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A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke

lima di dunia yaitu berkisar 206 juta pada tahun 1997 . Sebelum krisis

(awal 1997) laju pertumbuhan ekonomi cukup tinggi yaitu sekitar 7 % dan

pendapatan per kapita per tahun lebih dari $ 1000 sehingga merupakan

pasar yang sangat potensial bagi segala jenis produk barang dan jasa dan

sangat menarik bagi investor baik dalam negeri maupun asing.

Salah satu sektor yang menarik bagi investor adalah bisnis rite!.

Pelopor bisnis ritel di Indonesia adalah Hero Superrnarket yang berdiri

tahun 1971 saat booming rninyak. Pada pertengahan tahun 1980 mulai

masuk peritel asing seperti, M~kro Sogo, Wal Mart, Goro, Carrefour,

Continent. Kedatangan peritel-peritel asing ini tentu telah meningkatkan

persaingan di bidang bisnis rite!.

Pada era globalisasi, di mana tingkat persaingan yang ketat dan

f1dak mengenal lagi batas-batas liegara, perusahaan dituntut

mengoptirnalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki termasuk sumber daya

manusia. Bahkan suinber daya rnanusia adalah kunci dari keberhasilan

perusahaan. Keunggulan kornpetitif perusahaan sangat tergantung pada

inovasi perusahaan yang hanya akan tercapai apabila terdapat motivasi

yang tinggi dan moral yang baik dari surnberdaya rnanusianya. Motivasi
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tereermin dalam etos kerja yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas

perusahaan seeara keseluruhan.

Oi masa krisis ini banyak perusahaan mengalami kerugian atau

setidaknya mengalami penurunan penjualan sehingga kemampuan

keuangan perusahaanpun menurun. Oilain pihak kondisi perekonomian

nasional yang mengalami kemunduran besar antara lain inflasi dan tingkat

suku bunga yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat, terutama

kalangan berpendapatan tetap yang rendah, dengan tajam sehingga hal ini

telah menimbulkan keresahan-keresahan bagi para pegawai terutama para

pegawai keeil yang banyak jumlahnya. Oisamping itu, tuntutan reformasi

yang menghendaki kebebasan berserikat, mengeluarkan pehdapal, dan

transparansi menyebabkan unjuk rasa dari para buruh meningkat tajam.

Bahkan unjuk rasa pekerja ini dapat melumpuhkan perusahaan

perusahaan besar seperti PT Maspion (Februari 1999) dan PT Gudang

Garam Tbk. (April 2000). Syamsuddin (2000) dalam Warta Ekonomi (Juni

2000) menyatakan bahwa buruh mogok yang berlanjut dengan kerusuhan

selalu dimulai karena salahnya perusahaan yaitu karena mereka menutup

diri, tidak mau membangun komunikasi dengan pekerjanya dan hak

normatif buruh tidak terpenuhi, setelah buruh mogok baru dipenuhi.

Menurut Suharda (2000) dalam Manajemen (Maret 2000)

mengatakan bahwa.kepuasan konsumen penting, tapi kepuasan karyawan

jauh lebih penting, karena kepuasan konsumen tak mungkin tereipta tanpa

kepuasan karyawan. Sedangkan kepuasan perusahaan akan datang

dengan sendirinya bila konsumen dan karyawan terpuaskan. Motivesi
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adalah dorongan yang ditujukan pada surnber daya manusia untuk bekerja

lebih giat agar dapat mencapai hasil yang optimal (Harahap,1998).

Pengelolaan motivasi diarahkan dalarn bentuk kepuasan kerja karyawan

yang diukur melalui prestasi kerjanya. Sedangkan kepuasan kerja

karyawan hanya dapat dicapai apabila sistem yang berlaku berjalan

dengan baik serta memberikan rasa arnan sehingga karyawan dapat

bekerja lebih produktif (Oalasari,2000).

Motivasi adalah suatu yang tidak mudah dilihat oleh mata dan

sangat mudah berubah dari hari ke hari. Oleh karena itu perusahaan harus

terus-menerus memperhatikan motivasi para pekerjanya dengan baik. Hal

ini bertujuan untuk dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terdapat

pada diri para pekerja agar dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas

pekerja serta ada keselarasan antara tuntutan pekerjaan dari perusahaan

dengan kebutuhan dan keinginan para pekerja.

Makro adalah perusahaan yang didirikM tahun 1967 di Belanda,

kemudian pada tahun 1989 perusahaan mulai melebarkan operasinya di

kawasan Asia yang dimulai dari Thailand dan Taiwan, setelah itu disusul

oleh Indonesia tahun 1993, Malaysia tahun 1993, pada tahun 1996 China

Guangdong dan Filipina dan kemudian China Beijing tahun 1997. Pada

tahun 1997 Makro telah beroperasi di 21 negara di Eropa, Arnerika

Selatan, Afrika dan Asia (sumber oeparternen SOM Makro, 2000)

PT Makro Indonesia bermula dari perusahaan swasta nasional

bernarna PT Karabha Unggulyang berdiri pada tanggal 27 Agustus 1990.

PT Karabha Unggul kernudian rnenggunakan nama dagang Makro yang
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beroperasi mulai tahun 1992 dan selanjutnya merubahnya menjadi sebuah

perusahaan dengan penanaman mOdal asing dengan nama PT Makro

Indonesia pada 10 Juni 1999. PT Makro Indonesia mempunyai kantor

pusat di Jakarta Timur dan 10 toko di: Pasar Rebo, Meruya, Kelapa

Gading, Ciputat, 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 pegawai dalam

kaitan dengan peningkatan produktivitas.

B. Identifikasi Masalah

Sejak berdirinya PT Makro Indonesia di Indonesia, perusahaan

belum pernah melakukan penelitian tentang motivasi pegawainya apalagi

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

makin meningkat terutama dengan hadirnya beberapa hipermarket asing.

Dengan makin mudahnya memperoleh informasi tentu pegawaipun dapat

memperoleh informasi tentang kondisi kerja di perusahaan-perusahaan

lain sejenis. Jika mereka berpendapat bahwa mereka tidak diperlakukan

dengan adil dan manusiawi, maka ada kemungkinan timbul keresahan

keresahan, ketidakpuasan dan bahkan akan melakukan unjuk rasa yang
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dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Oleh

karena itu perusahaan harus memperhatikan karyawannya baik secara

fisik maliplin non fisik atau yang sulit diantisipasi yaitu keadaan

kejiwaan/psikologik yang tercermin ke dalam motivasi kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identiflkasi masalah diatas

maka diusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi karyawan?

2. Usaha-usaha apa yang perlu dilakukan perusahaan didalam

menigkatkan motivasi karyawan untuk mencapai produktivitas yang

diinginkan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari Geladikarya ini adalah ;

1. Mengetahui gambaran umum dari karyawan PT. Makro Indonesia yang

menyangkut kondisi kelia.

2. Mengidentiflkasi dan menganalisa faktor-fakt6r yang mempengaruhi

motivas', guna peningkatan produktivitas karyawan

3. Memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen PT Makro

Indonesia dalam rangka peningkatan produktivitas karyawan melalui

motivasi.
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Manajemen PT Makro Indonesia dapat dijadikan sebagai pilot projek

untuk penelitian dengan sekala yang lebih luas dan lebih dalam di

kemudian hari pada seluruh karyawan perusahaan di kantor pusat dan

seluruh toko, sehingga perusahaan dapat mengamati perbedaan

motivasi karyawannya dari satu toko ke toko lainnya, dan kemudian

mencoba mencari tahu sebabnya untuk meningkatkan produktivitas

karyawan.

2. Penulis penelitian ini bermanfaat sebagai wahana untuk mempelajari

dan memahami fenoniena yang sulit dipahami tetapi ada pada setiap

manusia, yaitu motivasi kerja.

3. IImu pengetahuan secara unium hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai "data dasar" (benchmark) tentang penelitian yang sejenis dalam

bidangnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian atau geladikarya ini dilakukan pada aspek manajemeri

sumberdaya manusia yang difokuskan pada faktor - faktor yang

mempengaruhi motivasi kerja karyawan tetap di kantor pusat (head offiCe)

dan toko di Jakarta Timur untuk seluruh unit. Sasaran dari penelitian

karyawan dibatasi pada karyawan tetap Kantor Pusat dan Toko Pasar

Rebo di semua level.
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