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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Saat ini konsep dari pengembangan perusahaan mulai mengalami perubahan.

Pada awalnya pengembangan perusahaan hanya menitik beratkan kepada hal-hal
yang berasal dari aspek perusahaan saja seperti sistem manajemen perusahaan,
strategi perusahaan, pemimpin di perusahaan, dan sebagainya. Namun saat ini
terdapat aspek lain yang turut dijadikan pertimbangan terkait dengan pengembangan
perusahaan, yaitu karyawan.
Oleh karena itu Wibowo (2007) menegaskan bahwa pemilik perusahaan perlu
menyadari akan pentingnya unjuk kerja, yang merupakan bagian dari hasil proses
bekerja karyawan di perusahaan, sebagai komponen penting dalam pengembangan
dan kemajuan perusahaan. Unjuk kerja itu sendiri, dikemukakan Landy dan Conte
(2004), merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan
strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.
Hubungan kuat tersebut dapat dilihat melalui saat dimana seorang karyawan ingin
mencapai tujuan strategis organisasi, karyawan tersebut memiliki kecenderungan
untuk berusaha mewujudkan keinginannya agar dapat berhasil mencapai tujuan
perusahaan dengan cara memberikan unjuk kerja yang baik. Hubungan yang kuat
antara unjuk kerja dengan kepuasan konsumen juga dapat terlihat melalui saat
seorang karyawan berunjuk kerja dengan sebaik mungkin saat berhadapan dengan
konsumen maka secara otomatis konsumen tersebut akan merasa puas terhadap

pelayanan yang diberikan.
Unjuk kerja timbul akibat dari penggabungan beberapa faktor, antara lain :
pengetahuan, sumber daya manusia, posisi strategis, proses sumber daya manusia,
dan struktur (Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam Wibowo, 2007). Unjuk kerja
yang tinggi adalah hasil dari melakukan sesuatu yang benar pada waktu yang tepat
(Kottze, 2006). Unjuk kerja membutuhkan perhatian khusus di dalam sebuah
perusahaan sebab untuk mewujudkan tercapainya suatu tujuan perusahaan, karyawan
dituntut untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada perusahaan
tersebut melalui unjuk kerja mereka (Wibowo, 2007).
Karyawan merupakan suatu komponen penting perusahaan karena suatu
organisasi tidak dapat berkembang ke arah yang lebih baik apabila karyawannya tidak
memiliki komitmen untuk bekerja maksimal dalam melaksanakan unjuk kerja, dalam
rangka mencapai produktivitas perusahaan yang lebih baik (Wibowo, 2007). Melihat
kenyataan bahwa karyawan memiliki peranan penting di dalam sebuah perusahaan,
maka perusahaan pun berusaha melakukan berbagai hal untuk dapat memaksimalkan
unjuk kerja karyawan. Wibowo (2007) menyebutkan beberapa usaha yang seringkali
dilakukan perusahaan adalah dengan memberlakukan gaya kepemimpinan yang baik,
pemberian pelatihan kepada karyawan, pemberian reward kepada karyawan, dan
berbagai macam hal positif lainnya. Semua hal tersebut dilakukan perusahaan dengan
harapan bahwa unjuk kerja para karyawan akan meningkat dan berubah ke arah yang
lebih baik, sehingga secara tidak langsung akan menyebabkan produktivitas
perusahaan juga semakin meningkat. Apabila produktivitas perusahaan meningkat
dan mencapai titik optimal sesuai dengan apa yang telah dirancang di dalam visi dan

misi perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut berhasil di dalam
pencapaian tujuannya.
Namun untuk dapat menciptakan produktivitas yang maksimal bukanlah hal
yang mudah dilakukan. Hal ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Golden
dan Ranunanjam (dalam Usmara, 2002) menyatakan bahwa meskipun banyak daya
dan upaya yang telah dilakukan tetap saja tidak menjamin akan tercapainya
produktivitas yang tinggi dan pencapaian visi dan misi secara optimal, apabila tidak
ada unjuk kerja yang baik dari para karyawan. Padahal sebuah perusahaan dapat
dikatakan berhasil apabila berhasil mencapai tujuan perusahaan yang telah dirancang
di dalam visi dan misi perusahaan. Oleh sebab itu unjuk kerja yang buruk dari
karyawan juga akan menghambat proses perkembangan perusahaan.
Unjuk kerja itu sendiri didorong oleh perilaku mencari yang timbul dari
motivasi, sebab apabila seorang karyawan dapat menentukan apa yang akan
dilakukan dan ingin dicapai dalam setiap situasi maka karyawan tersebut juga dapat
menentukan kualitas unjuk kerjanya (Wibowo, 2007). Motivasi merupakan suatu
energi yang mendorong karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan maupun tujuan
pegawai itu sendiri. Abin Syamsuddin Makmun (2003) menyatakan bahwa proses
motivasi adalah diawali dengan adanya kelompok kebutuhan yang belum dipuaskan.
Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan. Ketegangan yang timbul akhirnya turut
menimbulkan dorongan kepada individu untuk dapat segera memenuhi kebutuhan
yang belum terpuaskan. Dorongan tersebut lalu menimbulkan perilaku mencari, yang
bertujuan untuk mencapai dan memuaskan kebutuhan. Setelah kebutuhan tercapai

