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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era persaingan bisnis sekarang, banyak perusahaan yang rela 

memberikan segala upaya untuk memajukan perusahaannya, salah satunya adalah 

karyawan yang memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Ada juga 

perusahaan yang tidak bisa untuk bersaing karena faktor internal. Oleh karena itu, 

dalam rangka memajukan perusahaan perlu mendorong karyawan agar produktif 

dan kreatif, agar kinerja karyawan tidak terganggu dan dapat bekerja dengan baik 

sehingga hasil pekerjaan yang dilakukan maksimal.  

Fenomena gap yang teramati di perusahaan ini adalah menurunnya kinerja 

karyawan akibat rendahnya pemberian motivasi non finansial kepada karyawan.  

Persoalan ini membuat karyawan merasa bahwa manajemen tidak menghargai 

pekerjaan yang telah dilakukannya, sehingga kinerja karyawan menurun dan 

merasa tidak termotivasi dalam bekerja. 

Satu faktor penting yang memiliki pengaruh tinggi terhadap rendahnya 

kinerja sebuah perusahaan yaitu berasal dari sumber daya manusia, yakni seluruh 

karyawan perusahaan yang ada pada pimpinan puncak maupun bagian operasional 

(Fauzuddin et al., 2013). Sumber daya manusia memiliki kepentingan yang relatif 

tinggi dibandingkan faktor lainnya, sebab fungsi operasional di dalam perusahaan 

dan pencapaian tujuan perusahaan memerlukan karyawan yang berkualitas 

(Luthfi, 2014). Kualitas diri yang baik akan memberikan pengaruh kepada kinerja 
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dimana hal tersebut diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

Kinerja karyawan adalah hasil pekerjaan penuh yang diselesaikan karyawan 

selama mengerjakan tugasnya sesuai dengan kewajiban dalam pekerjaan yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2014). Kinerja merupakan hasil akhir yang 

dicapai karyawan selama jangka waktu yang ditetapkan atau tingkat keberhasilan 

karyawan ketika mengerjakan tugasnya seperti kriteria yang telah ditetapkan dan 

disepakati bersama (Sagala, 2013).  

Untuk mengembangkan kinerja seorang karyawan, diberikan dorongan yang 

akan mempengaruhi kinerja yaitu motivasi. Motivasi adalah suatu metode yang 

dimulai dari kepentingan manusia yang melahirkan kehampaan pada diri 

seseorang (Maduka & Okafor, 2014). Akibatnya, pemberian motivasi yang dirasa 

cukup kepada karyawan di tempat mereka bekerja akan mempengaruhi kegiatan 

kerja yang baik sampai berubah menjadi kinerja yang baik pula. Hal ini 

memberikan efek positif secara keseluruhan pada kinerja perusahaan. Ketika 

pemberian motivasi tinggi, maka kinerja yang diberikan juga akan tinggi 

(Fauzuddin et al., 2013). 

Motivasi terurai menjadi dua, yakni motivasi finansial dan non finansial. 

Motivasi finansial diimplementasikan dengan pemberian imbalan berupa 

keuangan kepada karyawan. pemberian ini kerap kali disebut insentif. Di sisi lain, 

motivasi non finansial merupakan motivasi tidak berwujud dana atau keuangan, 

namun dengan bentuk apresiasi, pengakuan, strategi kepada manusia dan lainnya 

(Cinnamon, 2018). Motivasi non finansial diberikan kepada karyawan agar 
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antusias dalam bekerja. Dengan didorong oleh  kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

sosial, rasa aman, penghargaan dan aktualisasi diri dapat meningkatkan kinerja 

karyawan yang meliputi prestasi kerja, perilaku dan kepribadian yang baik 

(Cinnamon, 2018). 

Dalam teori Maslow, motivasi sangat mempengaruhi perilaku manusia. 

Maslow mengungkapkan bahwa motivasi menyebabkan sikap karyawan yang 

dituntut pada tujuan. Dengan bantuan motivasi, seseorang mudah untuk diarahkan 

kepada tujuan tertentu. Pada teori Maslow, ada lima kategori kebutuhan sebagai 

motivasi manusia diantaranya kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, rasa aman, 

penghargaan dan aktualisasi diri. Dijelaskan juga bahwa individu mengharuskan 

pemenuhan kebutuhan yang rendah dahulu sebelum bisa meningkat ke lebih 

tinggi sampai mereka dapat memenuhi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, 

manusia tidak dapat mencapai kebutuhan tertinggi mereka tanpa memenuhi 

kebutuhan terendah mereka.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Menuh (2018), menunjukkan 

variabel motivasi non finansial mempengaruhi produktivitas karyawan secara 

positif dan signifikan, dimana apresiasi untuk prestasi butuh diperhatikan kembali 

karena jika perusahaan kurang mengapresiasi pencapaian, maka karyawan tidak 

termotivasi ketika bekerja. Oleh karena itu, diharapkan untuk setiap prestasi yang 

dikerjakan karyawan agar diberikan lebih penghargaan sehingga dampak pada 

produktivitas karyawan yang meningkat, sedangkan menurut Sitompul et al. 

(2020) motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, dan untuk 

memperoleh pekerjaan yang berkualitas untuk itu dibutuhkan motivasi kerja 
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dalam dirinya yang mempengaruhi semangat ketika bekerja dan bisa menambah 

kinerja karyawan. 

CV. Berta Lestari Anggana merupakan perusahaan galangan kapal yang 

berfokus dalam bidang usaha perbaikan kapal, perahu dan bangunan terapung, 

perdagangan atas dasar balas jasa atau kontrak. Dalam melakukan pekerjaan, 

karyawan dituntut untuk teliti dan profesional dalam bekerja. Pemimpin juga 

memiliki peran dalam memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja 

sehingga perusahaan mendapatkan output yang lebih baik. Karyawan bisa 

menerima banyak manfaat sebagai hasil kerja yang baik, sehingga diperlukan 

motivasi non finansial untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. 

Melihat latar belakang dan keadaan yang terjadi pada perusahaan, maka 

penulis ingin meneliti lebih lanjut hubungan antar variabel yang mendasari 

penelitian yang diberi judul Analisis Pengaruh Motivasi Non Finansial terhadap 

Kinerja Karyawan CV. Berta Lestari Anggana.  

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang ada pada penelitian 

ini yaitu bagaimana pengaruh motivasi non finansial terhadap kinerja karyawan 

pada perusahaan CV. Berta Lestari Anggana? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Dari rumusan masalah sebelumnya, tujuan pada penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi non finansial terhadap kinerja 

karyawan pada perusahaan CV. Berta Lestari Anggana. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini sangat diharapkan agar bermanfaat bagi CV. Berta 

Lestari Anggana untuk mengetahui pengaruh dari motivasi non finansial 

terhadap kinerja karyawan sebagai kebijakan perusahaan agar memiliki 

peningkatan kualitas pada sumber daya manusia kedepannya. 

b. Bagi Akademis 

Penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi tambahan literasi kepada 

pembaca dalam mencari gambaran untuk penelitian sejenis. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pemahaman dan 

pengetahuan dalam mempergunakan teori yang sudah dipelajari pada 

bangku kuliah. 

 


