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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dunia bisnis mengalami kemajuan di setiap tahunnya. Ini ditandai dengan 

banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri, tidak hanya di kota besar saja 

akan tetapi sudah banyak berdiri di penjuru kota di seluruh Indonesia. Semua 

perusahaan tentunya memiliki tujuan dan sasaran yang sama yaitu keberhasilan 

dalam menjalankan usahanya, mempertahankan perusahaan tersebut agar tidak 

bangkrut, serta memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Agar semuanya dapat 

terealisasikan, perusahaan harus mampu menjalankan manajemen yang baik, 

terutama manajemen sumber daya manusia dan harus bisa bekerja secara efektif 

dan efisien. Di dalam perusahaan terdapat sekumpulan orang yang memiliki 

kompetinsi yang berbeda-beda, yang saling tergantung satu dengan yang lainnya, 

yang berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama mereka, dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya, oleh karena itu, diperlukan karyawan-

karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang tinggi agar memberikan dampak 

positif kepada perusahaan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya kondisi perusahaan 

dapat dilihat dari prestasi kerja karyawan. Perusahaan harus memperhatikan lebih 

jeli pada prestasi kerja karyawan dan bahkan harus menganggap penting akan 

prestasi kerja karyawan. Prestasi kerja karyawan merupakan hasil kerja yang 

dicapai oleh individu setiap karyawan yang disesuaikan dengan peran atau 
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tugasnya serta melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Semua 

perusahaan pasti mengharapkan prestasi atau hasil kerja yang terbaik dari para 

karyawannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi karyawan berprestasi 

dalam bekerja, diantaranya motivasi dan kepuasan kerja yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawannya. 

Motivasi merupakan salah satu yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan. 

Perusahaan pun tidak boleh menyampingkan pentingnya motivasi, karena akan 

berpengaruh pada prestasi kerja karyawan. Para karyawan tentunya sangat 

memerlukan dorongan atau motivasi agar merasa lebih bersemangat dalam 

menjalankan pekerjaannya. Motivasi itu sendiri ada yang timbul dari dalam diri 

setiap individu, adapula yang timbul dari lingkungan. Motivasi bisa dikatakan 

dorongan atau gejolak yang muncul dari dalam diri manusia, adapula yang timbul 

dari lingkungan sekitarnya. Motivasi bisa dikatakan dorongan atau gejolak yang 

muncul dari dalam diri manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sesuai 

dengan keinginan masing-masing, karena seorang manusia akan termotivasi jika 

ingin memenuhi kebutuhnnya tersebut. Oleh karena itu motivasi merupakan salah 

satu hal yang penting untuk meningkatkan prestasi kerja. Selain motivasi, 

kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. 

Kepuasan kerja yang dirasakan oleh setiap karyawan akan berdampak pada 

prestasi kerja karyawan, maka dari itu, perusahaan harus cermati setiap karyawan 

agar dapat memperoleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan 

senang atau tidaknya seorang pekerja dalam memandang dan menjalankan 

pekerjaannya. Apabila seorang pekerja senang terhadap pekerjaannya, maka orang 
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tersebut puas terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, jika seorang pekerja tidak 

senang terhadap pekerjaannya maka orang tersebut tidak puas dengan 

pekerjaannya. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan prestasi 

kerja karyawan. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan 

pernah mencapai kepuasan psikologis dan akan timbul sikap atau tingkah laku 

negatif yang akhirnya akan dapat menimbulkan frustasi dan akan berdampak 

negatif bagi perusahaan. Bisa dikatakan juga kepuasan kerja merupakan kondisi 

emosional seorang karyawan, baik kondisi yang menyenangkan maupun 

sebaliknya, dan akan memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap 

perusahaan tempat dia bekerja.  

CV. Kurnia Meubel merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi 

yang meliputi desain dan pengadaan interior, menawarkan produk dan jasa dari 

mulai desain konsep, produksi furniture, service furniture, hingga men-supply 

segala kebutuhan interior ruang. Dengan izin usaha No: 503.17/408/10-

22/PK.PER-BPMPT/2016 dan No TDP: 102133101134.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan 

permasalahan pada prestasi kerja diduga disebabkan oleh intangible standard  

yaitu karyawan tidak loyalitas terhadap perusahaan, karena karyawan tidak 

loyalitas terhadap perusahaan membuat karyawan tidak bersemangat dan malas 

dalam bekerja. Hal tersebut diindikasikan dengan tidak tercapainya target 

perusahaan.Target perusahaan yang tiap bulan tidak tercapai membuat hasil 

produksi karyawan  menurun setiap bulannya. Sebagaimana tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013–2015 pada  

CV. Kurnia Meubel Sukabumi 

TAHUN 

TARGET 

PENDAPATAN 

REALISASI 

YANG TIDAK 

TEREALISASI 

PERSENTASE 

YANG TIDAK 

TEREALISASI 

2013 Rp. 4.080.000.000 Rp. 4.111.617.740 Rp. - - 

2014 Rp. 4.080.000.000 Rp. 3.403.681.190 Rp. 676.318.810 16,6 % 

2015  Rp. 4.080.000.000 Rp. 3.953.305.410 Rp. 126.694.590 3,2 % 

Sumber: Bagian Administrasi CV. Kurnia Meubel, 2013-2015 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat permasalah pada prestasi kerja karyawan 

diduga disebabkan oleh motivasi yaitu motivasi langsung seperti perusahaan tidak 

memberikan bonus yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh karyawan 

membuat karyawan tidak mempunyai semangat dalam bekerja karena bonus yang 

diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dan faktor lain yang 

menjadi penyebab yaitu, diduga disebabkan oleh kepuasan kerja seperti promosi 

dan teman sekerja yaitu Karyawan mengeluhkan tidak adanya promosi dalam 

jenjang karir karyawan yang jelas di dalam perusahaan, selain itu hubungan antara 

karyawan dengan karyawan lainnya kurang baik, karena berbedanya pekerjaan 

membuat karyawan dengan karyawan lain jarang untuk menyapa satu sama lain. 

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

skripsi “PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP 
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PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA CV. KURNIA MEUBEL 

SUKABUMI”. 

 

1.1 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan permasalahan yang 

terjadi pada  prestasi kerja karyawan, dimana karyawan tidak loyalitas terhadap 

perusahaan, hal ini ditunjukan dengan jumlah pendapatan yang tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh perusahan karena karyawan tidak giat dalam 

bekerja, permasalahan tersebut disebabkan oleh motivasi yang diberikan 

perusahaan seperti pemberian bonus yang tidak sesuai. Penyebab lainnya yaitu 

kepuasan kerja karyawan seperti promosi dan teman sekerja. Perusahaan tidak 

memperhatikan jengjang karir para karyawan dan hubungan karyawan dengan 

karyawan lainnya kurang baik. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin 

mengetahui apakah kepuasan kerja dan pemberian motivasi berpengaruh terhadap 

prestasi kerja karyawan pada CV. Kurnia Meubel. 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penulis 

sebagai berikut : 

1.2.2.1 Bagaimanakah pemberian motivasi pada karyawan pada CV. Kurnia 

Meubel Sukabumi? 

1.2.2.2 Bagaimanakah kepuasan kerja karyawan pada CV. Kurnia Meubel 

Sukabumi? 
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1.2.2.3 Bagaimana prestasi kerja karyawan pada CV. Kurnia Meubel Sukabumi? 

1.2.2.4 Seberapa besarkah pengaruh kepuasan kerja dan motivasi terhadap prestasi 

kerja karyawan pa CV. Kurnia Meubel Sukabumi? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1.1 Untuk mengetahui pemberian motivasi pada karyawan pada CV. Kurnia 

Meubel Sukabumi. 

1.3.1.2 Untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan pada CV. Kurnia Meubel 

Sukabumi. 

1.3.1.3 Untuk mengetahui prestasi kerja karyawan pada CV. Kurnia Meubel 

Sukabumi. 

1.3.1.4 Untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan pada CV. Kurnia Meubel Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna sebagai sarana dalam upaya pengembangan ilmu 

administrasi bisnis serta mengembangkan ilmu manajemen sumber daya manusia 

berdasarkan teori-teori yang ada. 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi disiplin ilmu 

pengetahuan terutama ilmu manajemen sumber daya manusia khususnya ilmu 
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administrasi bisnis serta studi aplikasi dengan teori-teori dan literatur-literatur 

lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada di perusahaan. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermaanfaat bagi pihak yang berkepentingan, 

diantaranya sebagai berikut : 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat memperluas wawasan dan 

pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia khususnya mengenai 

motivasi, kepuasan kerja dan prestasi kerja karyawan. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan pemikiran dan 

masukan yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa 

dalam mengadakan penelitian yang serupa, di samping itu semoga dapat 

memberikan informasi, wawasan dan ilmu pengetahuan tentang manajemen 

sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. 

 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada CV. Kurnia Meubel Sukabumi yang berlokasi di 

Jl. Balandongan, No. 160 Sukabumi-Jawa Barat. 
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1.4.2 Lamanya Penelitian 

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih 11 

bulan, terhitung dari bulan Oktober 2016 sampai Agustus 2017. Yang mana 

selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian 

mulai dari persiapan penelitian sampai dengan pengujian. 


