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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pentingnya wirausaha di sebuah negara dirasakan pada era globalisasi ini. 

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai memperhatikan 

peningkatan jumlah wirausaha. Sektor pemerintahan bekerja sama dengan 

beberapa pengusaha juga terus memberikan dorongan support dalam bantuan 

dana maupun pendidikan kepada calon-calon wirausaha di Indonesia. Hal tersebut 

terlihat dari beberapa organisasi pebisnis muda seperti HIPMI yang memiliki 

beberapa anggota pemerintahan dan juga mewadahi pebisnis Indonesia untuk 

terus maju dengan bantuan dari segi networking. Organisasi Marketeers yang 

memiliki program kerja bernama Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) pada 2015 

dengan Kemenperin untuk meningkatkan pengusaha kelas kecil dan menengah 

dalam rangka menghadapai MEA. Contoh lain datang dari kerjasama partai 

Golkar dengan menteri koperasi dan UKM dalam peresmian Gerakan 

Kewirausahaan Nasional (GKN) tahun 2016 bersama dengan gubernur DKI 

Jakarta.  

Fenomena tersebut tidak lain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

wirausaha di Indonesia. Wirausaha mulai dari usaha sektor kecil hingga ke usaha 

dengan cakupan yang luas ditarget untuk mengalami peningkatan tiap tahunnya. 

Dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 terjadi pertumbuhan sektor wirausaha 

bidang mikro dan kecil hingga sedang dan besar di Indonesia. 
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Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil Indonesia, 2013-2015 

Negara 

2013 2014 2015 

mikro kecil mikro kecil Mikro kecil 

Indonesia 2,887,015 531,351 3,220,563 284,501 3,385,851 283,022 

Sumber : Badan Pusat Statistik 15 February 2016, data diolah 

Tabel 1.2 Jumlah Industri Pengolahan Besar dan Sedang, Jawa dan Luar Jawa, 2010-2013 

Lokasi 2010 2011 2012 2013 

Jawa 19,529  19,440  19,554 19,773 

Luar-Jawa 3,816 3,930 4,038 4,168 

Jumlah 23,345 23,370 23,592 23,941 

Sumber : Badan Pusat Statistik 28 May 2014, data diolah 

Melihat pertumbuhan wirausaha di Indonesia yang terus meningkat, tidak 

sedikit pula yang menemui banyak kendala dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Dapat dilihat pada tabel 1.1 dari tahun 2013 ke 2014 wirausaha sektor 

kecil mengalami penurunan sebanyak 246.850 unit dan pada tabel 1.2 terjadi 

pengurangan jumlah unit bisnis sektor besar di pulau Jawa dari tahun 2010 ke 

2011 sebanyak 89 unit bisnis. Hal tersebut  ditimbulkan karena ada beberapa 

perusahaan yang harus tutup atau gulung tikar pada tahun tersebut.  

Menurut Gerber (2012) dalam publikasinya, The E-Myth Revisited, dari 

100 bisnis konvensional yang akan dibuka, pada tahun pertama akan mengalami 

tutup 80% nya. Pada tahun kedua, 80% dari sisanya akan tutup dan setelah lima 

tahun hanya tersisa 1 unit bisnis. Permasalahan berwirausaha adalah saat pemilik 

usaha harus mempertahankan bisnisnya sehingga mampu terus eksis, tidak 

berhenti hanya dari saat startup bisnis tersebut saja. 
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 Suatu perusahaan yang kuat bukan hanya ditentukan dari keberhasilan 

dalam mengelola keuangan yang berdasarkan pada kekuatan modal atau cash flow 

saja, tetapi juga ditentukan dari keberhasilan pelaku bisnis tersebut mengelola 

sumber daya manusianya. Kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia sangat 

menentukan keberhasilan suatu pengelolaan organisasi menurut Ardana 

(2012:193). Sumber daya manusia yang dimaksud disini tidak hanya tenaga kerja 

karyawan perusahaan itu saja namun juga pelaku bisnis itu sendiri selaku pemilik 

perusahaan. Ardana (2012:194) mengatakan setiap pimpinan organisasi pasti akan 

mendambakan suatu keadaan pada saat semua anggota organisasi yang 

dipimpinnya memiliki gairah kerja dan produktivitas yang tinggi yaitu memiliki 

dorongan yang kuat (motivasi). Pemberian motivasi kerja dari pemilik usaha 

kepada bawahannya ataupun kepada diri sendiri juga merupakan hal yang sangat 

penting untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang kompeten di 

sebuah organisasi perusahaan. 

Fakta data internasional secara global terlihat pada indeks pembangunan 

manusia atau Human Development Index (HDI) yang dilakukan oleh United 

Nation skala International di tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat 124 

dari 187 negara yang ikut dalam pengukuran. Peringkat ini berbanding jauh 

dengan negara tetangga lainnya yaitu Singapura pada urutan 26, Brunei 

Darussalam pada urutan 33, dan Malaysia pada urutan 61. Bila peneliti 

bandingkan dengan negara tetangga kita, Indonesia masih tertinggal dalam 

keberhasilan untuk mengelola sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Hal ini 

menunjukan rendahnya motivasi kerja yang ada di banyak perusahaan di 
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Indonesia.  

Hasibuan (2002) mengatakan sumberdaya yang paling penting bagi suatu 

organisasi adalah karyawan yang memberikan kerja, bakat, kreatifitas, dan 

semangat kerjanya untuk organisasi. Sistem manajemen mutu sebuah organisasi 

yang baik tidak efektif jika karyawan tidak memiliki motivasi yang tinggi dan 

tidak akan ada progress yang cepat dan kualitas kinerja pegawai pun akan rendah 

saat tidak memiliki motivasi. 

Perhatian kepada sumber daya manusia akan berkaitan dengan motivasi. 

Motivasi sangat mempengaruhi kinerja dalam organisasi. Dalam rangka 

meningkatkan kinerja dari pegawainya, organisasi perlu memberi perhatian 

kepada berbagai macam kebutuhan peagawainya. Hasibuan (2005) menyatakan 

bahwa berbagai macam kebutuhan inilah yang dipandang sebagai pendorong atau 

penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk melakukan 

pekerjaan atau bekerja. Seorang pegawai yang profesional tidak dapat melepaskan 

diri dari kenyataan bahwa mereka adalah individu yang juga mempunyai 

kebutuhan, keinginan, dan harapan dari tempatnya bekerja. Keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan inilah yang mempengeruhi motivasi kerja di dalam 

melakukan kegiatan untuk mencapai kinerja yang optimal.  

Hal tersebut diatas, membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang 

Pengelolaan sumber daya manusia berupa analisis pemberian motivasi dari dalam 

dan luar diri individu karyawan dalam sebuah perusahaan terhadap kinerja 

karyawan yang dihasilkan dari motivasi tersebut. Karena itu peneliti menulis 
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penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Motivasi Internal dan Eksternal 

Karyawan dalam Perusahaan terhadap Kinerja Karyawan” 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana hasil analisis motivasi internal dan eksternal karyawan dalam 

perusahaan terhadap kinerja karyawan perusahaan tersebut? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengetahui bagaimana hasil analisis motivasi internal dan eksternal 

karyawan dalam perusahaan terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan 

tersebut. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.  Teoritis 

Dari segi teoritis diharapkan penelitian ini dapat melihat sejauh mana 

pengaruh dari pemberian motivasi internal dan eksternal terhadap kinerja 

karyawan yang dihasilkan dalam sebuah perusahaan, sehingga mampu 

memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang sumber 

daya manusia dan pengelolaannya. 

2.  Praktis 

 Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pendalaman 

sumber daya manusia berkaitan dengan terhadap motivasi kerja.  

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan dengan dibatasi pada lingkup daerah Surabaya. 

Informan dalam penelitian yang akan dipilih dibatasi kepada usaha UMKM, lebih 
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spesifik dalam usaha mikro. Kriteria usaha mikro yaitu usaha yang memiliki aset 

maksimal Rp 50.000.000 dan omzet maksimal Rp 300.000.000. Selain informan 

praktisi motivasi, peneliti akan memilih informan tidak keluar dari kriteria 

perusahaan mikro yang sudah ditentukan. 

	  


