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ABSTRAKSI 
 

Hendrietta Putri Ismiyaning Dyah. Motivasi Kerja Karyawan Di PT. 
Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo. Dr. Ir. Sudiyarto, MM. Selaku Dosen 
Pembimbing Utama. Ir. Eko Priyanto, MP. Selaku Dosen Pembimbing 
Pendamping. 

 
 

Setiap organisasi atau perusahaan tentu ingin mencapai tujuan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, peranan manusia yang terlibat didalamnya sangat 
penting. Untuk menggerakkan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki 
organisasi, maka haruslah dipahami motivasi manusia yang bekerja didalam suatu 
organisasi tersebut, karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang-orang 
untuk bekerja, atau dengan kata lain, perilaku merupakan cerminan yang paling 
sederhana dari motivasi. 

Variabel pada penelitian ini adalah Variabel Tingkat Gaji (X1), Suasana 
Kerja (X2), Perhatian Pimpinan (X3), Kesejahteraan Sosial (X4) dan Motivasi 
Kerja (Y). Pengukuran variabel dengan menggunakan skala interval.  Populasi 
pada penelitian ini adalah karyawan bagian produksi di PT. Pabrik Gula Candi 
Baru Sidoarjo. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan 
jumlah sampel 50 responden. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat, digunakan persamaan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan bagian produksi di PT. 
Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo, diperoleh kesimpulan penelitian adalah sebagai 
berikut : Faktor tingkat gaji, suasana kerja, perhatian pimpinan dan kesejahteraan 
sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan 
bagian produksi di PT. Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo. Faktor tingakt gaji dan 
perhatian pimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, 
sedangkan faktor suasana kerja dan kesejahteraan sosial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap motivasi kerja. Faktor tingkat gaji memiliki pengaruh paling 
dominan terhadap motivasi kerja karyawan bagian produksi di PT. Pabrik Gula 
Candi Baru Sidoarjo dan Motivasi kerja karyawan terdapat tiga indikator, 
diantaranya yaitu indikator senang bekerja keras, semangat bekerja untuk 
meningkatkan kinerja karyawan dan penambahan jam kerja karyawan, indikator 
yang paling dominan adalah indikator senang bekerja keras. 
 
 

Keyword :   tingkat gaji, suasana kerja, perhatian pimpinan, kesejahteraan sosial 

dan motivasi kerja 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Setiap organisasi atau perusahaan tentu ingin mencapai tujuan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, peranan manusia yang terlibat didalamnya sangat 

penting. Untuk menggerakkan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki 

organisasi, maka haruslah dipahami motivasi manusia yang bekerja didalam suatu 

organisasi tersebut, karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang-orang 

untuk bekerja, atau dengan kata lain, perilaku merupakan cerminan yang paling 

sederhana dari motivasi. 

Menurut Gitosudarmo (2001) dalam Edy (2007), motivasi adalah suatu 

faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh 

karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku 

seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki sesuatu 

faktor yang mendorong aktivitas tersebut. Oleh karena itu, faktor pendorong dari 

seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu pada umumnya adalah 

kebutuhan serta keinginan orang tersebut. 

Motif diartikan sebagai sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan 

seseorang, dasar pikiran dan pendapat, sesuatu yang menjadi pokok. Dari 

pengertian motif tersebut dapat diturunkan pengertian motivasi menurut Ishak dan 

Hendri (2003) adalah sesuatu yang pokok, yang menjadi dorongan seseorang 

untuk bekerja. 

Motivasi kerja menurut Marihot (2002) adalah faktor-faktor yang 

mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan 
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suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. 

Pegawai yang memiliki motivasi lemah atau menurun akan berdampak pula pada 

kinerja mereka sehingga akan berakibat pada titik maksimalnya mereka dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Dalam melakukan sesuatu atau bekerja, setiap orang memerlukan suatu 

pendorong atau motivasi. Dengan adanya motivasi, maka setiap orang akan lebih 

bersemangat dan lebih giat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi 

adalah merupakan bagian dari perilaku organisasi yang menyangkut dorongan 

yang memberikan semangat kerja kepada para pegawai untuk mencapai tujuan 

dalam suatu organisasi yang telah ditetapkan. 

Motivasi erat kaitannya dalam upaya peningkatan kinerja karyawan yang 

dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam diri 

pribadi karyawan itu sendiri maupun dari faktor lingkungan yang mempunyai 

kaitan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Untuk dapat memiliki 

kinerja yang diharapkan, seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya 

harus senantiasa memiliki motivasi dalam bekerja. Kinerja pegawai dalam bidang 

pekerjaan apapun sangat dipengaruhi oleh besarnya motivasi dari pegawai 

tersebut, karena motivasi setiap orang atau pegawai berbeda-beda. Namun 

motivasi dapat ditingkatkan, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dari 

pegawai tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja kerja para pegawai 

tersebut secara umum. 

Manusia atau pekerja pada umumnya akan bersemangat dan bergairah 

kerja serta mempunyai motivasi kerja yang baik, apabila aspek-aspek dalam 
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pekerjanya seperti pengalaman kerja, pendidikan dan latihan, upah kerja, serta 

pemberian insentif tersebut sesuai dengan harapan pekerja. Sangat penting 

disadari oleh setiap pimpinan dalam suatu organisasi, adanya teknik-teknik untuk 

dapat memelihara prestasi dan kepuasan kerja karyawan, antara lain adalah 

memberikan motivasi (dorongan) kepada bawahannya agar dapat melaksanakan 

tugas mereka sesuai dengan aturan dan pengarahan. 

Faktor-faktor yang memungkinkan untuk digunakan oleh perusahaan 

dalam meningkatkan motivasi kerjanya guna meningkatkan produktifitas kerja 

karyawan, diantaranya gaji yang sesuai dengan indeks kehidupan lokal, training 

bagi karyawan-karyawan tertentu yang memiliki prospek yang bagus di masa 

depan, pemotivasian individual maupun kolektif melalui berbagai cara misal 

pemberian insentif yang proporsional dengan motivasi kerjanya, atau promosi 

jabatan yang diharapkan dapat merubah tingkat kehidupannya sehingga menjadi 

lebih baik. 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, motivasi kerja pegawai masih 

kurang didayagunakan secara optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

atau perusahaan, oleh karena itu pimpinan harus dapat memperhatikan semangat 

dan kegairahan kerja para pegawainya. Motivasi kerja karyawan bagian produksi 

di PT. Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo sangat menentukan prestasi atau hasil 

kerja pegawai, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja 

pegawai atau hasil kerja pegawai mendapat perhatian dari suatu instansi atau 

organisasi dan selalu dipantau melalui penilaian kinerja pegawai. 
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Terkait dengan prestasi kerja pegawai tidak terlepas dari motivasi pegawai 

itu sendiri karena jika pegawai bekerja hanya karena terpaksa dan tidak ada 

motivasi maka pekerjaan yang dilakukannya tidak akan berhasil dengan baik dan 

maksimal. Hal ini disebabkan karena hasil yang baik didapat dari pekerjaan yang 

dijiwai dan didorong oleh rasa senang, serta adanya gairah dan dedikasi kerja 

pegawai itu sendiri, karena motivasi merupakan faktor yang mendorong pegawai 

untuk bersedia berbuat atau bertindak dengan cara-cara tertentu. 

Motivasi merupakan suatu dorongan kepada seseorang dalam melakukan 

aktifitas pekerjaannya, jadi dengan adanya motivasi berarti ada arahan mengenai 

apa yang harus dikerjakan dan diperbuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Motivasi atau dorongan pada setiap pegawai dapat ditimbulkan dari berbagai 

faktor yaitu faktor internal dan eksternal tergantung darimana suatu kegiatan itu 

dimulai. 

Faktor-faktor internal timbul dikarenakan adanya suatu kebutuhan dan 

keinginan yang ada dalam setiap individu. Faktor ini mempunyai kekuatan yang 

mempengaruhi pikiran seseorang yang selanjutnya akan memberikan arahan pada 

seseorang tersebut mengenai apa yang mestinya ia lakukan. Karenanya faktor 

internal ini yang akan banyak memberikan arahan pada diri setiap individu 

sehingga baik buruknya hasil pekerjaan yang dikerjakan sangat tergantung dari 

kekuatan pengaruh faktor internal. Selain itu yang ikut memberikan warna pada 

arah kegiatan seseorang dalam menjalankan aktifitasnya adalah faktor eksternal.  

Faktor eksternal didapat dari lingkungan dimana individu melakukan aktifitasnya 

seperti sikap atasan, suasana kerja, kondisi kerja, gaji, hubungan kerja, 
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penghargaan, kenaikan pangkat dan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang 

dibebankan kepada masing-masing individu. 

1.2 Perumusan Masalah 

Motivasi kerja yang dimiliki akan mendorong pegawai untuk bekerja lebih 

baik dalam upaya peningkatan kinerja karyawan di PT. Pabrik Gula Candi Baru 

Sidoarjo. Disisi lain, beberapa masalah yang terjadi di PT. Pabrik Gula Candi 

Baru seperti pegawai tidak tetap banyak dan pegawai banyak yang keluar pada 

usia tertentu akan mempengaruhi perilaku kerja. Gambaran umum tentang faktor 

tingkat gaji, suasana kerja, perhatian pimpinan dan kesejahteraan sosial di PT. 

Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo dalam hal ini akhirnya berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor tingkat gaji, 

suasana kerja, perhatian pimpinan dan kesejahteraan sosial terhadap 

motivasi kerja karyawan bagian produksi di PT. Pabrik Gula Candi 

Baru Sidoarjo? 

2. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan bagian produksi di PT. Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo? 

3. Bagaimana mendeskripsikan motivasi kerja karyawan bagian produksi 

di PT. Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

yang igin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja karyawan bagian produksi di PT. Pabrik 

Gula Candi Baru Sidoarjo. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang paling dominan 

mempengaruhi motivasi kerja karyawan bagian produksi di PT. Pabrik 

Gula Candi Baru Sidoarjo. 

3. Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan bagian produksi di PT. 

Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Peneliti 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis agar mampu 

menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh selama masa kuliah yang relevan 

dengan penelitian. 

2. PT. Pabrik Gula Candi Baru 

Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi PT. Pabrik 

Gula Candi Baru Sidoarjo dalam pengambilan kebijakan yang 

berhubungan dengan bidang sumber daya manusia, yaitu untuk 

mengetahui Motivasi Kerja Karyawan Bagian Produksi di PT. Pabrik Gula 

Candi Baru Sidoarjo. 

3. Perguruan Tinggi 
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Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi 

mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur agar mengetahui Motivasi Kerja Karyawan Bagian 

Produksi di PT. Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo. 
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