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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor manusia 

merupakan masalah utama disetiap kegiatan yang ada didalamnya. Organisasi 

merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar bekerja secara terus 

menerus untuk mencapai tujuan. Semua tindakan yang diambil dalam setiap 

kegiatan diprakasai dan ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota 

perusahaan. 

Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang potensial baik 

pemimpin maupun karyawan pada pola tugas dan pengawasan yang merupakan 

penentu tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan tokoh 

sentral dalam organisasi maupun perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan 

dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan 

berketrampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin 

sehingga produktivitas kerja karyawan  meningkat. Sumber daya manusia yang 

berkualitas akan memiliki kinerja yang produktif dan optimal dalam berkontribusi 

bagi perusahaan guna mencapai tujuannya.  

Produktivitas kerja karyawan pada sebuah perusahaan merupakan masalah 

yang selalu hangat dan tidak ada habisnya untuk dibahas. Permasalahan yang 

terkait dalam produktifitas juga merupakan isu strategis bagi perusahaan yang 

memprogram masalah sumber daya manusia. Banyak aspek intenal dan eksternal 

yang mendukung terciptanya produktivitas kerja yang efektif dan efisien dalam 
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suatu perusahaan. Karyawan dengan produktivitas yang tinggi adalah karyawan 

yang dapat bekerja sesuai standar yang ditetapkan. Organisasi yang baik adalah 

organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, 

karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan. Peningkatan produktivitas kerja karyawan  akan membawa 

kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan 

lingkungan bisnis yang tidak stabil. Oleh karena itu upaya – upaya untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan  merupakan tantangan manjemen 

yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan 

hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada 

di dalam nya. Produktivitas kerja karyawan  yang tinggi sangatlah di harapkan 

oleh perusahaan. Semakin banyak karyawan yang mempunyai produktivitas yang 

tinggi, maka kinerja perusahaan secara keseluruhan akan meningkat dan 

berkembang menjadi lebih baik. Produktivitas tidak akan meningkat dengan 

sendiri nya tanpa ada sesuatu hal yang mampu menggerakan karyawan. 

Produktivitas adalah motor bagi perusahaan dalam menuju perkembangan 

yang lebih baik. Manajer yang sukses harus memiliki kemampuan dalam 

meningkatkan produktivitas karyawannya yang tentunya akan menunjang 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Keduanya memiliki peran yang sangat 

penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja adalah motivasi kerja. Motivasi merupakan dorongan dari 

dalam diri karyawan untuk mempunyai suatu tujuan seorang karyawan melakukan 

tugas nya dengan baik jika ada dorongan dalam dirinya. Dorongan itu akan timbul 
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jika seseorang mempunyai kebutuhan untuk di penuhinya, misalnya kebutuhan 

untuk mencapai kesuksesan, kebutuhan untuk dapat bersosialisai dengan 

karyawan lainnya dan kebutuhan memperoleh kekuasaan. Tidak seluruh karyawan 

merasa termotivasi karena materi, selain uang dan barang pembelian perhatiaan 

dari atasan kebawahan dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi akan 

mempengaruhi tingkat motivasi karyawan. Hal tersebut bisa jadi dorongan agar 

karyawan bisa bekerja lebih baik dan berusaha meningkatkan kinerja dan 

mempunyai dan rasa tanggung jawab atas pekerjaan nya. 

Pemberina motivasi terhadap karyawan merupakan hal kecil bagi sebagian 

pimpinan, namun mempunyai arti besar bagi karyawannya. Motivasi yang 

diberikan dapat menjadikan pemicu karyawan agar bekerja lebih baik lagi. 

Motivasi yang diberikan oleh pimpinan bisa dalam bentuk penghargaan atas 

kinerja mereka selama ini. Penghargaan yang dapat diberikan kepada karyawan 

sebagai motivasi tidak harus berupa barang atau materi, namun sebuah pujian dan 

pemberian semangat pun sudah menjadi hal yang besra bagi karyawan. disitulah 

karyawan akan merasa bahwa kinerja mereka baik sesuai yang diharapkan dan 

merasa dihargai. Dari perasaan itulah muncul motivasi karyawan agar dapat 

bekerja secara maksimal agar mendapat penghargaan kembali dari pimpinan.  

Baiknya pimpinan perusahaan dapat lebih memperhatikan hal-hal kecil yang 

mempunyai arti besar bagi karyawannya guna menunjang produktifitas mereka 

dalam bekerja. 

Selain motivasi, Disiplin kerja juga merupakan salah satu faktor penentu 

meningkat nya produktivitas kerja karyawan . Disiplin merupakan arahan untuk 
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melatih dan membentuk seseorang melakukan sesuatu menjadi lebih baik. 

Disiplin adalah suatu proses yang dapat menumbuhkan perasaan seorang untuk 

mempertahankan dan meningkatkan tujuan organisasi secara obyektif, melalui 

kepatuhan nya menjalankan peraturan organisasi. Disiplin yang baik tercermin 

dari besar nya tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan pada nya. 

Maka peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan 

bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di dalam organisasi, sebab 

kedisiplinan suatu organisasi di katakan baik jika sebagian pegawai menaaati 

peraturan – peraturan yang ada. 

Disiplin merupakan suatu bentuk perusahaan dalam mengatur segala aktivitas 

yang terjadi di dalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti membuat aturan untuk 

dipatuhi oleh seluruh warga perusahaan. Peraturan dibuat bertujuan untuk 

mengatur segala kegiatan baik dalam segala bidang agar berjalan sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki karyawan 

dengan disiplin yang tinggi, akan mudah dalam mencapai apa yang mereka tuju. 

Dengan adanya peraturan yang dibuat, karyawan mempunyai pedoman dan aturan 

dalam mereka menjalai pekerjaan mereka. Mereka dapat mengetahui apa saja 

yang harus mereka lakukan dan apa saja yang dilarang di dalam perusahaan itu. 

Perusahaan dengan sistem displin yang baik, akan membentuk sumber daya 

manusia dengan kedisiplinan yang tinggi pula dan tentunya akan membawa 

pengaruh yang baik bagi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

Salah satu UMKM yang terletak di Kabupaten Sukabumi adalah UMKM 

Barokah. UMKM Barokah adalah salah satu usaha mikro kecil menengah yang 
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bergerak di bidang produksi dan penjualan keripik pisang, serta menyediakan 

beberapa varian rasa terdiri dari rasa balado, keju pedas, jagung bakar dan 

original. Perusahaan ini berdiri dengan surat izin P-IRT NO.2143202011144-20 

Berdasarkan hasil penjajagan pada UMKM Barokah kabupaten Sukabumi 

terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, permasalahan tersebut adalah 

karyawan tidak mampu menyelesaikan produk dalam jagka waktu yang telah 

ditentukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Realisasi Produksi UMKM Barokah Pada bulan September - 

Desember 2016 

Nama 

Prodak 

Tanggal 

pemesanan 

Target 

pengiriman  

Realisasi 

pengiriman 

prodak 

Keterlambat

an  

Keripik 

Pisang 

Rasa 

Balado 

4 

September 

2016 

8 September 

2016 

10 September 

2016 

2 Hari 

Keripik 

Pisang 

Rasa Keju 

pedas 

11 

Oktober 

2016 

16 Oktober 

2016 

20 Oktober 

2016 

4 Hari 

Keripik 

Pisang 

rasa 

jagung 

bakar 

15 

November 

2016 

21 

November 

2016 

24 November 

2016 

3 Hari 

Keripik 

pisang 

original 

10 

Desember 

2016 

17 

Desember 

2016 

20 Desember 

2016 

3 Hari 

Sumber UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi 2016 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya keterlambatan 

pengiriman produk keripik pisang selama empat bulan terakhir, terlihat bahwa 

setiap bulannya UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi mengalami keterlambatan 

pengiriman beberapa hari. Permasalahan tersebut diatas diduga disebabkan oleh 
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motivasi kerja karyawan. kurangnya pemberian motivasi yang diberikan oleh 

pimpinan kepada karyawan, pimpinan UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi 

kurang bahkan tidak pernah memberikan penghargaan berupa pujian kepada 

karyawannya sebagai bentuk motivasi bagi mereka bekerja. Adapun penyebab 

lain diduga disebabkan oleh disiplin kerja yang diterapkan pada UMKM Barokah 

Kabupaten Sukabumi. Pimpinan kurang memberikan sanksi secara tegas terhadap 

karyawannya yang melanggar peraturan yang dibuat, sehingga karyawan bekerja 

seenaknya dan mengulang kesalahan yang sudah terjadi.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peniliti tertarik untuk 

melakukan penilitian lebih lanjut yang dituangkan dalam skipsi dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Terhadap Produktivitas Karyawan 

UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi”. 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat permasalahan yaitu adanya 

produktivitas karyawan yang menurun dan dapat terlihat pada tabel realisasi kerja. 

Hal ini menunjukkan bahwa selama empat bulan terakhir, terjadi keterlambatan 

pengiriman produk kepada pelanggan. Hal ini diduga karena kurangnya motivasi 

yang diberikan dan disiplin kerja yang diterapkan pada UMKM Barokah 

Kabupaten Sukabumi.  
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1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana Motivasi yang diberikan pada karyawan UMKM Barokah 

Kabupaten Sukabumi? 

1.2.2 Bagaimana disiplin kerja pada UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi? 

1.2.3 Bagaimana Produktivitas Kerja Karyawan pada UMKM Barokah 

Kabupaten Sukabumi? 

1.2.4 Seberapa besar Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap 

Produktivitas kerja Karyawan pada UMKM Barokah Kabupaten 

Sukabumi? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1.1 Untuk mengetahui Motivasi yang terjadi pada UMKM Barokah Kabupaten 

Sukabumi. 

1.3.1.2 Untuk Mengetahui disiplin kerja pada UMKM Barokah Kabupaten 

Sukabumi. 

1.3.1.3 Untuk Mengetahui Produktivitas Kerja Karyawan pada UMKM Barokah 

Kabupaten Sukabumi. 



8 
 

1.3.1.4 Seberapa besar Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap 

Produktivitas kerja Karyawan pada UMKM Barokah Kabupaten 

Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi 

masukan bagi ilmu pengetahuan serta adanya gambaran untuk mengembangkan 

ilmu manajemen sumber daya manusia berdasarkan teori-teori yang ada, yang 

dalam hal ini berkenaan dengan motivasi, disiplin kerja dan produktivitas kerja 

karyawan . Penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu penerapan ilmu yang 

diperoleh pada program studi Administrasi Bisnis. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan diantaranya adalah : 

1.3.2.2.1 Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pegetahuan, wawasan dan pengalaman 

dalam meneliti permasalahan yang sama yang terjadi dilapangan tentang sumber 

daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan motivasi, disiplin kerja dan 

produktivitas kerja karyawan. 
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1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

masukan positif yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi masalah 

yang berkaitan dengan penelitian ini dan untuk memperbaiki kekurangan untuk 

menjadikan perusahaan lebih baik lagi dalam melakukan pengembangan lebih 

lanjut kedepannya. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi 

mereka yang ingin melakukan penelitian dalam konsentrasi imu administrasi 

bisnis terutama di bidang manajemen sumber daya manusia dan diharapkan dapat 

memberikan sumber informasi yang berkaitan dengan Motivasi, Disiplin kerja dan 

Produktivitas kerja karyawan  atau atau permasalahan yang sama. 

1.4. Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi yang 

berlokasi di Jl.Kampung Ciawi  Kabupaten Sukabumi 43152. 

1.4.2. Lamanya Penelitian 

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih 

enam bulan, terhitung dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 

2017. Dimana selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan tahapan - 
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tahapan penelitian mulai dari persiapan penelitian sampai dengan pengujian. 

Namun sampai saat ini masih dalam tahap penjajakan dan pengumpulan data. 

 

 


