
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan dimana faktor ini sangat mempengaruhi aktifitas suatu 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia adalah modal dasar 

perusahaan yang dapat mengantarkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga 

setiap perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya manusia yang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang baik dibidang masing-masing.
1
 

Dalam menghadapi kehidupan serba modern dengan teknologi yang canggih 

dekade ini, peranan sumber daya manusia yaitu karyawan sebagai sumber tenaga kerja 

dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, 

baik berupa materi ataupun produk berupa jasa. Analisis yang lebih mengkonsentrasikan 

pada kinerja, akan lebih memberikan penekanan pada faktor utama antara lain adalah 

motivasi kerja karyawan.
2
 

Motivasi merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan, jika 

karyawan memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan yang kuat dari 

luar dirinya maka karyawan akan terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik pada 

akhirnya dorongan atau motivasi baik dari dalam maupun dari diri seseorang akan 

menghasilkan kinerja yang baik, demikian pula sebaliknya jika karyawan tidak terdorong 

atau motivasi untuk melakukan pekerjaanya maka hasilnya akan menurunkan kinerja 

karyawan itu sendiri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi memengaruhi 
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kinerja karyawan, makin termotivasi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka 

kinerjanya akan meningkat, demikian pula sebaliknya makin tidak termotivasi seseorang 

untuk melakukan pekerjaannya maka kinerja nya makin akan turun. Rangsangan itu 

sendiri bisa muncul dari dalam dan luar. Rangsangan ini akan  memberikan dorongan 

seseorang untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
3
 

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

menyelesaiakan  pekerjaan  yang dibebankan kepadanya. Jika seorang tenaga kerja 

mempunyai perasaan berprestasi , maka ia harus mempunyai cara untuk mengukur 

kemajuan yang dilakukannya. Mereka menginginkan umpan balik meskipun  mereka 

tidak mendapatkan hadiah untuk keberhasilan pekerjaan dan hukuman untuk kegagalan 

mereka.
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Dalam kenyataan sehari-hari, perusahaan sesunguhnya hanya megharapkan prestasi atau 

hasil kerja terbaik dari para karyawannya. Namun hasil kerjanya itu tidak akan optimal penuh 

muncul dari pegawai dan bermanfaat bagi perusahaan. Namun tanpa adanya laporan kondisi 

prestasi kerja pegawai, pihak organisasi atau perusahaan juga tidak cukup mampu membuat 

keputusan yang jernih mengenai pegawai mana yang patut diberi penghargaan atau pegawai 

mana pula yang harus menerima hukuman selaras dengan pencapain tinggi  rendahnya prestasi 

kerja  pegawai.
5
 

Adapun ayat menjelaskan tentang penilaian prestasi kerja yaitu         QS. At – 

Taubah : 105  

وَن إِلًَ َعبلِِم  ُ َعَملَُكْم َوَرُسىلُهُ َواْلُمْؤِمنُىَن ۖ َوَستَُردُّ َوقُِل اْعَملُىا فََسيََري َّللاه

ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمل نَبِّئُُكمْ اْلَغْيِب َوالشههَبَدِة فَيُ   
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Artinya :  

Dan Katakanlah :  "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan.
6
 

Demi memenuhi kepentingan sebagian besar pegawai lainnya serta organisasi yang 

lebih luas, maka kebijakan penilaian prestasi pegawai tetap harus diselenggarakan 

dengan mengabaikan kepentingan sempit beberapa segelintir individu pegawai yang 

bermasalah seperti itu. Untuk itulah penilaian prestasi kerja menjadisangat penting untuk 

mengevaluasi sejauh mana karyawan tersebut telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

baik.Sehingga perusahaan dapat memutuskan karyawan mana yang akan mendapat 

penghargaan. 
7
 

Penghargaan merupakan sesuatu yag diberikan pada perorangan atau kelompok 

jikamereka melakukan sesuatu keunggulan dibidang tertentu. Penghargaan biasanya 

diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, atau plakat. Kadang-kadang suatu 

pengharagaan disertai uang. Penghargaan atau reward bertujuan agar seseorang menjadi 

lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah 

dicapai. 

Pemberian penghargaan hal yang sangat diperlukan untuk memacu gairah kerja 

bagi para karyawan. Penghargaan disini dapat merupakan tuntutan faktor manusiawi atas 

kebutuhan dan keinginan untuk menyelesaikan suatu tantangan yang harus dihadapi. 

Karyawan dengan kemapuannya melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh tempat di 
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mana mereka bekerja. Tenti saja semakin tinggi jabatan akan semakin berat tugas yang 

menjadi tanggung jawab.
8
 

Tanggung jawab adalah   melakukan pekerjaan secara tuntas, tidak menunda-nunda 

waktu, sehingga pekerjaan lebih meningkat, bermutudan dapat dipertanggungjawabkan 

secara kedinasan dan hukum. Pendapat diatas menekankan bahwa tanggungjawab 

menunjukkan tingkat penyelesaian kerja dan kualitas hasil pekerjaan yang mengarah 

pada terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Usaha 

meningkatkan produktivitas kerja  dalam mencapai tujuan diperlukan tanggung jawab 

yang tinggi seluruh personalia dalam suatu organisasi.
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Pertanggungjawaban atas tugas yang  diberikan perusahaan kepada karyawan 

merupakan timbal balik ata komponsasi yang diterimanya. Pihak perusahaan 

memberikan apa yang diharapkan oleh para karyawan, namun di sisi lain para karyawan 

pun memberikan kontribusi penyelesaian pekerjaan dengan baik pula dan penuh 

tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagai mitra kerja hubungan 

kedua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan tentu saja harus 

dijaga keharmonisannya. Karena dengan hubungan yang baik dan harmonis akan 

memberikan pengaruh yang baik juga bagi perkembangan dan pertumbuhan perusahaan 

di satu sisi dan pengembangan karier karyawan di sisi lain. Saling menghargai dan saling 

bertanggung jawab merupakan dua sisi yang harus di penuhi, sehingga keberlangsungan 

kemitraan mereka akan tetap terjaga dengan baik.
10

 

PT. Catur Adiluhur Sentosa Palembang merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang perdagangan barang hasil industri. Terutama bahan bangunan dan berbagai merk 
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keramik. PT. Catur Adiluhur Sentosa merupakan distributor bahan bangunan terbesar di 

palembang. Perusahaan ini menjual berbagai  merk keramik, granit homogenesus tile, 

dan bahan bangunan dengan harga grosir. 
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Berdasarkan wawancaradengan bapak Bambang Haryanto selaku Hrd Regional 

diketahui bahwa karyawan PT. Catur Adiluhur Sentosa Palembang mengalami 

penurunan prestasi kerja yang cukup signifikan.  Hal ini dilihat dari hasil produksi 

keramik yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Setiap 

karyawan dibebankan perusahaan harus bisa menghasilkan 500 unit  dalam sebulan tapi 

karyawan hanya bisa menghasilakan 300 unit saja. Hal ini disebabkan oleh seringnya 

karyawan datang terlambat yang berakibat banyaknya pekerjaan yang tidak selesai tepat 

waktu.
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Padahal perusahaan sudah berusaha memberikan penghargaan berupa bonus jika 

terjadi kenaikan pendapatan pada perusahaan. Tetapi   masih saja karyawan belum 

memenuhi harapan yang diinginkan oleh perusahaan. Disebabkan oleh masih adanya 

sifat pemalas yang sulit dihilangkan oleh karyawan itu sendiri. apalagi sebagian 

karyawan masih berusia 20-23tahun.
13

 

Timbulnya prestasi kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, baik yang 

berasal dari luar individu maupun dari dalam individu. Daya perangsang berupa motivasi 

yang mendorong karyawaan untuk mau ikut bekerja dengan giat berbeda antara 

karyawan satu dengan lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan motif, tujuan, 

dan kebutuhan masing-masing karyawan untuk bekerja. Untuk itu kebutuhan karyawan 
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baik yang bersifat material maupun non materil hendaknya dipenuhi sesuai dengan 

harapannya apabila prestasi kerja diharapkan tinggi.
14

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka peneliti mengambil 

judul,”PengaruhPrestasi Kerja, PenghargaanDan Tanggung Jawab Terhadap 

Motivasi Kerja Karyawan PT. Catur Adiluhur Sentosa Palembang” 

B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penulisan dapat merumuskan yang menjadi 

pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti ialah : 

1. Bagaimana pengaruh prestasi kerja terhadap motivasi kerja karyawan PT. Catur 

Adiluhur Sentosa Palembang. Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Km 11, Talang 

Kelapa ? 

2. Bagaimana pengaruh penghargaan terhadap motivasi kerja karyawan PT. Catur 

Adiluhur Sentosan  Palembang. Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Km 11, Talang 

Kelapa ? 

 

 

3. Bagaimana pengaruh tanggung jawab terhadapmotivasi kerja karyawan PT. Catur 

Adiluhur Sentosa Palembang. Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Km 11, Talang 

Kelapa? 

4. Bagaimana pengaruh prestasi kerja, penghargaan dan tanggung jawab 

terhadapmotivasi kerja karyawan PT. Catur Adiluhur Sentosa Palembang. Jalan 

Bypass Alang-Alang Lebar, Km 11, Talang Kelapa ? 
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C.   Batasan masalah 

 Agar Penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka 

penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. 

Penelitian ini dibatasi untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan, 

maka penelitian ini hanya membahas mengenai “Pengaruh Prestasi kerja, Penghargaan 

dan Tanggung jawab terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT. Catur Adiluhur Sentosa 

Palembang”. 

D.  Tujuan Penelitian Dan Kegunaan penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Prestasi kerja terhadap Motivasi kerja karyawan PT. 

Catur Adiluhur Sentosa Palembang.  

b. Untuk mengetahui pengaruh Penghargaan terhadap Motivasi kerja karyawan PT. 

Catur Adiluhur Sentosa Palembang  

c. Untukmengetahui pengaruh Tanggung jawab terhadap Motivasi kerja karyawan PT. 

Catur Adiluhur Sentosa Palembang  

d. Untuk mengetahui pengaruh prestasi kerja, penghargaan dan tanggung jawab 

terhadapmotivasi kerja karyawan PT. Catur Adiluhur Sentosa Palembang  

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan mengenai 

Peranan pengaruh prestasi kerja, penghargaan dan tanggung jawab terhadap motivasi 

karyawan sehingga terjadi pertimbangan dalam melaksanakannya. 

 b. Manfaat Praktis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi  rekan-

rekan yang memerlukan sumber data dalam melakukan penelitian dengan tajuk dan 

objek skripsi yang sama. 

E. Kontribusi Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai pengaruh antara prestasi kerja, 

penghargaan dan tanggung jawab terhadap motivasi karyawan di masa yang akan datang.  

b. Bagi Perusahaan  

 Sebagai bahan masukan untuk PT. Caturadiluhur Sentosa palembang dalam 

menyikapi fenomena yang berkembang, khususnya tentang pengaruh prestasi kerja, 

penghargaan dan tanggung jawab terhadap motivasi karyawan. 

F . Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada umumnya berisi uraian singkat mengenai pokok-pokok 

bahasan yang terdapat dalam setiap bab. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematik 

maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan 

hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah 

sebagai berikut:  

 

 



BAB IPENDAHULUAN 

Bab ini berisi dengan latar belakang permasalahan, permasalahan dan rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, batasan masalah, kontribusi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

 

BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bagian ini mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengembangkan hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian 

sebelumnya. Dengan menggunakan teori yang telah dikaji dan juga penelitian-

penelitian sebelumnya, hipotesis-hipotesis yang ada dapat dikembangkan. 

BAB IIIMETODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan setting penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variabel-variabel 

penelitian, instrumen penelitian (uji validitas dan reliabilitas), dan teknik analisis 

data. 

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari: gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, 

data deskriptif, analisis data (disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan), 

hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini terdiri dari: simpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari 

penelitian. Simpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung dan mana 

yang tidak didukung oleh data. Implikasi dari penelitian yang menunjukkan 

kemungkinan penerapannya. Kelebihan dan kekurangan. Saran-saran yang berisi 

keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang 

akan datang 


