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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jaman sekarang industri makanan di Indonesia terus berkembang. Sejak 

jaman dahulu, penduduk Indonesia telah menjalankan bisnis dalam bidang makanan, 

namun produk makanan yang dijual oleh penduduk Indonesia hanyalah makanan 

tradisional khas daerah mereka. Jaman sekarang, industri makanan Indonesia telah 

berkembang pesat sehingga produk-produk makanan yang berasal dari luar negeri 

pun mulai berbondong-bondong memasuki Indonesia. Berdasarkan grafik yang 

terletak pada Gambar 1.1  jumlah makanan siap saji global yang dikonsumsi setiap 

tahun terus bertambah hingga tahun 2020 yang akan datang. 

 

Gambar  1.1 Grafik analisis perkembangan bisnis makanan siap saji  

Sumber: www.marketresearchstore.com  
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Berdasarkan grafik dari Gambar 1,1 keuntungan dari penjualan fast food di 

pasar global terus meningkat setiap tahunnya. Persentase peningkatan keuntungan 

dari hasil penjualan fast food secara global dapat diperkirakan mencapai 30% pada 

tahun 2020. 

 Salah satu bisnis makanan fast food yang berada di Surabaya adalah Pick a 

Chick. Pick a Chick merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang makanan, 

khususnya fast food. Pick a Chick mendirikan stan di pujasera  Dorang yang terletak 

pada Jl. Doho 1 Surabaya. Produk yang dijual oleh Pick a Chick adalah ayam geprek. 

Ayam geprek merupakan makanan yang terbuat dari ayam goreng tepung, digeprek 

dengan bumbu-bumbu khas dari Pick a Chick, dan dihidangkan dengan nasi panas.  

Tingkat penjualan produk sehari-hari Pick a Chick dapat tergolong stabil, 

namun Pick a Chick memiliki sebuah kekurangan. Kekurangan dari Pick a Chick 

adalah menurunnya kinerja individual anggota Pick a Chick terhadap tugas yang 

dimiliki oleh masing-masing anggota. Kurang optimalnya kinerja tersebut 

mengakibatkan penurunan terhadap omset Pick a Chick dari tahun sebelumnya. 

Berikut adalah grafik penjualan Pick a Chick yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan 

Tabel 1.1. Data di bawah menunjukkan bahwa penjualan Pick a Chick tahun 2015 

lebih tinggi dibandingkan penjualan tahun 2016. Penjualan pada akhir tahun 2015 dan 

awal tahun 2016 cenderung menurun karena adanya hari libur. Jumlah penjualan 

bulan Febuari dam Maret tahun 2016 lebih rendah dibandingnya penjualan tahun 

2015 dengan penurunan sebesar 27%  
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Gambar 1.2 Grafik penjualan Pick a Chick pada bulan Agustus 2015 - Maret 2016 

Sumber: Data Internal perusahaan 2016 

 

Tabel 1.1Tabel riwayat penjualan produk Pick a Chick 

Bulan 

Produk 
Aug 

2015 

Sept 

2015 

Okt 

2015 

Nov 

2015 

Des 

2015 

Jan 

2016 

Feb 

2016 

Mar 

2016 

Ayam Geprek    

(per pcs.) 
170 163 177  156 97 71 116 128 

Sumber: Data Internal Perusahaan 2016 

Pick a Chick telah melakukan berbagai upaya dalam memperluas ruang 

lingkup pemasarannya, seperti membuka stand dalam bazaar, membuka pre order, 

serta mendaftarkan makanan Pick a Chick dalam gojek agar lebih dikenal oleh 

masyarakat sekitar. Pasar dari ayam geprek juga masih tidak mengalami 

permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan salah satu kompetitor 

Pick a Chick yaitu Kakk Ayam Geprek. Peneliti telah melakukan wawancara singkat 

dengan pemilik usaha Kakk yang mengatakan bahwa penjualan Kakk masih berada 

dalam posisi yang menguntungkan. Bahkan Kakk ayam geprek membuka cabang di 

Sidoarjo untuk memperluas pasarnya. Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti, 

Pick a Chick memiliki permasalahan dalam rutininas kegiatan sehari-hari Pick a 

Chick. Daftar rencana dan realisasi kegiatan yang dilakukan Pick a Chick dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 
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Tabel 1.2 Tabel daftar kegiatan Pick a Chick dan realisasinya 

Kegiatan Rencana Realisasi 

Merancang 

produk 

baru 

Sebelum Juni 2016 sudah menemukan ide produk 

baru 

Hingga sekarang produk baru 

belum dirancang. Masing-masing 

anggota beralasan dengan 

kesibukan masing-masing. 

Piket stan 
Setiap hari Sabtu masing-masing anggota 

mendatangi stan 

Anggota masih lalai untuk 

melakukan tanggung jawabnya 

dalam  mendatangi stan 

Pemasaran 

dalam 

pameran 

Seluruh anggota memasarkan produk saat 

mengikuti pameran 

Anggota masih kurang bersemangat 

dalam menajga stan. Anggota hanya 

diam saja dan tidak menawarkan 

produk yang dijual kepada 

pelanggan yang melewati stan. 

Sumber: Data Internal Perusahaan 2016 

Menurut Guay et al (dalam Shahzadi et al, 2014), seseorang lebih 

berkomitmen terhadap pekerjaannya apabila ia memiliki motivasi dalam melakukan 

pekerjaannya. Data yang tercantum dalam Tabel 1.2 menunjukkan bahwa anggota 

Pick a Chick kurang berkomitmen dalam pekerjaannya sehingga terdapat sebagian 

kegiatan yang seharusnya dapat diselesaikan menjadi tertunda. 

Suatu usaha tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya karyawan yang 

bekerja dalam usaha tersebut. Karyawan dari suatu perusahaan merupakan asset yang 

sangat berharga bagi perusahaan (Omollo, 2015). Karyawan dengan motivasi tinggi 

dalam suatu perusahaan dapat membantu perusahaan tersebut untuk terus 

berkembang.  

Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang 

dalam berkerja. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri seseorang tersebut 

ataupun luar. Faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan dapat berupa 

keberhasilan, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan kemajuan. 
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Sedangkan, faktor yang berasal dari luar yang dapat mempengaruhi motivasi seorang 

karyawan dapat berupa kebijakan dan administrasi perusahaan, kualitas pengawasan 

teknis, kualitas hubungan interpersonal, kondisi pekerjaan, dan gaji (Herzberg dalam 

Yasin, 2016). 

 Berdasarkan masalah dan fakta yang Pick a Chick alami, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi individual secara intrinsik maupun 

ekstrinsik dalam rangka meningkatkan produktivitas Pick a Chick. Hasil penelitian 

ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi individual dalam perusahaan Pick a 

Chick. 

 Oleh karena itu penelitian ini akan mengangkat topik penelitian dengan judul 

“Analisis Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik Individual Pada Usaha Pick a Chick.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pengalaman dan fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik individual perusahaan Pick a Chick. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian disusun menjadi sebuah karya ilmiah yang diharapkan dapat 

berguna bagi pihak penulis dan pihak pembaca. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis motivasi intrinsik dan ekstrinsik usaha Pick a Chick. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini disusun agar dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi 

beberapa pihak. Kegunaan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat membantu 

pihak lain yang melakukan penelitian yang serupa serta menjadi referensi bagi 

peneliti lain dalam membuat karya ilmiah yang berhubungan dengan motivasi dan 

kinerja individual. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

wirausaha yang juga bergerak dalam bidang food and beverage untuk dapat 

mengetahui pengaruh motivasi pekerja baik secara intrinsik maupun ekstrinsik 

dalam usaha food and beverage.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti mengetahui motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik individual anggota Pick a Chick sehingga usaha Pick a 

Chick dapat mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja individual. 

 


