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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan-kegiatan wisata yang didukung oleh 

berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah dan kepariwisataan adalah seluruh kegiatan 

yang berkaitan dengan pariwisata, bersifat multidiensi dan multidisiplin yang 

menjadi pemenuhan kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi wisatawan, 

pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. 

Tabel 1.1                                                                                                                        
Tabel Distribusi Pendapatan Pariwisata Tahun 2014 – 2016 

(Unit : Juta USD)                                                                                                                                    
Jenis Pengeluaran 2014 2015 2016 

Akomodasi 5.105,08 5.250,34 5.185,80 

Makanan & Minuman 2.058,13 2.398,49 2.434,78 

Souvenir 798,21 776,48 830,76 

Belanja 846,71 801,48 806,74 

Transportasi Lokal 812,54 929,96 1.065,37 

Paket pariwisata Lokal  208,84 244,76 252,06 

Penerbangan Domestik 229,01 314,07 271,08 

Entertaiment 347,35 424,94 386,69 

Healty & beauty 271,87 231,24 235,41 

Guide Service 42,20 57,56 47,96 

Pendidikan 24,63 33,18 31,87 

Lainnya 211,67 87,00 76,45 

Total Pendapatan 11.166,13 11.760,74 11.933.61 

Sumber: Statistical Report On Visitor Arrival to Indonesia: 2016 

Tabel 1.2 
Banyak Perjalanan yang Dilakukan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 

di Pulau Jawa - Bali Selama Januari – Desember 2016 
Nama 

provinsi 

Jumlah perjalanan 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total 

DKI Jakarta 4.365.927 5.049.188 7.781.574 6.850.254 24.046.943 

Jawa Barat 10.007.098 11.728.613 11.779.541 10.104.466 43.619.718 

Jawa Tengah 9.739.994 10.490.983 10.554.909 9.334.522 
40.120.408 
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D.I. 

Yogyakarta 
1.745.038 1.878.508 1.794.029 1.019.080 6.436.655 

Jawa Timur 11.356.163 11.661.331 11.668.233 8.521.442 43.207.169 

Banten 1.910.393 2.297.880 4.09. 976 1.210.977 9.514.226 

Bali 2.051.103 2.699.640 2.175.677 1.539.249 8.465.669 

Sumber: Statistik Profil Wisnus Tahun 2016  

Industri kuliner merupakan bisnis yang tidak pernah mati sebab makanan 

dan minuman merupakan kebutuhan primer masyarakat, sehingga apabila 

makanan dan minuman masih menjadi kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan, 

maka industry kuliner akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan 

industry kuliner saat ini semakin pesat dikarenakan potensi untuk berkembangnya 

bisnis kuliner cukup besar, dengan perkembangan kuliner yang pesat menjadikan 

persaingan dibidang kuliner semakin ketat sehingga dibutuhkan strategi agar 

setiap industry dapat bertahan pada perkembangan tersebut diantaranya seperti 

retail dan manufaktur (Handayani, 2016). Hal ini membuktikan bahwa 

pertumbuhan kuliner sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Para perusahaan 

makanan pasti sangat bersaing dengan perusahaan makanan lainnya di dalam 

melaksanakan kegiatannya. Setiap perusahaan pasti membutuhkan Sumber Daya 

Manusia yang terampil agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.  

Menurut (Rivai, 2009), Manajemen SDM merupakan salah satu bidang 

dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, 

pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Sumber daya manusia atau SDM 

dianggap semakin penting peranannya dalam mencapai tujuan perusahaan, agar 

perusahaan dapat mencapai tujuan  yang telah ditetapkan sehingga melibatkan 

campur tangan manusia, perusahaan harus mengetahui apa yang menjadi motivasi 

karyawan dalam bekerja, dan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan pasti 

mempunyai motivasi di dalamnya. 

 Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong sesorang untuk melakukan 

suatu aktifitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai 

faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan seseorang 

pasti memiliki suatu faktor yang mendorong aktifitas tersebut (Sutrisno, 2009). 



3 
 

Yuniar Fauziyyah, 2019 
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. DIAMOND COLD STORAGE CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

 
 

 Motivasi untuk bekerja sangat penting bagi produktifitas karyawan di 

dalam perusahaan, tanpa adanya motivasi pada masing-masing karyawan maka 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tidak akan tercapai. Jika motivasi 

kerja pada karyawan tinggi maka tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai 

Kinerja merupakan gambaran tinggi rendahnya keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menjalankan sasaran, visi maupun misi perusahaan. Alat ukur 

yang dapat dilihat oleh perusahaan terhadap kinerja karyawan yaitu sikap, 

kejujuran, kerjasama, kualitas dalam bekerja, motivasi kerja. Motivasi kerja pada 

karyawan tergantung pada karyawan itu sendiri. Kinerja yang baik di dukung oleh 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. SDM yang baik harus berasal dari 

karyawan yang baik, perusahaan yang memberikan perhatian kepada 

karyawannya, pemeliharan terhadap karyawannya dilibatkannya dalam 

permasalahan yang terjadi diperusahaan, dengan begitu karyawan akan merasa 

bertanggung jawab atas apa yang dikerjaakannya, dan akan mengevaluasi diri atas 

kesalahan atau kekurangan selama bekerja, sehingga karyawan diharapkan dapat 

meningkatkan kinerjanya agar dapat lebih baik lagi (Ridwanudin & dkk, 2016). 

 Tujuan seseorang bekerja bertujuan agar menjadi lebih baik, mendapatkan 

penghargaan, mendapat pujian semata ataupun agar mendapat bonus dari 

perusahaan tersebut. Motivasi kerja karyawan tersebut dapat di lihat dari 

tujuannya.  

 . PT. Diamond Cold Storage adalah perusahaan manufaktur Indonesia 

yang didirikan terfokus pada produk makanan berbasis susu dan makanan beku 

yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1970 di bawah kepemimpinan Mr WT 

Chen,  

 Suatu perusahaan pasti membutuhkan perencanaan untuk memotivasi 

karyawan dengan cermat dan tepat agar tetap dapat mengejar target yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana motivasi 

yang dilakukan perusahaan Diamond penulis mencoba melakukan pengamatan di 

Diamond Kota Cimahi.  
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Tabel 1.3 
Perusahaan yang Menjadi Pesaing PT. Diamond Cold Storage 

No Perusahaan Produk 

1 PT. Campina Ice Cream  Es Krim 

2 PT. Wall’s Ice Cream Es Krim 

3 AICE  Es Krim 

4 PT. Ultra Jaya Susu, Teh, Keju 

5 Indo Ice Cream  Es Krim 

6 Keen Food Kentang, Nuget 

7 PT. Green Field Indonesia Susus 

8 PT. Tiga Raksa Susu 

9 PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk 

Mie, makanan ringan, biskuit, 

sirup, minyak goreng, tepung 

terigu, pasta 

Sumber: Diamond Cabang Cimahi , 2018     

 Berdasarkan Tabel 1.1 dilihat dari segi pasar perusahaan yang menjadi 

pesaing PT. Diamond Cold Storage memproduksi sama seperti produk Diamond 

dan hampir produk yang dijual pesaing PT. Diamond Cold Storage memiliki 

produk tersebut.   

Tabel 1.4 
Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan Diamond terhadap Karyawan 

Kelebihan Kekurangan 

1. Fasilitas kerja yang memadai.   

2. Gaji mengikuti standar UMR.  

3. Peraturan perusahaan tidak ada yang 

mengekang tetapi membangun jiwa disiplin 

pada karyawan.  

4. Tunjangan yang diberikan sangat 

memuaskan.  

 

1. Supervasior department lain tidak saling 

membantu karyawan pada saat bekerja. 

2. Karyawan tidak diberi bonus tahunan. 

3. Tidak diberi uang lembur  

 

Sumber: https://www.jobstreet.co.id 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.jobstreet.co.id/
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Tabel 1.5 
Total Karyawan Diamond Cimahi 

No Departement Jumlah Karyawan 

1 Akunting 26 

2. Sales 28 

3. Logistik 80 

4.  Engginering 27 

5. Produksi 54 

 Total  215 

Sumber:Diamond Cimahi (2018)                                                                                                                               

Jika dilihat dari Tabel 1.5 jumlah karyawan Diamond Cimahi memiliki 

215 karyawan, dari lima departement. 26 karyawan akunting, 28 karyawan sales, 

80 karyawan logistik, 27 karyawan departement sales dan 54 karyawan pada 

bagian produksi.  

                  
Sumber: Diamond Cimahi (2018) 

Gambar 1.1 Grafik Persentasi Kehadiran 2016 
Jika dilihat dari Gambar 1.1 persentasi absensi pada tahun 2016 pada 

karyawan Diamond memiliki presentasi yang baik. Berdasarkan kelima 

departement diatas departement produksi yang paling termotivasi dilihat dari 

tingkat absensi karyawan hampir medekati 100%. 

 
                  Sumber: Diamond Cimahi (2018)  

Gambar 1.2 Grafik Persentasi Kehadiran 2017 
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Jika dilihat dari Gambar 1.2 persentasi absensi pada tahun 2016-2017 pada 

karyawan Diamond terjadi penurunan, terkecuali pada departement produksi 

dengan persentasi sama seperti 2016. 

PT. Diamond Cold Storage merupakan perusahaan yang cukup besar, 

maka dirasa sangat penting untuk meningkatkan kinerja dari setiap karyawannya 

untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Terjadi penurunan kinerja pada 

karyawan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai hasil rata-rata kerja karyawan yang 

menurun. berikut data dari nilai rata-rata hasil kerja Diamond Cimahi periode 

tahun 2014-2017, yaitu sebagai berikut:  

Tabel 1.6 
Nilai Rata-Rata Hasil Kerja Karyawan Diamond Cimahi  

No  Departemen   
Hasil 
Kerja     Rata-Rata 

    2014 2015 2016 2017   
1 Akunting 75 82 85 83 81,25 
2 Sales 77 81 88 85 82,75 
3 Logistik 70 73 79 75 74,25 
4 Engginering 75 80 87 82 81 
5 Produksi  78 86 88 88 85 

  Total Nilai Hasil Kerja 75 80,4 85,4 82,6 80,85 
  Keterangan  - Naik Naik Turun   

Sumber: Diamond Cimahi (2019) 

 Jika dilihat dari Tabel 1.6 nilai rata-rata hasil kerja karyawan pada setiap 

departement tidak stabil yaitu terjadi kenaikan dan penurunan.  

Nilai rata-rata hasil kerja karyawan dalam penilaian kerja yang ditetapkan oleh 

Diamond Cimahi sebagai berikut:  

A = 100-90  → Sangat Baik 

B = 89-80    → Baik 

C = 79-70    → Cukup Baik  

D = 69-60   → Buruk 

E = 59-50   → Sangat Buruk 

 Berdasarkan Tabel 1.2 jika dilihat dari total nilai rata-rata hasil kerja 

karyawan Diamond Cimahi pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan yang 

cukup jauh. Pada tahun 2015-2016 terjadi kenaikan kembali. Pada tahun 2016-

2017 mengalami penurunan. Jika dilihat dari penilaian yang ditentukan oleh 

Diamond Cimahi, penilaian hasil kerja nilai rata-rata hasil kerja karyawan 
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terendah terjadi pada tahun 2014 berada dalam kategori penilaian C yaitu cukup 

baik (79-70). Hal ini terjadi karna karyawan yang produktivitas kerja dari setiap 

karyawannya masih belum optimal, terlihat pada total nilai rata-rata hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang naik turun.   

 
                Sumber: Diamond Cimahi (2019)  

Gambar 1.3 Grafik Kinerja Diamond Cimahi 
            Jika dilihat dari Gambar 1.3 data capaian kinerja Diamond Cimahi 

menunjukan kinerja yang tidak stabil  dari tahun 2014-2017, pada tahun 2014 

hanya tercapai 67%. Terjadi kenaikan pada tahun 2015 sebesar 11%, dan terjadi 

kenaikan kembali pada tahun 2015-2016 sebesar 10%, terjadi penurunan pada 

tahun 2016-2017 sebesar 8%.  

 Sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik jika memiliki tiga pondasi 

utama, yaitu modal, sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Ketiga hal 

tersebut haruslah bersinergi agar dapat memperlancar laju operasional perusahaan 

dalam mencapai setiap tujuan yang direncanakan. Sumber daya fisik merupakan 

berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional, sedangkan modal 

merupakan dana yang dibutuhkan untuk memulai serta menjalankan roda 

perekonomian suatu perusahaan.  

 Sumber daya manusia di dalam perusahaan membutuhkan stimulus 

berkelanjutan agar tetap bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dalam hal 

ini motivasi kerja sangatlah dibutuhkan.  

 Motivasi dapat diartikan sebagai suatu gairah, semangat yang 

menggerakan seseorang untuk bekerja. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki 

oleh orang tersebut, maka semakin baik pula kinerjanya dan  target perusahaanpun 
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akan tercapai, kurangnya motivasi pada karyawan merupakan penyebab pertama 

ketidakberhasilan pencapaian target penjualan.  

 Penyebab turunnya kinerja pada karyawan yaitu kurangnya disiplin kerja 

dan komunikasi, pada karyawan disiplin kerja sangatlah penting karena tanpa 

disiplin yang baik tidak mungkin tercipta proses kerja yang baik, masalah disiplin 

kerja seperti masih banyak karyawan yang datang terlambat, komunikasi yang 

kurang baik anatara atasan dengan bawaha maupun bawahan dengan bawahan, 

komunikasi yang tidak baik akan menimbulkan masalah yang akan merugikan 

perusahaan, masalah lainnya seperti tingginya beban kerja yang melebihi 

kemampuan dimana sistem pendukung terbatas, imbalan yang kurang memadai 

atau tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan (Nurmaidah, 2018) 

 Perusahaan dalam pencapaian targetnya harus menyesuaikan jumlah 

sumber daya manusia yang bekerja, beban kerja, serta waktu yang disediakan. 

Agar target perusahaan tercapai maka perusahaanpun harus melakukan pemasaran 

atau penjualan, dengan promosi kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk 

bekerja sama dengan perusahaan.  

 Dampak yang ditimbulkan dari target perusahaan yang tidak tercapai yaitu, 

bagi kinerja perusahaan akan menyebabkan pendapatan perusahaan menurun 

karena pendapatan usaha diperoleh dari pnjualan produk tersebut. pendapatan 

perusahaan yang rendah menyebabkn perusahaan kesulitan untuk pembayaran gaji 

karyawannya, kemudian bagi kinerja pemasaran dapat menyebabkan loyalitas dan 

kepuasan konsumen menurn dan tidak mampu mempertahankan konsumen 

sehingga volume penjualan menurun, selain itu bagi karyawanpun menyebabkan 

penurunan gaji dan tidak mendapatkan insentif. Pemberian gaji dan insentif 

berdasarkan penjualan dari masing-masing individu, apabila penjualan rendah 

maka insentif yang diperoleh juga rendah (Wangi & dkk, 2014). 

 . Perusahaan dalam  memotivasi karyawannya perlu mengetahui motivasi 

yang diinginkan oleh karyawan. Salah satu motivasi karyawan untuk bekerja yaitu 

demi memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa kebutuhan materi, non materi, 

kebutuhn fisik maupun rohaniah.  
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Karyawan yang merasa telah terpenuhi keinginannya, akan menghargai 

tugas dan tanggung jawabanya, begitu juga para karyawan akan disiplin kerja 

karena termotivasi dalam melaksanakan tugasnya di dalam perusahaan. 

 Perusahaan yang membuat motivasi bekerja karyawan meningkat, 

menginspirasi, dan mengarahkan aktivitas karyawan untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah dibuat oleh suatu perusahaan, begitupun dengan perusahaan 

diamond agar karyawannya termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya dengan 

memberikan insentif berupa bonus kepada para karyawan yang mampu 

menyelesaikan tugasnya dengan baik.  

 Insentif merupakan balas jasa yang memadi kepada pegawai yang 

prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan. Pemberian insentif suatu 

faktor pendorong bagi pegawai agar bekerja lebih baik sehingga kinerja pegawai 

meningkat (Fauziah, 2012). 

 Motivasi yang diberikan perusahaan tidak hanya berupa reward, tetapi 

berupa motivasi yang membangun karyawannya untuk bekerja lebih baik lagi, 

berupa dorongan terhadap karyawan atau bawahan yang biasanya berupa 

ancaman, hukuman maupun sanki-sanki. Apabila karyawan tidak tidak melakukan 

sesuatu yang telah ditargetkan oleh perusahaan, perusahaan akan mengambil 

kebijaksanaan berupa kehilangan pekerjaan, pengakuan maupun jabatan karyawan 

tersebut. 

Sebelum memberikan bonus kepada karyawannya, atasan harus 

melakukan penilaian yang adil pada semua karyawannya. Pemberian bonus 

disesuaikan dengan kinerja masing-masing karyawan, dengan begitu setiap 

karyawan secara otomatis akan memperbaiki kinerjanya sendiri.  

Motivator yang paling besar pada diri sendiri yaitu keyakinan bahwa diri 

mempunyai tanggung jawab atas tugas yang telah di berikan oleh perusahaan 

kepada karyawan. Pada saat seseorang menerima tanggung jawab maka kualitas, 

produktivitas dan kerjasama seharusnya menjadi lebih baik pula. Pihak 

perusahaan harus melakukan usaha dengan cara memotivasi karyawannya, karena 

pentingnya motivasi terhadap karyawan sehingga motivasi karyawan dalam 

bekerja agar tetap terjaga. 
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Pemberian motivasi pada karyawan banyak macamnya seperti pemberian 

upah yang layak dan adil, pemberian penghargaan dan sebagainya. Ketika yang 

menjadi kebutuhan karyawan dapat terpenuhi, maka dapat diharapkan para 

karyawan dapat bekerja dengan baik. Kemampuan manajemen dengan 

memberikan motivasi akan sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan 

dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan oleh perusahaan.  

Menyadari betapa pentingnya motivasi dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan. Timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

motivasi terhadap kinerja karyawan Diamond Cabang Cimahi sehingga metode 

penelitian ini diberi judul “PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT. DIAMOND COLD STORAGE CIMAHI”  

1.2. Rumusan Masalah                                                                                            

   Motivasi pada karyawan sangat penting karna dapat melihat sejauh mana 

kinerja  karyawan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan  

1) Bagaimana tingkat motivasi karyawan PT. Diamond Cold Storage Cimahi? 

2)    Bagaimana tingkat kinerja karyawan PT. Diamond Cold Storage Cimahi? 

3)    Bagaimana pengaruh motivasi karyawan terhadap kinerja  

   di PT. Diamond Cold Storage Cimahi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai sebagai berikut:  

1)  Menganalisis motivasi karyawan terhadap kinerja PT. Diamond Cold Storage  

Cimahi. 

2)   Menganalisis kinerja karyawan PT. Diamond Cold Storage Cimahi. 

3)   Menganalisis pengaruh motivasi karyawan terhadap kinerja PT. Diamond   

Cold Storage Cimahi. 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Pencapaian yang ingin diraih dari penelitian ini ialah sebagai berikut 

1) Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapka dapat memberikan masukan  dan 

menjadi bahan penelitian dalam pemberian motivasi yang berpengaruh 

 pada kinerja.                                                          

2) Bagi penulis bisa menerapkan ilmu yang telah dipelajari di dalam    perkuliahan 

     dan menerapkan ilmu sebagaimana mestinya.  


