

dan punishment terhadap pelaksanaan hasil training sehingga prestasi

para karyawan meningkat, mengembangkan budaya inovatif dankreatlf

dengan memberikan penghargaan bagi ide-ide yang bermanfaat,

membangun kesadaran dan tanggung jawab karyawan atas

berlangsungnya kinerja perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan

pelayanan divisi SOM dan personalia.
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