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ABSTRAKSI 

 

HERY KUSWANTO, NIM 1121103346, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. 

BENTOEL GROUP YOGYAKARTA”. 

Latar belakang dari penelitian ini adalah motivasi karyawan merupakan 

aspek penting, karena dengan motivasi yang tinggi maka kualitas kerja yang 

diberikan kepada perusahaan akan meningkat yang menyebabkan prestasi kerja 

karyawanpun diharapkan dapat meningkat. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. Bentoel Group 

Yogyakarta, 2) menambah wawasan dan pengetahuan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan observasi dan dokumentasi. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 30 (tigapuluh) orang. Variabel dalam penelitian ini 

ada dua yaitu variabel independen (X) yaitu motivasi kerja dan variabel dependen 

(Y) yaitu prestasi kerja karyawan. Teknis analisis data dengan menggunakan 

analisis korelasi Product Moment. 

Dari hasil analisis statistik dengan uji korelasi product moment didapat 

hasil nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,545   lebih besar dari r tabel yaitu 0,367. 

Sedangkan dari perhitungan uji t diperoleh thitung > ttabel (3,440 > 2,048), yang 

berarti ada pengaruh yang signifikan atau ada pengaruh yang berarti antara 

motivasi kerja (X) terhadap prestasi kerja (Y). 

 

Kata kunci : Motivasi kerja, Prestasi kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan 

yang bergerak dibidang industry, perdagangan maupun jasa akan berusaha 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Satu hal yang 

penting yaitu bahwa keberhasilan berbagai aktivitas didalam perusahaan 

dalam mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada pada keunggulan 

teknologi, dana operasi yang tersedia, sarana ataupun prasarana yang dimiliki, 

melainkan juga tergantung pada aspek sumber daya manusia. Faktor sumber 

daya manusia ini merupakan elemen yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan, terutama bila mengingat bahwa era perdagangan bebas akan 

segera dimulai, dimana iklim kompetisi yang dihadapi akan sangat berbeda. 

Hal ini memaksa setiap perusahaan harus dapat bekerja dengan lebih efisien, 

efektif dan produktif. Tingkat kompetisi yang tinggi akan memacu tiap 

perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan 

memberikan perhatian pada aspek sumber daya manusia. Jadi manusia dapat 

dipandang sebagai faktor penentu karena ditangan manusialah segala inovasi 

akan direalisir dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan Membaiknya 

perekonomian di Indonesia berdampak positif bagi produsen, sehingga 

banyak perusahaan baru didirikan. Hal ini mengakibatkan persaingan diantara 

produsen semakin ketat. 



Kedinamisan, keefektifitasan dan keefisienan akan mempengaruhi 

perusahaan dalam berproduksi, dimana kegiatan produksi tidak dapat terlepas 

dari faktor modal, tanah, sumber daya alam dan sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi 

keberhasilan suatu perusahaan. Tenaga kerja dinilai produktif jika dia mampu 

menghasilkan output lebih banyak daripada yang dihasilkan tenaga kerja 

lainnya dalam satuan waktu yang sama dengan kualitas yang baik. 

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan 

diantaranya motivasi kerja. Semakin baik motivasi kerja karyawan maka 

makin tinggi tingkat prestasi kerja yang dicapai. Dari pengalaman yang 

didapat, diharapakan karyawan akan bekerja lebih cepat dan lebih baik. 

Karyawan yang produktif akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu 

sendiri. 

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang diharapkan oleh 

organisasi agar memberikan andil positif terhadap semua kegiatan perusahaan 

dalam mencapai tujuannya, setiap karyawan diharapkan memiliki motivasi 

kerja yang tinggi sehingga nantinya akan meningkatkan prestasi kerja yang 

tinggi. Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh 

pihak manajemen bila mereka menginginkan setiap karyawan dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

Karena dengan motivasi, seorang karyawan akan memiliki semangat yang 

tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Tanpa 

motivasi, seorang karyawan tidak dapat memenuhi tugasnya sesuai standar 



atau bahkan melampaui standar karena apa yang menjadi motif dan 

motivasinya dalam bekerja tidak terpenuhi. Sekalipun seorang karyawan 

memiliki kemampuan operasional yang baik bila tidak memiliki motivasi 

dalam bekerja, hasil akhir dari pekerjaannya tidak akan memuaskan. 

Terkait beberapa penjelasan mengenai motivasi di atas, baik jika 

mengetahui secara rinci apa defenisi dari motivasi itu sendiri. Beberapa 

pengertian yang dikaitkan dengan motivasi (Reskar R. 2001: 7) :  

a. Motivasi adalah keinginan (desires, wants),tujuan (aims, goals), kebutuhan 

(needs), dorongan (drives), motif, sikap, insentif 

b. Motivasi adalah dorongan dalam diri yang berhubungan dengan tingkat, 

arah dan persistensi –konsistensi usaha yang dilakukan seseorang dalam 

bekerja.  

c. Motivasi internal adalah dorongan (drives) dan perilaku (attitude). Kita 

semua termotivasi, baik positif maupun negative. 

Terkait mengenai motivasi Reskar pada tahun 2001 melakukan 

penelitian dan mendapatkan hasil positif mengenai pengaruh motivasi 

terhadap produktivitas. Semakin termotivasi karyawan dalam melakukan 

pekerjaan maka produktivitas kerja karyawan tersebut tinggi. Sebaliknya jika 

karyawan tidak termotivasi dalam suatu pekerjaan maka produktivitas kinerja 

karyawan rendah.  

Pada saat memotivasi diri sendiri, faktor yang memotivasi Recognition 

& Responsibility. Motivator yang paling besar pada diri adalah Belief yaitu, 

keyakinan bahwa diri bertanggungjawab pada tindakan dan perilaku sendiri. 



Ketika orang menerima tanggung jawab, semua menjadi lebih baik : kualitas, 

produktivitas, relationship dan kerjasama. 

Untuk memotivasi orang lain, kita dapat memberi penghargaan, 

menghargai, menciptkan pekerjaan yang lebih menarik, menjadi pendengar 

yang baik, memberi tantangan, serta menolong tapi tidak melakukan sesuatu 

bagi orang lain yang sebenarnya dapat dilakukan oleh dirinya sendiri.  

Salah satu hal yang dapat dilakukan manajer untuk memotivasi 

bawahannya adalah dengan memberikan reward. Agar pengaruh reward 

dapat digunakan secara maksimal, manajer perlu ,Menghormati keberagaman 

dan perbedaan individu, Secara jelas memahami apa yang orang lain inginkan 

dari suatu pekerjaan dan Mengalokasikan rewards untuk memuaskan 

kebutuhan individu dan organisasi.  

Mengingat pentingnya motivasi, maka wujud perhatian pihak 

manajemen mengenai masalah motivasi karyawan dalam bekerja ialah 

melakukan usaha dengan jalan memberi motivasi pada karyawan di 

perusahaan melalui serangkaian usaha tertentu sesuai dengan kebijakan 

perusahaan, sehingga motivasi karyawan dalam bekerja akan tetap terjaga. 

Untuk memotivasi karyawan, pimpinan perusahaan harus mengetahui motif 

dan motivasi yang diinginkan oleh para karyawan. Satu hal yang harus 

dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi 

kebutuhannya, baik kebutuhan yang disadari maupun kebutuhan yang tidak 

disadari, berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun rohaniah. 



Pemberian motivasi ini banyak macamnya seperti pemberian 

kompensasi yang layak dan adil, pemberian penghargaan dan sebagainya. Hal 

ini dimaksudkan agar apapun yang menjadi kebutuhan karyawan dapat 

terpenuhi lalu diharapkan para karyawan dapat berkerja dengan baik dan 

merasa senang dengan semua tugas yang diembannya. Setelah karyawan 

merasa senang dengan pekerjaannya, para karyawan akan saling menghargai 

hak dan kewajiban sesama karyawan sehingga terciptalah suasana kerja yang 

kondusif, pada akhirnya karyawan dengan bersungguh-sungguh memberikan 

kemampuan terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, 

dan ini berarti disiplin kerjalah yang akan ditunjukan oleh para karyawan, 

karena termotivasi dalam melaksanakan tugasnya dalam perusahaan.  

Mengingat pentingnya prestasi kerja bagi perusahaan yaitu untuk 

meningkatkan penerimaan pendapatan maka peningkatan prestasi kerja 

mutlak harus ada. Masalah yang mempegaruhi peningkatan prestasi kerja 

yang akan diteliti disini adalah masalah motivasi kerja. Maka dari itu PT. 

Bentoel Group Yogyakarta mengadakan program pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan karyawannya dengan 

mengutamakan pengalaman kerja dalam rangka meningkatkan prestasi 

kerjanya. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai : “PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP 

PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. BENTOEL GROUP 

YOGYAKARTA” 



B. Alasan Pemilihan Judul 

Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah dengan memiliki 

sumber daya manusia yang handal. Dalam upaya untuk meningkatkan sumber 

daya manusia diantaranya dilakukan dengan cara menambah motivasi kerja 

karyawannya. Dengan demikian motivasi kerja memiliki peran penting yaitu 

untuk mengembangkan ketrampilan kerja. Dari faktor motivasi kerja 

karyawan diharapkan mampu meningkatkan prestasi kerjanya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mempunyai alasan bahwa dengan 

adanya perkembangan teknologi yang tiada hentinya menuntut karyawan 

untuk mempunyai motivasi yang tinggi agar dapat bekerja lebih efektif dan 

efisien dengan menggunakan yang ada. Sehingga prestasi kerja yang 

diharapkan dapat tercapai. 

 

C. Penegasan Judul 

 Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian : 

1. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang terdorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. (T. 

Hani Handoko, 1996 : 328). 

2. Prestasi kerja mengandung arti kecepatan karyawan dalam menghasilkan 

output yang maksimum dengan kemampuan dan keahlian serta 

menggunakan peralatan yang dimiliki. 

 



D. Pembatasan Masalah 

 Untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa faktor motivasi kerja 

dapat mempengaruhi prestasi kerja, sehingga dalam penelitian ini hanya 

dibahas mengenai faktor yang akan mempengaruhi prestasi kerja karyawan 

PT. Bentoel Group Yogyakarta sedangkan faktor lain tidak disinggung. 

 

E. Perumusan Masalah 

 Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut : Apakah motivasi kerja berpengaruh 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. Bentoel Group Yogyakarta? 

 

F. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh motivasi kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. Bentoel Group Yogyakarta. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Menjadikan tambahn pengetahuan dan pengalaman bagi penulis. 

2. Bagi PT. Bentoel Group Yogyakarta 



Hasil penelitian sampai memperoleh data, menganalisa hingga 

menyajikan kedalam bentuk penulisan dapat digunakan sebagai masukan 

kepada PT. Bentoel Group Yogyakarta dalam mengambil keputusan.  

3. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan dan melanjutkan 

penelitian pada masalah yang sama. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang untuk 

sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan, agar dapat 

ditarik suatu konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan 

pengujian atau testing tentang kebenarannya dengan menggunakan data atau 

fakta hasil penelitian. (J. Supranto, 1992 : 42). 

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada 

pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

Bentoel Group Yogyakarta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bagian terakhir penyusunan skripsi ini peneliti menyampaikan 

beberapa kesimpulan sebagai resume dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan saran-saran untuk perbaikan pihak terkait. 

A. KESIMPULAN 

1. Prestasi kerja karyawan bisa terwujud karena adanya motivasi kerja 

yang mengaturnya. Terbukti dengan penerapan motivasi kerja yang 

tinggi karyawan bisa bekerja dengan leluasa dan mampu menunjukan 

kinerja yang tinggi pula. 

2. Terdapat pengaruh yang cukup kuat antara motivasi kerja dengan 

prestasi kerja karyawan terbukti dari hasil analisa statistik dengan 

menggunakan uji statistik Korelasi Product Moment diperoleh nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,545 atau 54,5%. Dengan mengkuadratkan 

nilai koefisien korelasi tersebut maka akan bisa diketahui andil dari 

variabel motivasi kerja terhadap terwujudnya prestasi kerja. 

B. SARAN 

1. Pimpinan PT. Bentoel Group Yogyakarta hendaknya terus memantau 

efektifitas dari penerapan motivasi kerja. 

2. Penyampaian perintah atau komando hendaknya selalu berpedoman 

pada sistem organisasi yang ada. 



3. Setiap karyawan hendaknya memahami dan menyadari arti pentingnya 

semangat kerja untuk pencapaian tujuan bersama. 

4. Penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi secara 

rutin. 
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