
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang  

Produksi merupakan pusat pelaksanaan kegiatan yang konkrit bagi 

pengadaan barang dan jasa pada suatu badan usaha dan perusahaan. Proses 

produksi tersebut merupakan bagian yang terpenting dalam perusahaan, karena 

apabila berhenti maka perusahaan akan mengalami kerugian.  

Dalam kegiatan produksi faktor tenaga kerja (karyawan) mempunyai 

pengaruh besar, karena tenaga kerjalah yang melaksanakan proses produksi 

tersebut. Karyawan pada hakekatnya merupakan salah satu unsur yang menjadi 

sumber daya dalam perusahaan. Sumber daya manusia inilah yang menjalankan 

kegiatan sehari-hari. Karyawan merupakan living organism memungkinkan 

berfungsinya suatu organisasi atau perusahaan dan menjadi unsur penting dalam 

manajemen. Agar pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka di 

dalam perusahaan diciptakan sistem manajemen yang dikenal dengan manajemen 

kepegawaian. Untuk itulah dibutuhkan suatu dorongan bagi karyawan di dalam 

menyelenggarakan kegiatan di suatu perusahaan. Dorongan itulah yang disebut 

motivasi. 

Motivasi adalah alasan, dorongan yang ada di dalam diri manusia yang 

menyebabkan manusia melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Motivasi 

karyawan dapat dipengaruhi faktor minat, gaji yang diterima, kebutuhan akan rasa 

aman, hubungan antar personal dan kesempatan untuk bekerja. Kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

Untuk mencapai kinerja yang berkualitas pimpinan perusahaan harus 

memperhatikan semangat kerja dan disiplin kerja. Semangat kerja merupakan 

sikap mental yang mampu memberikan dorongan bagi seseorang untuk dapat 

bekerja lebih giat, cepat, dan baik. Semangat kerja karyawan yang tinggi akan 

berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan efektivitas kerja. Hilangnya disiplin akan 
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berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan efektivitas tugas pekerjaan. Dengan 

adanya kedisiplinan diharapkan pekerjaan akan dilakukan seefektif mungkin. 

Bilamana kedisiplinan tidak dapat ditegakkan maka kemungkinan tujuan yang 

telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Pada saat ini, badan usaha milik negara sebagai salah satu pelaku ekonomi 

di Indonesia ikut serta berperan aktif dalam pembangunan Nasional khususnya 

dalam sektor perindustrian yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa. Salah 

satu badan usaha tersebut adalah Perusahaan Daerah Air Minum, bereksistensi 

dalam bidang penyediaan air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan konsumennya 

perusahaan air minum selalu meningkatkan pelayanan baik dari segi kualitas 

maupun produktifitasnya. 

  PT. Wahana Tirta Milenia adalah salah satu perusahaan swasta yang 

bergerak dibidang produksi air minum, contoh produksinya seperti dalam bentuk 

kemasan gelas, botol, dan juga gallon, perusahan ini terletak dikomplek industri 

“kabil indonusa estate’’ Batam. Penulis telah mewawancarai saudara amin salah 

seorang yang bekerja di perusahaan tersebut, penulis mendapat informasi dari 

wawancara tersebut bahwa disana masih kurangnya kedisiplinan dalam bekerja, 

seperti datang terlambat, kurangnya komunikasi antara karyawan, sehingga 

berpengaruh dalam produksi yang dihasilkan, bahkan kurangnya hubungan antara 

atasan kepada karyawan tersebut, dan minimnya upah yang didapatkan, serta 

bonus yang dikasih untuk karyawan.  

 Selain itu adanya beberapa pekerja yang tidak bersedia bekerja sama, masih 

banyaknya pekerja/karyawan yang memperpanjang waktu istirahatnya dan 

bermain game dalam waktu bekerja yang mana hal seperti itu dapat mengurangi 

produktifitas dalam bekerja. Dan masih adanya pekerja yang tidak mengikuti 

standar yang telah ditetapkan seperti contohnya kurangnya kesadaran dalam 

waktu bekerja seperti datang terlambat dan lamanya kembali setelah waktu 

istirahat. Banyaknya pekerja yang kurang mematuhi peraturan dalam pekerja. Dari 

hal-hal seperti diatas dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja. Dan 

kurangnya reward yang diberi perusahaan kepada pekerja dan tidak ada insentif 

untuk karyawan. Disini kurangnya lingkungan bekerja yg kurang baik dan tidak 
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nyaman seperti masih ada nya beberapa barang yang di letak sembarangan tempat 

atau tidak pada tempatnya. Dan ini  membuat motivasi karyawan untuk bekerja 

tidak efektif karna kurang nyaman nya tempat atau lingkungan mereka bekerja. 

 Dalam hal ini Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan dan memberi 

motivasi terhadap karyawan tersebut untuk lebih disiplin, serta menjalin hubungan 

yang baik kepada karyawan, dan juga harus memperhatikan kesejahteraan 

karyawan, seperti memberikan bonus dan upah tambahan, supaya karyawan 

tersebut lebih bersemangat dalam bekerja. Jika adanya motivasi yang diberikan 

dari pihak perusahaan kepada karyawan, maka kinerja karyawan akan  lebih 

meningkat lagi untuk kedepannya.  

 Disini pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan sangat dibutuhkan 

untuk mendapatkan hasil kerja karyawan dengan baik, seperti memberi tanggung 

jawab kepada pekerja agar para karyawan mendapatkan tingkat keberhasilan baik 

ketepatan waktu atau kualitas produk yang telah dihasilkan. Dan perusahaan 

mestinya meberi motivasi ekstrinsik seperti memberi hak karyawan yang harus 

disesuaikan dengan hasil kerja yang telah  dicapai dalam menyelesaikan 

pekerjaannya baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun waktu. Dan selanjutnya 

dari lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan harus diciptakan sehingga 

karyawan dapat bekerja dengan tenang dan nyaman. Lalu dari segi keamanan para 

karyawan membutuhkan keamanan dalam bekerja, baik keamana secara langsung 

ditempat kerja maupun keamana untuk tidak kehilangan pekerjaan. 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Faktor Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Wahana 

Tirta Milenia”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adanya kelalaian-kelalaian karyawan dalam bekerja membuat hasil dari 

pekerjaan yang kurang maksimal, kurangnya reward/insentif dalam bekerja yg 

membuat karyawan kurang semangat dalam bekerja dan kurangnya kepastian 

status karyawan. Sehingga ingin dilihat pengaruhnya. 
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  Berdasarkan uraian di atas maka masalah penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh motivasi intrinstik dan ekstrinstik terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Wahana Tirta Milenia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir  ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh indikator motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

terhadap kinerja karyawan PT. Wahana Tirta Milenia  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan akan diperoleh informasi yang 

dapat bermanfaat antara lain: 

 

1.4.1 Bagi Perusahaan 

1. Terjalinnya komunikasi dua arah antara PT. Wahana Tirta Milenia dengan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada umumnya dan Jurusan 

Teknik Industri pada khususnya sehingga tercipta arus informasi yang 

timbal balik dan saling menguntungkan. 

2. Sebagai peran serta PT. Wahana Tirta Milenia dalam memajukan 

pendidikan nasional. 

 

1.4.2 Bagi Fakultas 

1. Sebagai informasi penelitian dan dokumentasi data penelitian serta dapat 

menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mendalami atau melakukan penelitian dengan topik serupa. 

2. Sebagai sarana untuk membina hubungan dengan kalangan industri 

terutama PT. Wahana Tirta Milenia 

 

1.4.3 Bagi Mahasiswa :  

1. Dapat menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah tugas akhir.. 
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2. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman sehingga siap untuk 

terjun  di dalam masyarakat, khususnya di lingkungan kerja. 

3. Menambah pengetahuan dibidang faktor-faktor motivasi yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Populasi yang diteliti adalah karyawan yang bekerja pada PT. Wahana 

Tirta Milenia sejumlah 42 orang 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Kerja Praktek ini disusun secara sistematis yang terdiri dari enam 

bab yaitu: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang 

pemilihan judul, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Batasan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

   

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Menjelaskan tentang teori-teori pendukung yang digunakan penulis 

sebagai dasar pemikiran untuk membahas dan mencari permasalahan 

yang ada dalam penyusunan laporan kerja praktek.  

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam proses 

penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan kerja praktek, yaitu: 

penelitian lapangan berupa Wawancara serta Kuesioner, Studi 

Literatur. 
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BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dilapangan untuk 

kemudian diolah dengan menggunakan metode-metode tertentu yang 

berkaitan dengan kerja praktek dilapangan. 

 

 

BAB V : ANALISA HASIL PENGOLAHAN DATA 

Data yang sudah diolah kemudian dianalisa berdasarkan teori yang 

digunakan. 

 

BAB VI    : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 
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