
BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

 Universitas Ciputra (UC) merupakan universitas berbasis entrepreneurship, 

sehingga UC memiliki berbagai fakultas dengan kurikulum berbasis 

entrepreneurship. Kurikulum berbasis entrepreneurship ini dirancang dengan tujuan 

agar mahasiswa menjadi seorang entrepreneur yang dapat berdampak positif bagi 

Indonesia, sehingga entrepreneurship  dapat mengurangi tingkat pengangguran 

dengan menambah lapangan pekerjaan.  

 UC memiliki beberapa fakultas salah satunya adalah Fakultas Bisnis dan 

Manajemen (FMB). FMB memiliki empat program studi yaitu Internasional Bisnis 

Manajemen (IBM), Business Management International (BMI), Marketing 

Communication (MCM) dan Accounting. Setiap program di FMB ini mengajarkan 

mahasiswanya untuk berbisnis. Di Program Studi Accounting, mahasiswa diwajibkan 

untuk memiliki bisnis sendiri baik individual maupun kelompok. Bisnis individual 

adalah bisnis yang dijalankan oleh satu orang saja, sedangkan yang dimaksud bisnis 

kelompok adalah bisnis yang dijalankan lebih dari satu orang. Salah satu bisnis 

mahasiswa yang ada di Program Studi Accounting adalah Happy Tummy.  

 Happy Tummy merupakan bisnis kelompok yang beranggotakan tiga orang. 

Happy Tummy berdiri sejak bulan Agustus 2014 dan dijalankan oleh Leonita, Lilian, 

dan Meyrisa. Happy Tummy bergerak di bidang makanan berupa tortilla atau kebab 

sehat dan dapat dikonsumsi oleh semua umur. Happy Tummy menggunakan media 

perantara untuk melakukan penjualan dan pemasaran yaitu media sosial sehingga 

usaha ini disebut sebagai food online shop dengan menggunakan sistem delivery  

order. Calon pelanggan dapat melihat produk yang ditawarkan oleh Happy Tummy 



melalui media sosial Instagram (@happytummytortilla), kemudian calon pelanggan 

melakukan pemesanan melalui contact person berupa Line@ official yang tertera di 

instagram Happy Tummy, selanjutnya pesanan akan di input kemudian akan dikirim 

sesuai dengan jadwal pengiriman yang ada.  

 Happy Tummy dalam mempertahankan kelangsungan hidup harus memiliki 

mekanisme pengendalian manajemen yang baik untuk dapat mengendalikan sumber 

daya manusianya membantu dalam pencapaian target secara maksimal. Mekanisme 

pengendalian manajemen dalam Happy Tummy dapat dikatakan efektif jika 

perbedaan antara yang diharapkan dengan yang sesungguhnya tidak besar. Jika 

terdapat perbedaan yang besar, maka Happy Tummy harus melakukan evaluasi 

mekanisme pengendalian untuk dapat mengatasi masalah yang timbul tersebut. 

Mekanisme pengendalian manajemen merupakan aspek yang sangat penting untuk 

mendukung strategi yang dimiliki Happy Tummy dengan berfokus pada sumber daya 

manusianya (Radianto (2015:55). Mekanisme pengendalian manajemen merupakan 

sebuah sistem yang memastikan bahwa sumber daya manusia berperilaku sesuai 

dengan yang diharapkan perusahaan. Mekanisme pengendalian manajemen yang baik 

akan berpengaruh pada perilaku SDM, hal tersebut sangat mempengaruhi prestasi dari 

SDM yang ada di perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme pengendalian manajemen 

pada hakikatnya berhubungan erat dengan sumber daya manusia.  

 Aspek sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam Happy Tummy 

karena SDM yang dimiliki Happy Tummy adalah ketiga pemilik perusahaan. Ketiga 

pemilik usaha harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu sesuai dengan 

pembagian kerja masing-masing, produksi, dan penjualan. SDM adalah penggerak 

utama yang sangat dibutuhkan dalam perusahaan.   



 Oleh karena itu, kinerja SDM sangat mempengaruhi kinerja Happy Tummy. 

Kinerja adalah tentang melakukan kerja, bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan dan 

tentang apa yang dikerjakan. Menurut Pardosil (2013) kinerja SDM adalah prestasi 

kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM 

persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengn tanggung 

jawab yang diberikan padanya. Kinerja sebagian besar dapat dilihat dari aktvitas yang 

dilakukan seseorang dalam melakukan tugasnya.  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang saat bekerja adalah 

motivasi. Sutrisno (2013:109) mengemukakan motivasi adalah “faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, motivasi sering kali 

diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang”. Berdasarkan teori 

tersebut motivasi merupakan sebuah dorongan untuk membangkitkan kemauan 

seseorang untuk memulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawabnya. Motivasi kerja adalah sebuah dorongan yang muncul dari dalam 

diri seseorang untuk melaksanakan pekerjaan guna mencapai tujuan dalam memenuhi 

kebutuhan atau keinginannya. Jika seseorang memiliki motivasi yang baik maka 

pencapaian target akan terpenuhi, sebaliknya jika seseorang tidak mencapai target 

atau kinerjanya menurun maka harus dilakukan evaluasi kinerja dengan melihat 

motivasi apakah yang dimiliki seseorang tersebut.  

 Penilaian kinerja dapat dilihat melalui hasil pencapaian omzet Happy Tummy 

dimulai dari perusahaan berdiri pada bulan Agustus 2014 hingga saat ini. Happy 

Tummy sudah berjalan selama dua tahun dengan pencapaian omzet yang tidak stabil 

kenaikan dan penurunnya.  

Grafik 1.1 Tingkat Omzet dari semester 3 (Agustus-Desember) sampai semester 6 (Januari-Mei). 



 

 Sumber : Laporan Keuangan Happy Tummy (diolah)  

  Grafik 1.1 menunjukkan peningkatan dan penurunan omzet Happy Tummy 

selama dua tahun sejak berdirinya. Terjadi kenaikan dari semester 3 ke semester 4 

kemudian penurunan pada semester 5 dan semester 6. Terjadinya peningkatan omset 

yang diperoleh di semester 3 sampai semester 4 karena Happy Tummy membuka 

sebuah stan yang ada di PTC. Hal tersebut membuat peningkatan yang sangat 

drastis. Pada semester 4 sampai semester 5 terjadi penurunan omset. Hal tersebut 

disebabkan karena tutupnya stan dan Happy Tummy mengalami sedikit kerugian 

yang pada akhirnya bisnis dijalankan hanya melalui online shop saja, sehingga 

terjadi kestabilan omset yang diperoleh dari semester 5 hingga semester 6. Dapat 

dilihat bahwa kinerja keuangan Happy Tummy kurang stabil. Hal tersebut 

dikarenakan kurang maksimalnya kinerja dari pemilik Happy Tummy dalam 

menjalankan usaha. Faktor penyebab ketidakmaksimalan kinerja tersebut dapat 

dilihat dari motivasi yang dimiliki oleh pemilik Happy Tummy. Motivasi yang 

dimiliki tersebut akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan.  
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  Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Motivasi Dengan Kinerja Di 

Bisnis Happy Tummy”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Bagaimana hubungan motivasi kerja yang dimiliki pemilik dengan kinerja 

yang dihasilkan dalam bekerja pada Happy Tummy? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan peneliti adalah untuk 

menginvestigasi lebih dalam mengenai hubungan motivasi kerja dengan kinerja yang 

dihasilkan pemilik Happy Tummy. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang dilakukan, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Dapat menjadi tambahan informasi mengenai bentuk motivasi kerja 

yang dimiliki karyawan untuk dapat meningkatkan kinerja dan 

mencapai target serta tujuan perusahaan 

b. Dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya 

motivasi kerja untuk menghasilkan kinerja yang maksimal 

2. Manfaat Praktis  

a. Projek Happy Tummy dapat melihat bentuk motivasi kerja yang 

dimiliki setiap anggota untuk kemajuan projek kedepannya 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan perilaku-perilaku 

yang merugikan perusahaan 



	


