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ABSTRAK

Wardani, Zeni Rofia. 2019. Analisis Motivasi Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan Di Tanteka Screen Printing Ponorogo. Skripsi. Jurusan
Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokamah, M.S.I.
Kata Kunci: Motivasi dan Kinerja
Dalam menghadapi kehidupan serba modern ini, peranan Sumber Daya
Manusia (SDM) yaitu karyawan sebagai sumber tenaga kerja dalam suatu unit
organisasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, baik
berupa barang ataupun berupa jasa. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas,
maka perlu adanya motivasi kerja untuk mendorong kinerja karyawan. Motivasi
yang diberikan oleh Tanteka Screen Printing untuk mendorong kinerja karyawan
adalah peraturan yang fleksibel. Peraturan yang fleksibel ini bertujuan untuk
memberikan kenyamanan pada karyawaan saat bekerja. Namun, pada
kenyataannya karyawan masih kurang disiplin dalam bekerja. Hal tersebut
mengakibatkan terjadinta terlambatnya deadline yang sudah ditetapkan. Dari
permasalahan tersebut maka peneliti membahas tentang faktor internal dan faktor
eksternal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen Printing
Ponorogo.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis motivasi
kerja terhadap faktor-faktor internal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka
Screen Printing Ponorogo dan bagaimana analisis motivasi kerja terhadap faktorfaktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen Printing
Ponorogo. Tujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor internal yang mendorong
kinerja karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo dan mendeskripsikan
faktor-faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen
Printing Ponorogo.
Dalam penilitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research), dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Lokasinya di Jl. Nusantara
RT.01 RW.01 Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor internal yang
mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo adalah bekerja
dengan niat belajar untuk meraih prestasi, keinginan untuk dapat memiliki,
pemimpin yang adil dan bijaksana sesuai dengan teori motivasi kerja menurut Edy
Sutrisno tentang keinginan untuk dapat memiliki dan pemimpin yang adil dan
bijaksana. Faktor-faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka
Screen Printing Ponorogo adalah kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang
memadai, supervisi yang baik, dan mengevaluasi karyawan sesuai dengan teori
motivasi kerja menurut Edy Sutrisno tentang kondisi lingkungan kerja,
kompensasi yang memadai dan supervisi yang baik.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam menghadapi kehidupan serba modern ini, peranan Sumber
Daya Manusia (SDM) yaitu karyawan sebagai sumber tenaga kerja dalam
suatu unit organisasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang
berkualitas, baik berupa barang ataupun berupa jasa. Produk yang dihasilkan
karyawan tersebut, saat ini menjadi pusat perhatian dalam upaya
meningkatkan kinerja

yang mempengaruhi efisiensi

dan efektivitas

organisasi. Salah satu faktor yang mendorong kinerja organisasi adalah
motivasi kerja.
Motivasi kerja adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk
melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali
diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang.1 Apabila ia
membutuhkan serta menginginkan sesuatu, maka ia akan terdorong untuk
melakukan aktivitas tertentu untuk memperoleh apa yang dibutuhkannya.
Misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup, ia akan terdorong untuk
melakukan pekerjaan apa saja demi mempertahankan hidupnya. Namun
apabila ia tidak mempunyai tujuan atau motivasi tertentu untuk mendorong
kinerjanya, maka hasil yang diinginkan tidak akan maksimal. Faktor
pendorong kinerja karyawan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan

1
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Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009),
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faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri SDM itu sendiri,
sedangkan faktor eksternal berasal dari luar SDM. Salah satu pendorong agar
organisasi itu menghasilkan kinerja yang maksimal adalah motivasi dari
pemimpin.
Dalam hal ini fungsi pemimpin sangatlah diperlukan, karena
merekalah

yang

memiliki

daya

kemampuan

mempengaruhi

dan

menggerakkan organisasi untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Peranan
pemimpin dalam setiap organisasi atau perusahaan sangatlah dominan dalam
mengembangkan dan meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan
tersebut. Apabila pemimpin dapat memberikan motivasi yang benar kepada
karyawannya, berupa motivasi kerja maka karyawan dapat memenuhi kinerja
yang diberikan oleh perusahaan. Motivasi tersebut dapat berupa kompensasi,
jabatan, pujian, hukuman dan teguran.
Tanteka Screen Printing Ponorogo merupakan salah satu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa percetakan sablon yang terletak di Jl. Nusantara
RT.01 RW.01 Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
Perusahaan ini mulai dijalankan dan dikembangkan oleh Bapak Aslan
Chumaidi mulai tahun 2008 sesuai dengan tahun berdirinya perusahaan
tersebut. Untuk membantu menyelesaikan percetakan sablon di
memiliki lima orang karyawan.

Tanteka

Perusahaan ini memproduksi berbagai

macam percetakan dan sablon. Seperti sablon dan desain segala jenis kaos,
percetakan banner, stampel, nota, bendera, spanduk, gantungan kunci, stiker,
artaper, dan lain sebagainya. Untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas dan
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orderan yang telah diterima oleh usaha tersebut diperlukan kinerja karyawan
yang tinggi dengan memberikan motivasi kerja kepada para pegawai secara
profesional.2
Salah satu faktor yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka
Screen Printing ini adalah motivasi yang diberikan oleh pemimpin usaha
tersebut. Salah satu motivasi yang diberikan adalah peraturan yang fleksibel.
Sistem yang diterapkan bertujuan untuk kenyamanan dan kelonggaran dalam
bekerja serta untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tidak mengharuskan
kepada setiap karyawan harus masuk tepat waktu sesuai yang ditetapkan oleh
usaha tersebut karena menerapkan sistem kekeluargaan. Meskipun usaha ini
memberikan kelonggaran, namun jika jam masuk kerja tidak sesuai yang
ditetapkan atau molor, maka pemilik usaha tersebut akan memotong gaji
karyawan yang melanggarnya.
Namun, pada kenyataannya masih terdapat karyawan yang kurang
menaati peraturan yang ditetapkan oleh usaha tersebut. Misalnya yang
seharusnya masuk kerja pukul 08.00 pagi, ada yang masuk pukul 08.20, pukul
09.00 pagi, pukul 10.00 pagi, bahkan ada yang pukul 11.00 baru masuk kerja.
Kurangnya

kesadaran

atas

tugas

yang

dijalani

karyawan

tersebut

menyebabkan kesalahan dalam bekerja.3 Misalnya pada saat menyablon kaos,
gambar yang disablon malah terbalik, kesalahan dalam pemotongan bahan
kaos dan kesalahan menghitung jumlah orderan. Hal tersebut menyebabkan
2

Aslan Chumaidi, Wawancara, 30 Januari 2019

3

Bahrul, Wawancara, 19 Januari 2019
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pesanan molor dari yang harusnya tepat waktu menjadi tidak tepat waktu
yang ditentukan. Selain pesanan tidak tepat waktu, pemilik usaha juga
mengalami kerugian karena kesalahan yang telah diperbuat oleh karyawan.
Jika motivasi yang bertujuan untuk mendorong kinerja karyawan menurun
maka kinerja karyawan juga akan menurun. Akibatnya, jika orderan tidak
tepat waktu atau tidak sesuai dengan pemesanan, maka kepercayaan
konsumen akan berkurang.
Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang
motivasi kerja terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong
kinerja karyawan yang diterapkan oleh Tanteka Percetakan Screen Printing
Ponorogo.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membuat judul mengenai
“Analisis Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Tanteka Screen
Printing Ponorogo”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menuliskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis motivasi kerja terhadap faktor-faktor internal yang
mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo?
2. Bagaimana analisis motivasi kerja terhadap faktor-faktor eksternal yang
mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo?
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor internal yang mendorong kinerja
karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor eksternal yang mendorong kinerja
karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian
tentang motivasi kerja dan kinerja karyawan.
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam
bidang yang terkait dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
a.

Bagi Dunia Akademik
Sebagai sumbangan pemikiran bagi kampus selaku lembaga
pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang
ekonomi Islam terutama mengenai motivasi kerja dan kinerja
karyawan.
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b.

Bagi Peneliti
Sebagai

tambahan

pengetahuan

bagi

penulis

agar

dapat

membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan
kenyataan di lapangan. Serta memberikan pengalaman dalam rangka
mengimplementasikan pengetahuan penulis di bidang motivasi kerja
dan kinerja karyawan.
c. Bagi Perusahaan
Melalui penelitian ini, diharapkan bagi perusahaan Tanteka Screen
Printing Ponorogo dapat digunakan sebagai masukan dan saran bagi
perusahaan untuk terus mengembangkan motivasi kerja terhadap
kinerja sumber daya manusia/karyawannya guna mencapai tujuan
perusahaan.
E. Studi Penelitian Terdahulu
Sejauh pengetahuan peneliti ada beberapa karya yang mengungkap
tentang sumber daya manusia/karyawan, akan tetapi tidak ditemukan
penelitian yang membahas tentang motivasi kerja terhadap faktor internal dan
faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen
Printing Ponorogo. Maka peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian lain
yang terkait dengan motivasi kerja terhadap faktor internal dan faktor
eksternal yang mendorong kinerja karyawan diantaranya:
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Varian Kashira (2014) dengan
judul, “Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Produktivitas Kerja
Karyawan Di Balai Perbenihan Tanaman Hutan Jawa Madura”, yang
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menjelaskan bahwa Kualitas SDM dalam penanganan benih dan bibit masih
terbatas dan para stake holder perbenihan tanaman hutan, baik itu produsen
atau konsumen belum sejalan dalam penggunaan benih dan bibit berkualiatas.
Produksi penyediaan benih ini berangsur menurun yang dikarenakan kualitas
penanganan sumber daya manusia masih terbatas serta sumber benih yang
sebagian besar masih terbatas juga. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana
motivasi kerja karyawan di BPTHJM? 2. Bagaimana dengan produktivitas
kerja karyawan di BPTHJM? 3. Bagaimana hubungan antara motivasi kerja
dengan produktivitas kerja karyawan di BPTHJM? yang menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, dan dengan hasil
penelitian bahwa analisis motivasi kerja yang berhubungan dengan
produktivitas kerja karyawan pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan bahwa
faktor yang saling berkaitan antara motivasi kerja dan produktivitas kerja
karyawan adalah prestasi, pengakuan dan penghargaan, gaji, kondisi kerja
serta hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Maka dalam hal ini harus
adanya perhatian penuh dalam indikator yang dapat meningkatkan motivasi
maupun produktivitas yang dapat dikaitkan apabila motivasi meningkat maka
produktivitas pun akan meningkat.4
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulia Megarani (2016) dengan
judul “Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Peresahaan Sogan
Batik Rejodari, Sleman, Yogyakarta”, yang menjelaskan bahwa sebagian
4

Varian Kashira, “Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Produktivitas Kerja

Karyawan Di Balai Perbenihan Tanaman Hutan Jawa Madura,” Skripsi (Bogor: Fakultas Ekonomi
Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2014).
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besar karyawan pada perusahaan Sogan Batik Rejodani adalah penyandang
cacat atau biasa disebut dengan difabel. Di Indonesia terbentuk pola pikir
masyarakat dimana produktivitas SDM dan kreatifitas selalu menjadi slogan
bagi masyarakat, dari hal itu muncullah diskriminasi terhadap kaum cacat
(difabel) karena kaum difabel dipandang sebagai warga negara yang tidak
produktif, tidak inovatif dan tidak kreatif serta merupakan manusia yang
lemah mobilitasnya sehingga adanya “pembatasan” terhadap gerak mereka
untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, pendidikan,
keagamaan dan lain sebagainya. Dengan rumusan masalah: Bagaimana
strategi peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan Sogan Batik Rejodani
Yogyakarta?, yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
penelitian lapangan, dan dengan hasil penelitian bahwa strategi peningkatan
kinerja karyawan pada perusahaan Sogan Batik Rejodani, Sleman Yogyakarta
mampu menghasilkan dampak yang positif, namun untuk penerapannya
masih jauh dari kesempurnaan karena penerapannya strategi yang digunakan
belum dilakukan secara teratur dan terstrukturdengan baik. Adapun strategi
untuk meningkatkan kinerja karyawannya dilakukan dengan lima tindakan
yaitu memberikan dorongan yang positif (self reinforcement), melakukan
progam disiplin positif, memberikan progam bantuan karyawan, menerapkan
system manajemen pribadi dan penetapan hukuman.5

5

Sulia Megarani, “Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Sogan Batik

Rejodani, Sleman, Yogyakarta,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2016).
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Safarinda (2016), dengan
judul “Analisis Disiplin Kerja Karyawan Dalam Meningkatkan Kinerja Di
Perusahaan Online Label Baju.Com Berdasarkan Perspektif Ekonomi
Syariah”, yang menjelaskan bahwa adanya karyawan yang masuk kerja tidak
sesuai dengan peraturan yang ada dalam organisasi atau datang terlambat,
keterlambatan membuat laporan hasil kerja dan tidak tercapainya target
bulanan, itu berarti mereka melalaikan tanggung jawab serta melanggar
peraturan disiplin kerja yang diterapkan oleh Perusahaan Label Baju.Com.
dengan ruusan masalah: 1. bagaimana faktor yang mepengaruhi kedisipinan
kerja karyawan di perusahaan online Label Baju.Com? 2. Bagaimana disiplin
kerja dalam meningkatan kinerja karyawan di perusahaan online abe
Baju.Com?, yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
penelitian lapangan, dan dengan hasil Penyebab penghambatnya kedisiplinan
karyawan diperusahaan Label Baju.Com disebabkan oleh dua faktor, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau dari diri karyawan
sendiri adalah sering terlambatnya karyawan berangkat kekantor, banyaknya
alasan berangkat terlambat, menurunnya semangat dan gairah

bekerja,

penyelesaian pekerjaan yag lambat dan kurang teliti. Faktor eksternal atau
dari perusahaan dan dari luar perusahaan adalah

ruang gudang sempit

pengiriman terlambat, terjebak macet, dan tidak ada respon dari costumer.6

6

Isnaini Safarinda, “Analisis Disiplin Kerja Karyawan Dalam Meningkatkan Kinerja Di

Perusahaan Online Label Baju.Com Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah,” Skripsi (Kudus:
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016).
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Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Varian Kashira yaitu latar belakang, pembahasan dan studi kasus yang
berbeda. Pada penelitian Varian Kashira menggunakan pembahasan
hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja karyawan dengan
studi kasus di Balai Perbenihan Tanaman Hutan Jawa Madura. Sedangkan
pada penelitian ini membahas tentang motivasi kerja terhadap faktor internal
dan faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan dengan studi kasus di
Perusahaan Tanteka Screen Printing Ponorogo.
Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Sulia Megarani yaitu latar belakang, pembahasan, variabel, dan studi
kasus yang berbeda. Pada Sulia Megarani menggunakan pembahasan strategi
peningkatan kinerja karyawan, dengan variabel kinerja karyawan, dan studi
kasus di perusahaan Sogan Batik Rejodani, Sleman, Yogyakarta. Sedangkan
pada penelitian ini membahas motivasi kerja terhadap faktor internal dan
faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan dengan studi kasus di
Perusahaan Tanteka Screen Printing Ponorogo.
Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Isnaini Safarinda yaitu pembahasan, variabel, dan studi kasus yang
berbeda. Pada Isnaini Safarinda menggunakan variabel disiplin kerja dan
kinerja, dan studi kasus di perusahaan online Label Baju.Com . Sedangkan
pada penelitian ini membahas tentang motivasi kerja terhadap faktor internal
dan faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan dengan studi kasus di
Perusahaan Tanteka Screen Printing Ponorogo.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Dalam penilitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research), yang digunakan untuk menemukan secara
khusus dan realistik tentang bagaimana motivasi kerja terhadap faktor
internal dan faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan yang
diterapkan di Tanteka Screen Printing Ponorogo. Dengan kata lain
penelitian lapangan ini betujuan untuk memecahkan masalah praktik
dalam kehidupan sehari-hari.7 Jadi penelitian ini dilakukan secara
langsung di lapangan guna memperoleh data yang valid terhadap praktik
motivasi kerja terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang
mendorong kinerja karyawan yang diterapkan di Tanteka Screen Printing
Ponorogo.
Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan
menggunakan pengamatan dan wawancara. Di sini peneliti akan meneliti
motivasi kerja terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang
mendorong kinerja karyawan secara langsung dari karyawan maupun
pihak-pihak Tanteka Screen Printing Ponorogo baik melalui

ucapan

maupun tindakan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang
berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni berupa
kata-kata tertulis ataupun ucapan dari karyawan dan tingkah laku subyek
7

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 6.
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yang diamati. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan analisis motivasi
kerja terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong kinerja
karyawan pada Tanteka Screen Printing Ponorogo.
2. Kehadiran Peneliti
Untuk memahami motivasi kerja terhadap faktor internal dan
faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen
Printing Ponorogo, dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap
obyek yang ada di lapangan. Oleh karena itu instrument dalam penelitian
di sini adalah kehadiran peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam ciri
penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan peneliti,
sebab peran penelitian yang menentukan skenarionya.8 Dengan peran
peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat mengetahui secara langsung
aktifitas dan kegiatan yang sedang terjadi. Kehadiran peneliti sangat
berperan penting sebagai pengamat kejadian langsung yang terjadi di
lapangan, serta sebagai partisipan dalam berlangsungnya sebuah penelitian
3. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah pada Perusahaan
Tanteka Screen Printing Jl. Nusantara RT.01 RW.01 Desa Campursari
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Menurut pengamatan penulis,
pemimpin dari perusahaan tersebut memberikan motivasi kerja dengan
menerapkan peraturan yang fleksibel yang bertujuan untuk kenyamanan

8

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2013), 177.
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karyawan dalam bekerja, serta memotong gaji karyawan jika datang
terlambat tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun karyawan di sana
terihat sangat nyaman dengan peraturan tersebut sehingga sering masuk
terlambat meskipun dengan gaji terpotong. Keterlambatan karyawan
tersebut menyebabkan kinerja karyawan yang kurang maksimal.
4. Data dan Sumber Data
Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh
dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan
dapat pula merupakan lambang atau sifat.9 Data yang perlu di ambil untuk
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data tentang faktor internal yang mendorong kinerja karyawan yang
diterapkan di Perusahaan Tanteka Screen Printing Ponorogo.
b. Data tentang faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan di
Perusahaan Tanteka Screen Printing Ponorogo.
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, baik
dari literatur yang membahas tentang motivasi kerja terhadap faktor
internal dan faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan maupun
data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pimpinan dan
juga karyawan pada Perusahaan Tanteka Screen Printing Ponorogo. Untuk

9

2010), 1.

Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis (Medan: USU Press,
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memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara
dengan beberapa informan, yaitu diantaranya:10
a. Pimpinan Tanteka Screen Printing Ponorogo yaitu Aslan Chumaidi.
b. Karyawan Tanteka Screen Printing Ponorogo yaitu Bahrul, Eko,
Dimas, Tekad dan Tofa.
5. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam
pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan
data sebagai berikut:
a. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan
perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik
tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu
yang diteliti.11 Dalam hal ini, penulis melakukan observasi di lapangan
dengan cara langsung datang ke Tanteka Screen Printing Ponorogo
untuk mengamati kinerja karyawan di perusahaan tersebut.
b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan
pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan
pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan
responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui
alat komunikasi.12 Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara
10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 114.

11

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2016), 111.

12

Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis ( Jakarta: Salemba Empat, 2011), 105.
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terhadap pimpinan dan karyawan Tanteka Screen Printing Ponorogo
untuk mengetahui data tentang motivasi kerja terhadap faktor internal
dan faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan di perusahaan
tersebut. Wawancara yang dilakukan penulis bersifat terbuka yakni
pihak narasumber mengetahui bahwa mereka bertindak sebagai
responden wawancara.
c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa dimana bahwa bukti berupa
gambar penelitian mengenai kinerja karyawan di Tanteka Screen
Printing Ponorogo.
6. Teknik Pengolahan Data
Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah
dengan cara sebagai berikut:13
a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama
dari kelengkapan, keterbacaan, kejelasaan makna, keselarasan antara
satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok
kata.
b. Pengorganisasian data, yakni proses penyusunan kembali data yang
telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam rangka paparan
yang telah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
c. Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.
Menyusun data berarti menggolongkannya dalam

13

pola, tema dan

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS,

2010), 152-153.
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kategori dengan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan sebagai
pemecahan dari rumusan yang ada.
7. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan
membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun
orang lain.14
Untuk menganalisis ini menggunakan Deskriptif Analisis, yaitu
untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data
lapangan, menyusun atau mengklarifikasi, menganalisis data dan
menjelaskan gambaran mengenai motivasi kerja terhadap faktor internal
dan faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen
Printing Ponorogo.
8. Pengecekan Keabsahan Data
Agar peneliti memperoleh temuan dan interpretasi yang absah,
maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-tenik
yaitu:
a.

Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, yaitu di mana
keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.

14

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 402.
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Keikutsertaan

peneliti

pada

latar

penelitian.

Perpanjangan

keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan derajat
kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal tersebut penting artinya
karena penelitian kualitatif berorientasi pada situasi, sehingga dengan
perpanjangan keikutsertaan dapat memastikan apakah kontek itu
dipahami dan dihayati. Disamping itu membangun kepercayaan antara
subjek dan peneliti memerlukan waktu yang cukup lama.15
b.

Observasi yang mendalam, ketekunan pengamatan yang dimaksudkan
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat
relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian
memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c.

Triangulasi, yaitu teknik dengan memperoleh data yang valid, agar
peneliti dapat memperoleh kebenaran dan informasi yang diperoleh
oleh peneliti di berbagai sudut pandang yang berbeda. Triangulasi
dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data
dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

15

Hijriah Julianda, “Implementasi Corporate Sosial Responbility Pada PT. Maruki

Internasional Indonesia,” Skripsi (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013), 42.
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G. Sistematika Pembahasan
Bab I Pendahuluan, Bab ini menjadi pengantar dalam menjelaskan
mengapa penelitian ini menarik untuk di teliti, apa yang diteliti, dan untuk apa
penelitian dilakukan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,
identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan
sistematika penulisan skripsi.
Bab II merupakan bab yang berisi kajian teori tentang motivasi kerja
dan kinerja karyawan. Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan
untuk menganalisis data yang berhubungan dengan motivasi kerja dan kinerja
karyawan. Diantaranya pengertian motivasi kerja, dasar hukum motivasi kerja,
ciri-ciri

motivasi, tujuan motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi

motivasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian motivasi, teori
motivasi, pengertian kinerja, dasar hukum kinerja, tujuan penilaian kinerja,
indikator kinerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.
Bab III merupakan bab yang berisi tentang data-data yang diperoleh
peneliti dari lapangan. Bab ini berisi tentang profil penelitian di lapangan yang
meliputi sejarah berdirinya Tanteka Screen Printing Ponorogo, visi dan misi,
struktur organisasi, job deskripsi, daftar harga sablon dan kaos, mekanisme
penyablonan, faktor internal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka
Screen Printing Ponorogo dan faktor eksternal yang mendorong kinerja
karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo.
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Bab IV merupakan bab yang berisi tentang Analisis Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan Di Tanteka Screen Printing Ponorogo dari
penulis untuk mendapatkan kesimpulan. Analisisnya meliputi motivasi kerja
terhadap faktor internal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen
Printing Ponorogo dan motivasi kerja terhadap faktor eksternal yang
mendorong kinerja karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo.
Bab V merupakan bab penutup. Dalam bab ini diungkapkan tentang
kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini dan akan
disampaikan pula saran bagi pihak terkait.
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BAB II
MOTIVASI KERJA DAN KINERJA KARYAWAN
A. Motivasi Kerja
1. Pengertian Motivasi Kerja
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah
dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar
untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Istilah motivasi
(motivation) berasal dari perkataan bahasa latin, yakni movere, yang
berarti “menggerakkan”. Motivasi merupakan hasil sejumlah proses, yang
bersifat

internal,

menyebabkan

atau

eksternal

timbulnya

bagi

entutiasme

seseorang

dan

individu,

persistensi,

dalam

yang
hal

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.1
Heller yang menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk
bertindak. Ada pendapat bahwa motivasi harus diinjeksi dari luar, tetapi
sekarang semakin dipahami bahwa setiap orang termotivasi oleh beberapa
kekuatan yang berbeda. Di pekerjaan kita perlu memengaruhi bawahan
untuk menyelaraskan motivasinya dengan kebutuhan organisasi.
Robbins menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan
intensitas

(intensity),

arah

(direction),

dan

usaha

terus-menerus

(persistence) individu menuju pencapaian tujuan. Intensitas menunjukkan
seberapa keras seseorang berusaha. Tetapi intensitas tinggi tidak mungkin

1

Winardi, Motivasi Dan Pemotivasian Dalam Manajemen (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002), 1-2.
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mengarah pada hasil kinerja yang baik, kecuali usaha dilakukan dalam
arah yang menguntungkan organisasi.
Sedangkan Greenberg dan Baron berpendapat bahwa motivasi
merupakan

serangkaian

proses

yang

membangkitkan

(arouse),

mengarahkan (direct), dan menjaga (mantain) perilaku manusia menuju
pada pencapaian tujuan. Membangkitkan berkaitan dengan dorongan atau
energi di belakang tindakan.2
2. Dasar Hukum Motivasi Kerja
Dalam Islam motivasi kerja dijelaskan dalam Q.S. Al-Jumu’ah ayat
10: 3

ِ ضي
ِ ِ
ِ الصلَ َواةُ فَانْتَ ِش ُرْوا ِِف ْاْل َْر
ض ِل اهللِ َواذْ ُك ُرْوا اهللَ َكثِْي ًرا
َّ ت
ْ َض َوابْتَ غُ ْوا ِم ْن ف
َ ُفَإ َذاق
)٠١:لَّ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح ْو َن (اجلمعة
Artinya: Apabila teah ditunaikan shalat, maka beterbaranlah kamu di
muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.

Menurut tafsir Al-Jalalain ayat di atas menjelaskan bahwa setiap
manusia di bumi ini memiliki dorongan untuk lebih baik lagi dalam
dirinya, hal tersebut dikarenakan Allah SWT hanya memberi karunia,

2

Wibowo, Manajemen Kinerja Edisi Kelima (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 322.

3

Al-Qur’an, 62: 10.
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rahmat, serta rizkinya kepada orang-orang yang memiliki semangat serta
motivasi yang kuat dalam dirinya.4
3. Ciri-ciri Motivasi
Motivasi mempunyai tiga ciri-ciri yang amat penting, yaitu:
a. Motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan
berbagai sasaran organisasional. Artinya, di dalam tujuan dan sasaran
organisasi telah tercakup tujuan dan sasaran pribadi para anggota
organisasi.
b. Motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan
kebutuhan tertentu. Dengan kata lain, motivasi merupakan kesediaan
mengerahkan usaha tingkat tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.
Akan tetapi, kesediaan mengerahkan usaha itu sangat tergantung pada
kemampuan seseorang untuk memuaskan berbagai kebutuhannya.
c. Dalam usaha memahami motivasi, yang dimaksud dengan kebutuhan
ialah internal seseorang menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi
menarik. Artinya, sesuatu kebutuhan yang belum terpuaskan
menciptakan ketegangan yang pada gilirannya menimbulkan dorongan
tertentu dalam diri seseorang.5

4

Rido Sanjaya, “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Perspektif

Ekonomi Islam,” Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 37.
5

Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Prenada Media Group,

2009), 115-116.
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4. Tujuan Motivasi
Berkaitan dengan bahasan tentang tujuan motivasi kerja ini, berikut
ini dikemukakan pendapat seseorang ahli di bidang manajemen. Saydam
mengemukakan sebagai berikut:
a.

Mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan

b.

Meningkatkan gairah dan semangat kerja

c.

Meningkatkan disiplin kerja

d.

Meningkatkan prestasi kerja

e.

Meningkatkan rasa tanggung jawab

f.

Meningkatkan produktivitas dan efisiensi

g.

Menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan.6

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi
Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
a.

Faktor Intern
Faktor intern yang dapat memengaruhi pemberian motivasi
pada seseorang antara lain:
1) Keinginan untuk dapat hidup
Keinginan untuk hidup merupakan kebutuhan setiap
manusia yang hidup di muka bumi ini. Untuk mempertahankan
hidup ini orang mau mengerjakan apa saja, apakah pekerjaan itu

6

Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali

Pers, 2013), 291-292.
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baik atau jelek, apakah halal atau haram, dan sebagainya.
Misalnya, untuk mempertahankan hidup manusia perlu makan dan
untuk memperoleh makan ini, manusia mau mengerjakan apa saja
asal hasilnya dapat memenuhi kebutuhan untuk makan.7
2) Keinginan untuk dapat memiliki
Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong
seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. Hal ini banyak kita
alami dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa keinginan yang
keras untuk dapat memiliki itu dapat mendorong orang untuk mau
bekerja.
3) Keinginan untuk memperoleh penghargaan
Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk
diakui, dihormati oleh orang lain. Untuk memperoleh status sosial
yang lebih tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya, untuk
memperoleh uang itu pun ia harus kerja keras.
4) Keinginan untuk memperoleh pengakuan
Bila kita perinci, maka keinginan untuk memperoleh
pengakuan itu dapat meliputi hal-hal:
a) Adanya penghargaan atas prestasi
b) Adanya hubungan kerja yang harmonis dan kompak
c) Pimpinan yang adil dan bijaksana, dan
d) Perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat.
7

Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 117.
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5) Keinginan untuk berkuasa
Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang
untuk bekerja. Kadang-kadang keinginan untuk berkuasa ini
dipenuhi dengan cara-cara tidak terpuji, namun cara-cara yang
dilakukannya itu masih termasuk bekerja juga. Apalagi keinginan
untuk berkuasa atau menjadi pimpinan itu dalam arti positif, yaitu
ingin dipilih menjadi ketua atau kepala, tentu sebelumnya si
pemilih telah melihat dan menyaksikan sendiri bahwa orang itu
benar-benar mau bekerja, sehingga ia pantas untuk dijadikan
penguasa dalam unit organisasi/kerja.8
b. Faktor Ekstern
Faktor ekstern juga tidak kalah peranannya dalam melemahkan
motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor ekstern adalah:9
1) Kondisi Lingkungan Kerja
Lingkungan pekerjaan adalah keseluruhan sarana dan
prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang
melakukan

pekerjaan

yang

dapat

memengaruhi

pelaksaan

pekerjaan. Lingkungan kerja ini, meliputi tempat bekerja, fasilitas
dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan,
termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada di
tempat tersebut. lingkungan kerja yang baik dan bersih, mendapat

8

Ibid., 118.

9

Ibid., 118.
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cahaya yang cukup, bebas dari kebisingan dan gangguan, jelas
akan termotivasi tersendiri bagi para karyawan dalam melakukan
pekerjaan dengan baik. Namun lingkungan kerja yang buruk,
kotor, gelap, pengap, lembab, dan sebagainya akan menimbulkan
cepat lelah dan menurunkan kreativitas.
2) Kompensasi yang Memadai
Kompensasi merupakan sumber penghasilan utama bagi
para karyawan untuk menghidupi diri beserta keluarganya.
Kompensasi yang memadai merupakan alat motivasi yang paling
ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja
dengan baik.10
3) Supervisi yang Baik
Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan
pengarahan, membimbing kerja para karyawanan, agar dapat
melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan.
Dengan demikian, posisi supervisi sangat dekat dengan para
karyawan,

dan

selalu

menghadapi

para

karyawan

dalam

melaksanakan tugas sehari-hari. Bila supervisi yang dekat para
karyawan ini menguasai liku-liku pekerjaan dan penuh dengan
sifat-sifat kepimimpinan, maka suasana kerja akan bergairah dan
bersemangat.

10

Ibid., 119.
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4) Adanya Jaminan Pekerjaan
Setiap orang

yang akan mau bekerja mati-matian

mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk perusahaan, kalau
yang bersangkutan merasa ada jaminan karir yang jelas dalam
melakukan pekerjaan. Mereka bekerja bukannya untuk hari ini
saja, tetapi mereka berharap akan bekerja sampai tua cukup dalam
satu perusahaan saja, tidak usah sering kali pindah. Hal ini akan
dapat terwujud bila perusahaan dapat memberikan jaminan karir
untuk masa depan, baik jaminan akan adanya promosi jabatan,
pangkat,

maupun

jaminan

pemberian

kesempatan

untuk

mengembangkan potensi diri.11
5) Status dan Tanggung Jawab
Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu merupakan
dambaan setiap karyawan dalam bekerja. Mereka bukan hanya
mengharapkan kompensasi semata, tetapi pada satu masa mereka
juga berharap akan dapat kesempatan mendukuki jabatan dalam
suatu perusahaan. Dengan menduduki jabatan, orang merasa
dirinya akan dipercaya, diberi tanggung jawab, dan wewenang
yang besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi, status dan
kedudukan merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan.

11

Ibid., 119.
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6) Peraturan yang Fleksibel
Bagi perusahaan besar, biasanya sudah ditetapkan sistem
dan prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan.
Sistem dan prosedur kerja ini dapat kita sebut dengan peraturan
yang berlaku dan bersifat mengatur dan melindungi para karyawan.
Semua ini merupakan aturan main yang mengatur hubungan kerja
antara karyawan dengan perusahaan, termasuk hak dan kewajiban
para karyawan, pemberian kompensasi, promosi, mutasi, dan
sebagainya.

Oleh

karena

itu,

biasanya

peraturan

bersifat

melindungi dan dapat memberikan motivasi para karyawan untuk
bekerja lebih baik.12
6. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pemberian Motivasi
Pemberian motivasi kepada para karyawan merupakan kewajiban
para pimpinan, agar para karyawan tersebut dapat lebih meningkatkan
volume dan mutu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Untuk itu,
seorang pimpinan perlu memperhatikan hal-hal berikut agar pemberian
motivasi dapat berhasil seperti yang diharapkan, yaitu:13
a. Memahami Perilaku Bawahan
Pimpinan harus dapat memahami periaku bawahan, artinya
seorang

pimpinan

dalam

tugas

keseluruhan

hendaknya

dapat

memerhatikan, mengamati perilaku para bawahan masing-masing.
12

Ibid., 119-120.

13

Ibid., 144.

29

Dengan memahami perilaku mereka akan lebih memudahkan tugasnya
memberi motivasi kerja. Di sini seorang pimpinan dituntut mengenal
seseorang, karena tidak ada orang yang mempunyai perilaku yang
sama.
b. Harus Berbuat dan Berperilaku Realistis
Seorang pipinan mengetahui bahwa kemampuan para bawahan
tidak sama, sehingga dapat memberikan tugas yang kira-kira sama
dengan kemampuan mereka masing-masing. Dalam memberi motivasi,
bawahan harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang logis
dan dapat dilakukan oleh bawahan.
c. Tingkat Kebutuhan Setiap Orang Berbeda
Tingkat kebutuhan setiap orang tidak sama disebabkan karena
adanya kecenderungan, keinginan, persaan, dan harapan yang berbeda
antara satu orang dengan orang lain lain pada waktu yang sama.
d. Mampu Menggunakan Keahlian
Seorang pimpinan yang dikehendaki dapat menjadi pelopor
dalam setiap hal. Diharapkan dapat menguasai seluk-beluk pekerjaan,
mempunyai kiat sendiri dalam menyelesaikan masalah, apa lagi
masalah yang dihadapi bawahan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu,
mereka dituntut dapat menggunakan keahliannya:14
1) Menciptakan iklim kerja yang menyenangkan

14

Ibid., 145.
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2) Memberikan penghargaan dan pujian bagi yang berprestasi dan
membimbing bagi yang belum berprestasi.
3) Membagi tugas sesuai dengan kemampuan para bawahan
4) Memberi umpan balik tentang hasil pekerjaan, dan
5) Memberi

kesempatan

kepada

bawahan

untuk

maju

dan

berkreativitas.
e. Pemberian Motivasi Harus Mengacu Pada Orang
Pemberian motivasi adalah untuk orang atau karyawan secara
pribadi dan bukan untuk pimpinan sendiri. Seorang pimpinan harus
memperlakukan seorang bawahan sebagai bawahan, bukan sebagai diri
sendiri yang sedang mempunyai kesadaran tinggi untuk melakukan
pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, motivasi hrus dapat mendorong
setiap karyawan untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan apa yang
diinginkan pimpinan.
f. Harus Dapat Memberi Keteladanan
Keteladan merupakan guru yang terbaik, tidak guna seribu kata
bila perbuatan seseorang tidak menggambarkan perbuatannya. Orang
tidak menaruh hormat dan simpati pada pimpinannya yang hanya
pandai berkata tetapi tidak dapat berbuat seperti apa yang dikatakannya.
Keteladanan merupakan contoh nyata yang dapat dilihat, disaksikan
oleh seorang bawahan. Dengan keteladanan seorang pemimpin,
bawahan akan dapat termotivasi bagaimana cara bekerja bekerja dengan
baik, berkata, dan berbuat dengan baik. Jangan harap bawahan akan
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termotivasi bila pimpinan selalu mengatakan hal-hal yang bertentangan
dengan nasihat dan ucapan yang selalu disampaikannya.15
7. Teori Motivasi
a. Hierarki Kebutuhan Maslow
Abraham H. Maslow mengemukakan bahwa ada lima tingkatan
hierarki dari kebutuhan, antara lain sebagai berikut:16
1) Physiological needs
Physiological needs adalah kebutuhan yang paling dasar
yang harus dipenuhi oleh seorang individu. Contohnya kebutuhan
makan, minum, perumahan, seks, istirahat untuk menjaga kesehatan,
berobat jika sakit.
2) Safety and security needs
Safety and security needs adalah kebutuhan yang diperoleh
setelah kebutuhan yang pertama terpenuhi. Contohnya adalah
individu menginginkan kebutuhan rasa aman, kondisi kerja yang
nyaman, jaminan pekerjaan dan jaminan kesehatan.
3) Social needs
Social needs (kebutuhan sosial) adalah pada kebutuhan ini
mencakup hubungan baik dengan sesama, seperti memiliki rasa
cinta, kasih sayang baik dengan teman, keluarga maupun lingkungan
kerja.
15

Ibid., 146.

16

Irham Fahmi, Manajemen, Teori, Kausus, dan Solusi (Bandung: Alfabeta, 2014), 145.
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4) Esteem needs
Esteem needs adalah pada kebutuhan ini mencakup pada
keinginan untuk memperoleh harga diri. Pada tahap ini seseorang
memiliki keinginan kuat untuk memperlihatkan prestasi yang
dimilikinya kepada orang lain agar orang lain menghargai prestasi
yang telah dimilikinya.
5) Self-actualization needs
Self-actualization needs adalah pada tahap ini seseorang
ingin terpenuhinya keinginan untuk aktualisasi diri, yaitu ia ingin
menggunakan potensi yang dimilikinya dan mengaktualisasikannya
dalam bentuk pengembangan diri. Contohnya dalam pekerjaannya ia
mengaplikasikannya dalam bentuk yang berbeda dan membuat
kreatifitas yang tinggi sehingga karya-karya yang dihasilkan sangat
patut untuk dihargai.17
b. Teori X dan Y McGregor
McGregor melalui teorinya itu berusaha menonjolkan sisi
peranan sentral yang dimainkan manusia dalam organisasi, dengan
menempatkan beberapa aspek penting. Pada konsep teori X dan Y
tersebut Douglas McGregor memberi rekomendasi tentang tipe manusia
ada dua kategoti, yaitu:

17

Irham Fahmi, Manajemen, Teori, Kausus, dan Solusi, 146.

33

1) Tipe manusia dengan posisi teori X adalah cenderung memiliki
motivasi rendah dan malas dalam berjuang untuk kemajuan
hidupnya.
2) Tipe manusia dengan posisi teori Y adalah cenderung memiliki
motivasi tinggi dan senang dalam berjuang untuk kemajuan
hidupnya.18
No.
1.

Teori X

Teori Y

Karyawan dalam bekerja Karyawan
lebih

sering

dalam

bekerja

mengikuti mampu melaksanakan setiap

perintah dan melaporkan tugas dengan maksimal. Dan
setiap masalah ke pada membereskan setiap masalah
pimpinan

walaupun sejauh

itu

mampu

ia

masalah itu sebenarnya bisa selesaikan. Kecuali masalah
ia selesaikan sendiri. Atau tersebut
dengan

kata

luar

dari

lain wewenang yang dimilikinya.

ketergantungan
pimpinan

di

pada

sangat

tinggi,

termasuk pada hal-hal kecil.
2.

Karyawan dalam bekerja Karyawan
menginginkan
yang

ringan

dalam

pekerjaan mengedepankan
dan

namun
penghasilan tinggi.

santai dan

keseriusan

ketelitian.

memiliki menyukai

bekerja

Termasuk

pekerjaan

yang

dengan

yang

dikerjakan

pada

hari

sebelumnya.

Artinya

berbeda

menyukai tantangan.

18

Ibid., 149.
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3.

Jika menghadapi masalah Memiliki pembawaan sifat
cepat merasa gusar, gugup, yang tenang dan stabil dalam
pusing,

dan

Karena
bukan

sejenisnya. menghadapi setiap masalah.
mentalitasnya Dan

mentaitas

cenderung

dalam

siap mengambil keputusan tidak

menghadapi risiko.

gegabah,

namun

berfikir

dengan matang.
4.

Suka

berfikir

bahwa Mengedepankan

konsep

memerintah dan berkuasa pendekatan dan kata “tolong”
harus dengan cara menakuti dalam menyuruh orang lain
orang lain agar mereka mengerjakan
patuh.
5.

tugas

yang

diperintah olehnya.

Orang perlu pengawasan Orang

perlu

pengakuan

ketat untuk bekerja baik dan bahwa mereka dihargai sebab
menjauhkan kesalahan.

tahu tanggung jawab dan bisa
mengoreksi diri sendiri.

6.

Orang

perlu

diilhami, Orang perlu diberi kebebasan,

didorong, atau ditarik untuk diberi semangat, diajak dan
maju.
7.

dibantu untu maju.

Ketika diajak bekerja dalam Dalam bekerja yang bersifat
satu tim project, sering project lebih mengutamakan
menanyakan
penghasilan

beberapa pekerjaannya
yang

akan berapa

uang

dibandingkan
yang

akan

diterima, dan menghitung- diterima. Artinya uang juga
hitung

jika

jumlah

itu penting, namun ilmu yang

adalah kecil. Arti banyak diperoleh dari project tersebut
pekerjaan yang dillihat dari bisa membuat ia suatu saat
segi uang dan status. Status mampu menjadi ketua tim
artinya

ia

akan dalam project yang sama.

menceritakan pada banyak Dan dalam bekerja di project
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orang bahwa saat ini sedang mengutamakan

mengerti

mengerjakan suatu proyek setiap detil secara maksimal.
penting.
8.

Dalam

membangun Dalam

membangun

perencanaan hidup bersifat perencanaan hidup bersifat
jangka pendek.

jangka

panjang

dan

sistemastis.
9.

Dalam berkomunikasi dan Menyukai komunikasi dan
diskusi memiliki mentalitas diskusi yang bersifat terbuka.
yang mudah tersinggung, Setiap pendapat yang berbeda
dan setiap pemikiran yang dengan yang dia memiliki
dimilikinya

tidak

didebat atau dibantah.

suka baginya adalah hal biasa. Dan
menyukai

masukan

dari

orang lain atau menerapkan
konsep “second opinion”
10.

Memiliki sifat yang tidak Memiliki karakteristik yang
suka menerima pendapat tidak

mudah

tersinggung,

orang lain dan suit mau serta

mau

mengakui

mengakui kesalahan yang ia kesalahan yang ia perbuat
perbuat.

Karena

jika jika

itu

adalah

benar.

dilakukan maka artinya ia Dantanpa segan-segan mudah
telah merendahkan dirinya meminta
sendiri.

Walaupun

maaf

serta

ia memaafkan kesalahan orang

memang

lain, jika dianggap itu perlu

benar-benar salah.

dilakukan.
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B. Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar
“kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi dan dalam
kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang
yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang.
Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam
melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti
standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan
terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.19 Kinerja adalah hasil yang
diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit
oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode
waktu.20
2. Dasar Hukum Kinerja
Kinerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk pada mencari
rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu
siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah,
tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang
mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan
19

Rosman, “Analisis Kinerja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di

Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau,” Ilmu Pemerintahan, (2014), 2754.
20

Irham Fahmi. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep & Kinerja

(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 137.
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masyarakat sekitar. Dalam Al-Qur’an menjelaskan tentang kinerja dalam
Islam, sebagaimana dalam Q.S. Al-Qashas ayat 77:

ِ
ِ اك اهلل الد
ِ ََخرَة والَتَ ْنس ن
ك ِم َن الدُّنْيَ َاواَ ْح ِس ْن َكمآ اَ ْح َس َن
َ َصْيب
َ ُ َ ََوابْتَ ِغ فْي َمآ ءَات
َ َ َ َّار ْاْل
ِ
ِ ك َوالَ تَ ْب ِغ الْ َف َس َاد ِِف ْاالَْر
)٧٧:ب الْ ُم ْف ِس ِديْ َن (القصص
ُّ ض اِ َّن اهللَ الَ ُُِي
َ اهللُ الَْي
Artinya: dan carilah apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orangorang yang berbuat kerusakan.21

Menurut tafsir Ibnu Katsir berdasarkan ayat di atas, Islam
mengajarkan bahwa umat Islam harus giat mencari rizki dalam hal
mencapai kebutuhan hidup dunia yaitu di kehidupan sehari-hari, namun
tetap

dengan

tidak

meninggalkan

perintah-perintah

Allah

untuk

mendapatkan kebahagiaan di akhirat.22
3. Tujuan Penilaian Kinerja
Setiap kinerja karyawan yang dihasilkan memberikan manfaat,
baik bagi perusahaan maupun bagi individu karyawan itu sendiri. Bagi
perusahaan yang sudah berjalan secara baik dan professional pelaksanaan
kinerja karyawan sangat penting untuk dijalankan. Bagi perusahaan
penilaian kinerja memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu:

21

Al-Qur’an, 28: 77.

22

Rido Sanjaya, “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Perspektif

Ekonomi Islam,” 55.
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a. Untuk Memperbaiki Kualitas Pekerjaan
Artinya dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka
manajemen perusahaan akan mengetahui di mana kelemahan karyawan
dan sistem yang digunakan dapat mengetahui kelemahan yang ada agar
segera untuk dilakukan perbaikan, baik terhadap system yang
diterapkan maunpun dari diri karyawan itu sendiri.
b. Keputusan Penempatan
Bagi karyawan yang telah dinilai kinerjnanya ternyata kurang
mampu untuk menempati posisinya sekarang. Maka perlu dipindahkan
ke unit atau bagian yang lainnya. Sebaliknya bagi mereka yang
memiliki kinerja yang baik perlu diperhatikan agar kinerjanya tidak
menurun dan tetap mempertahankan kinerja sembari menunggu
kebijakan perusahaan selanjutnya. Bagi karyawan yang memiliki
kinerja baik tentu akan dikembangkan dibagian lain.23
c. Perencanaan dan Pengembangan Karir
Bagi mereka yang mengalami peningkatan kinerja maka akan
dilakukan promosi jabatan atau kepangkatan sesuai dengan peraturan
perusahaan. Demikian pula sebaliknya bagi karyawan yang hasil
penilaian kinerjanya terus menurun, akan mendapatkan penurunan karir
atau demosi.

23

Ibid., 59.
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d. Kebutuhan Latihan dan Pengembangan
Bagi karyawan yang memiliki kemampuan atau keahlian yang
kurang, perlu diberikan pelatihan

agar mampu

meningkatkan

kinerjanya. Tujuan pelatihan adalah untuk mendongkrak kinerja
karyawan agar menjadi lebih baik. Pengembangan karyawan sendiri
memiliki arti penting bagi karyawan guna menambah pengetahuan dan
keahlian.
e. Penyesuaian Kompensasi
Hasil

penilaian

kinerja

digunakan

untuk

kepentingan

penyesuaian kompensasi adalah bagi mereka yang kinerjanya
meningkat maka akan ada penyesuaian kompensasi.24
f. Komunikasi Efektif Antara Atasan dan Bawahan
Hasil penilaian kinerja juga digunakan juga untuk mengukur
efektivitas komunikasi antara atasan dan bawahan. Atasan akan dapat
mengoreksi bagaimana seharusnya melakukan komunikasi yang baik
terhadap bawahan satu persatu. Karena adanya komunikasi dapat
memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan.
g. Budaya Kerja
Dengan adanya peniaian kinerja maka akan terciptanya budaya
yang menghargai kualitas kerja. Karyawan tidak dapat bekerja
seenaknya, akan tetapi harus berusaha meningkatkan kinerjanya.
Dengan kata lain kinerja dapat mengubah budaya kerja ke arah
24

Ibid., 60-61.
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penghargaan kulaitas dan produktivitas kerja dan juga dapat mengubah
budaya kerja karyawan.
h. Menerapkan Sanksi
Di samping memberikan berbagai keuntungan bagi karyawan,
penilaian kinerja juga menerapkan sarana untuk memberikan hukuman
atas kinerja karyawan yang menurun. Besarnya hukuman atau sanksi
yang diterima tergantung dari tingkat kinerja yang dilakukan oleh
karyawan. Sanksi teringan biasanya dalam bentuk teguran agar tidak
mengulangi perbuatan dan sanggup meningkatkan kinerjanya di masa
yang akan datang.25
4. Indikator Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan suatu langkah yang dilakukan
dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam ukuran kurun
waktu tertentu, baik terkait dengan input, proses, output, outcome, benefit
maupun impact.
Menurut Robbins, indikator pengukuran kinerja karyawan secara
individu ada enam, yaitu:26

25

Ibid., 61-62.

26

Rosman, “Analisis Kinerja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di

Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau,” 2756.
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a. Kualitas
Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas
pekerjaan

yang

dihasilkan

serta

kemampuan

tugas

terhadap

keterampilan dan kemampuan pegawai.
b. Kuantitas
Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah
seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
c. Ketepatan waktu
Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal
waktu dinyatakan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output
serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
d. Efektivitas
Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi
(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud
menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
e. Kemandirian
Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan
dapat menjalankan fungsi kerjanya.
f. Komitmen kerja
Komitmen merupakan suatu keadaan di mana seorang individu
memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk
mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.27
27

Ibid., 2757.
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Pada umumnya, ukuran indikator kinerja dapat dikelompokkan ke
dalam enam kategori berikut ini. Namun demikian, organisasi tertentu
dapat mengembangkan kategori masing-masing yang sesuai dengan
misinya, yaitu sebagai berikut.28
a. Efektif, indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang
dihasilkan mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator ini mengenai
tercapainya apakah hasil yang didapat sesuai target yang ditetapkan dan
sudah benar dengan standar peusahaan.
b. Efisien, indikator ini mengukur derajat sesuai proses menghasilkan
output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator ini
mengenai apakah karyawan melakukan sesuatu dengan benar sesuai
ketetapan perusahaan.
c. Kualitas, indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas
produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan
konsumen.
d. Ketepatan waktu, indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah
diselesaiakn secara benar dan tepat waktu. Untuk itu, perlu ditentukan
kriteria yang dapat mengukur berapa lama waktu yang seharusnya
diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Kriteria ini biasanya
sesuai dengan harapan konsumen.

28

Moehariono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Depok: PT Rajagrafindo

Persada, 2014), 113.
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e. Produktivitas, indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu
organisasi. Dalam bentuk yang lebih ilmiah, indikator ini mengukur
nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu proses dibandingkan dengan
nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga kerja.
f. Keselamatan, indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara
keseluruhan serta lingkungan kerja para karyawannya ditinjau dari
aspek keselamatan.29
Benardin menyampaikan ada enam kriteria dasar atau dimensi
untuk mengukur kinerja, yaitu:30
a. Quality terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal
dalam memenuhi maksud atau tujuan.
b. Quantity terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan.
c. Timeliness terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan
aktivitas atau menghasilkan produk.
d. Cost-effectiviness terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber
organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau
memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan
sumber-sumber organisasi.

29

Ibid., 114.

30

Sudarmanto, Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2009), 12.

44

e. Need for supervision terkait dengan kemampuan individu dapat
menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi
pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan.
f. Interpersonal impact terkait dengan kemampuan individu dalam
meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerja sama di
antara sesama pekerja dan anak buah.31
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Kinerja

merupakan

suatu

konstruk

multidimensional

yang

mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja adalah:
a. Faktor

personal/individual,

pengetahuan,

keterampilan

(skill),

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki
oleh setiap individu.
b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan,
semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team
leader.
c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan
oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesami anggota tim,
kekompakan dan keeratan anggota tim.
d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur
yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja
dalam organisasi.
31

Ibid., 13.
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e. Faktor konsektual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan
lingkungan eksternal dan internal.32

32

Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogayakarta: Unit Penerbit Dan

Percetakan, 2013), 20.
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BAB III
FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MENDORONG
KINERJA KARYAWAN DI TANTEKA SCREEN PRINTING PONOROGO
A. Profil Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya Tanteka Screen Printing Ponorogo
Tanteka Screen Printing Ponorogo merupakan salah satu usaha
yang bergerak di bidang manufaktur. Usaha ini terletak di Jl. Nusantara RT.
01 RW. 01 Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang
dipimpin oleh bapak Aslan Chumaidi. Nama Tanteka sendiri diambil dari
tempat asal usaha ini yang bersebelahan dengan sekolahan Taman Kanakkanak atau sekolahan anak usia dini. Tepat pada sebelah timur TK yang
dalam bahasa Jawa berarti etan TK (timur TK). Disitulah bapak Aslan
mempunyai ide dengan menamai usaha tersebut menjadi Tanteka (etan
TK).1
Usaha ini mulai dijalankan dan dikembangkan oleh bapak Aslan
Chumaidi sejak tahun 2008. Pada saat itu bapak Aslan masih menyandang
sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Ponorogo,
yaitu kampus IAIN Ponorogo. Sebagai mahasiswa beliau juga mendapat
beasiswa ushuludin dari kampus. Tak ingin menyia-nyiakan uang yang
beliau dapatkan, akhirnya beliau memanfaatkannya sebagai modal untuk
membuka usaha. Akhirnya bapak Aslan membuka usaha Screen Printing.

1

Aslan Chumaidi, Wawancara, 30 Januari 2019
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Bapak Aslan belajar menyablon tidak hanya di Ponorogo saja,
namun juga belajar di luar kota seperti di kota Kediri, Jombang dan juga
Yogyakarta. Beliau berpindah-pindah tempat dalam belajar bertujuan agar
benar-benar bisa dan mahir dalam bidang percetakan dan Sablon. Setelah
itu bapak Aslan membuka dan mengelola Screen Printing sendiri sambil
kuliah. Sebagai seorang mahasiswa, ia memanfaatkan peluang yang ada
dengan cara menawarkan diri untuk menerima orderan setiap acara yang
diadakan oleh mahasiswa di kampus. Seperti cetak banner, sablon, pamflet,
name tag, stiker, dan lain-lain. Usaha tersebut terus berkembang sampai
pada tahun 2012 bapak Aslan merekrut karyawan untuk membantunya
dalam mengelola usaha tersebut.2
Pada tahun 2018 bapak Aslan mempunyai karyawan sejumlah 5
orang untuk membantunya karna semakin banyaknya orderan yang masuk.
Tidak hanya dari Ponorogo saja, konsumen yang memesan tersebut ada
juga yang dari luar kota seperti Wonogiri, Trenggalek dan sekitarnya.
Untuk memenuhi kinerja agar orderan sesuai dengan pesanan konsumen,
Tanteka memberikan motivasi kepada karyawan agar kinerja selalu
meningkat dan sesuai yang diharapkan.

2

Ibid.

48

2. Visi dan Misi Tanteka Screen Printing Ponorogo
a. Visi
Memberikan suatu produk kaos yang berkualitas, nyaman dipakai,
fashionable, dan trendi kepada masyarakat dengan harga yang
terjangkau.
b. Misi
1) Menyablon dengan kualitas yang baik dan selesai dengan tepat
waktu.
2) Bekerja sama dengan penjahit yang bagus dan rapi pada hasil
jahitannya.
3) Memasarkan produk dengan segala aspek teknologi dan ruang.3
3. Struktur Organisasi Tanteka Screen Printing Ponorogo
Di usaha Tanteka Screen Printing Ponorogo memiliki susunan
personalia yang terdiri dari pimpinan dan karyawan. Di bawah ini namanama personalia di usaha Tanteka Screen Printing Ponorogo.
Pimpinan
Aslan Chumaidi

Karyawan

Karyawan

Karyawan

Karyawan

Karyawan

Bahrul

Tekad

Eko

Dimas

Topa

3
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4. Job Deskripsi
Perusahaan ini beroperasi dan meproduksi percetakan kaos dan
sablon setiap hari senin sampai sabtu, dan hari minggu tidak beroperasi.
Tanteka Screen Printing Ponorogo beroperasi múlai dari pukul 08:00 WIB
sampai pukul 17:00 WIB.4
a. Pemimpin
Dalam perusahaan Tanteka Screen Printing Ponorogo, seorang
pemimpin bertugas memimpin perusahaan dan bertanggung jawab
terhadap seluruh kelangsungan perusahaan dalam menjalankan tugas.
Selain itu seorang pemimpin tertinggi dalam suatu badan perusahaan
bertugas mengembangkan serta memajukan perusahaannya. Kemudian
pimpinan perusahaan juga bertugas membuat perencanaan jangka
panjang dan jangka pendek perusahaan, mengorganisasi seluruh
bawahan, melakukan pengawasan (controlling) terhadap kinerja seluruh
karyawan. Di samping itu, pemimpin juga bertugas dalam memilih dan
memberhentikan karyawan yang bekerja di perusahaannya, serta juga
memberi gaji maupun bonus terhadap karyawannya.
b. Karyawan
Adapun tugas karyawan yaitu bertugas dalam kegiatan
percetakan sablon dan kaos (dari tahap bahan mentah sampai barang

4
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jadi) dan kegiatan lainnya yang ada di Tanteka Screen Printing
Ponorogo, seperti:5
1) Pemasangan print desain pada cetakan sablon
2) Pemberian warna sablon sejumlah kebutuhan
3) Pencetakan sablon pada kaos
4) Pengeringan sablon pada kain kaos
5) Pembersihan pada alat cetakan yang bekas dipakai
6) Pengemasan kaos yang telah jadi
5. Daftar Harga Sablon & Kaos di Tanteka
JUMLAH

1-2 WARNA

3-4 WARNA

5 WARNA

SABLON + KAOS (COTTON COMBET 20s – 30s)
>1 LUSIN

55.000

60.000

65.000

>2 LUSIN

52.500

57.500

62.500

>3 LUSIN

50.000

55.000

60.000

>5 LUSIN

47.500

52.500

57.500

>10 LUSIN

45.000

50.000

55.000

SABLON + KAOS (COTTON CARDET)
>1 LUSIN

50.000

55.000

60.000

>2 LUSIN

47.500

52.500

57.500

>3 LUSIN

45.000

50.000

55.000

>5 LUSIN

42.500

47.500

52.500

>10 LUSIN

40.000

45.000

50.000

SABLON + KAOS (PE)
>1 LUSIN

5
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>2 LUSIN

40.000

42.500

45.000

>3 LUSIN

37.500

40.000

42.500

>5 LUSIN

35.000

37.500

40.000

>10 LUSIN

32.500

35.000

37.500

SABLON SAJA
>1 LUSIN

17.500

20.000

22.500

>2 LUSIN

15.000

17.500

20.000

>3 LUSIN

12.500

15.000

17.500

>5 LUSIN

10.000

12.500

15.000

>10 LUSIN

7.500

10.000

12.500

Keterangan:6
a. Penambahan Warna (>5 Warna) + 2.500/Warna
b. Desain Sablon Depan Belakang Maksimal A3 + (31x46cm)
c. Size XXXL : +10.000
d. Lengan Panjang : +5.000
e. Raglan : +10.00
f. Sablon Lengan : +2.000 (PDK) 5.000 (PJG) 1 Sisi Maks. 3 Warna
g. Sablon Label Dalam : +2.000

6
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Ukuran Kaos
LXP
XS

42 X 62 CM

S

45 X 66 CM

M

47 X 69 CM

L

50 X 72 CM

XL

53 X 74 CM

XXL

56 X 78 CM

XXXL

60 X 80 CM

6. Mekanisme Penyablonan
Mekanisme penyablonan kaos di Tanteka Screen Printing
Ponorogo, antara lain adalah:7
a. Desain Kaos
Tahapan yang pertama adalah mendesain kaos. Untuk proses
membuat sablon kaos, maka desain kaos harus dijadikan film atau klise
film sablon terlebih dahulu. Apabila desain tersebut berwarna, maka
harus juga dilakukan proses pecah warna atau separasi warna. Untuk
proses separasi warna dapat dilakukan menggunakan aplikasi Photoshop
atau Coreldraw.
b. Tahap Pra-Afdruk
Pada

tahap

Pra-Afdruk,

proses

yang

dilakukan

adalah

membersihkan dan mempersiapkan screen sablon. Selain itu, persiapkan
juga peralatan sablon lainnya seperti sabun colek, air, kain, dan spon.
7
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Cuci sreen sablon menggunakan air dan sabun sampai bersih. Setelah itu
lap sreen mengginakan spon dan jemur screen sampai kering.
c. Tahap Afdruk Screen Sablon
Setelah screen kering, kita mulai masuk pada tahap afdruk
screen sablon. Tahap ini meliputi pemberian obat, pembakaran screen
hinggs prncucisn obst dari screen. Menyiapkan peralatan yang
dibutuhkan seperti screen, obat afdruk, kipas angina/blower dan alat
perata screen. Campurkan obat afdruk, kemudian tuang ke dalam screen
perlahan-lahan dan ratakan. Keringkan sreen menggunakan kipas atau
blower. Pada tahap pelapisan screen ini dilakukan di ruang tertutup atau
tidak langsung terkena sinar matahari.8
d. Tahapan pembakaran Screen Sablon
Pada tahap ini, peralatan yang harus disiapkan adalah kaca,
desain kaos, screen, kain warna, busa screen, dan papan. Ambillah
papan dan taruh busa di atas papan. Tambahkan kain warna di atas busa
tadi kemudian ambillah screen yang telah dipersiapkan tadi. Kemudian
taruh screen di atas kan berwarna. Setelah itu ambil desain kaos dan
tempelkan si atas screen. Jangan lupa, agar kertas desain kaos dapat
dditembus sinar, maka terlebih dahulu oleskan minyak ke kertas desain
tersebut. kemudian letakkan kaca di atas screen, bawa sreen yang telah
disusun dengan rapi ke luar ruangan untuk disinari. Dengan
menggunakan sinar matahari, hanya membutuhkan waktu sekitar 3
8
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samapai 5 detik. Jangan sinari screen terlalu lama karena akan
menggagalkan proses percetakan desain pada screen. Lalu cuci sreen
tersebut untuk membersihkan bekas obat.
e. Tahap Penyablonan
Pada tahap penyablonan, peralatan yang dibutuhkan meliputi
screen (yang telah tercetak desan kaos di dalamnya), minyak untuk tinta
sablon, meja, pengunci screen, rakel (alat pengesut), dan bahan kain.
Ambil screen dan kunci screen pada meja. Letakkan bahan kaos di atas
meja dan kemudian tuangkan tinta sablon yang telah dicampur minyak
ke dalam screen secukupnya. Setelah siap, kesutlah tinta menggunakan
rakel untuk menyablon desain pada kaos.
f. Penghapusan Film pada Screen Sablon
Setelah penyablonan selesai, maka harus menghapus dan
membersihkan film pada screen sablon agar screen tersebut dapat
digunakan untuk desain yang lain.9
g. Penjahitan Kaos
Pada tahap penjahitan kaos Tanteka tidak menjahit sendiri,
melainkan bekerja sama dengan penjahit dan dipasrahkan ke penjahit
untuk membentuk kaos jadi.
h. Pengemasan Kaos
Setelah kaos jadi, kemudian kaos di kemas dengan rapi dan siap
untuk diserahkan pada konsumen yang memesan, atau untuk kaos
9

Ibid.

55

produk dari Tanteka sendiri dipasarkan lewat online maupun offline
dengan cara dititipkan di toko yang telah ditentukan.10
B. Faktor-faktor Internal yang Mendorong Kinerja Karyawan Di Tanteka
Screen Printing Ponorogo
Berdasarkan hasil wawancara, faktor internal yang mendorong kinerja
karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo antara lain adalah jika para
karyawan yang pada umumnya bekerja hanya untuk memperoleh gaji saja, tapi
semua karyawan di Tanteka bekerja dengan niat untuk belajar dan mendalami
ilmu tentang penyablonan yang baik. Selain itu para karyawan juga ingin
memperoleh pengalaman dalam bekerja, bersosialisasi dengan tim, dan
mendalami penyablonan agar kelak bisa membuka usaha sendiri. Untuk
memperoleh prestasi yang diinginkan, para karyawan di Tanteka mempunyai
dorongan dari dalam diri mereka sendiri bahwa bekerja dengan niat belajar
lebih cepat bisa daripada hanya sekedar untuk memperoleh bayaran saja,
seperti yang dikatakan oleh pemimpin dan karyawan di Tanteka yaitu:
Menurut bapak Aslan
“Untuk meningkatkan semangat dalam bekerja, saya memberitahukan
kepada para karyawan bahwa bekerjalah karena ilmu dan ibadah, karena
hal tersebut dapat mempermudah pekerjaan yang diberikan dan
menyelesaiakan secara tepat waktu sesuai deadline yang ditetapkan. Dan
jika bekerja hanya untuk memperoleh uang saja, maka yang didapat hanya
uang saja, ilmunya cuma sedikit.”11
Menurut saudara Dimas
“Bekerja di sini itu harus dengan niat belajar, jangan bekerja hanya
sekedar untuk mendapatkan bayaran saja. Karena bekerja dengan niat
belajar akan lebih cepat bisa menguasai teknik menyablon dengan benar
10
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daripada bekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan
menginginkan bayaran. Hal ini sudah terbukti pada setiap karyawan,
bahwa yang hanya sekedar bekerja saja mereka lebih lama menguasai
teknik menyablon. Dan jika bekerja dengan niat belajar, kami lebih cepat
menguasai teknik menyablon secara benar serta agar dikemudian hari kami
bisa membuka usaha percetakan sablon sendiri”12
Menurut saudara Bahrul
“Saya bekerja di sini karena saya merasa nyaman dengan manajemen yang
diterapkan dan motivasi yang diberikan oleh pemimpin Tanteka, bahwa
bekerja dengan niat belajar akan mempermudah proses pembelajaran
dalam bidang percetakan dan sablon. Serta saya suka kinerja yang
dihasilkan oleh Tanteka Screen Printing Ponorogo dari motivasi yang
diberikan tersebut.”13
Cara Tanteka menumbuhkan semangat kepada karyawan agar tetap giat
bekerja adalah dengan pemimpin memberikan motivasi bahwa bekerja untuk
belajar dan mengolah kemampuan agar nanti bisa membuka usaha sendiri,
karena tidak selamanya karyawan akan bergantung pada usaha pemimpin. Dan
jangan bekerja semata-mata hanya mengejar gaji saja, karena jika mengejar
harta saja karyawan tidak berfikir untuk mengolah skill lebih dalam dan akan
lebih lama untuk menguasai teknik menyablon yang baik. Dan pada
kenyataannya karyawan yang bekerja dengan niat untuk belajar lebih cepat
menguasai teknik menyablon yang baik dari pada karyawan yang bekerja
hanya untuk mencari gaji saja.
Keinginan untuk dapat memiliki benda atau mendapatkan sesuatu dapat
mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras, hal ini terjadi pada satu
diantara lima karyawan yang bekerja di Tanteka. Salah satu alasan karyawan
tersebut mempunyai semangat kerja di Tanteka adalah karena adanya dorongan
12
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untuk dapat memiliki suatu barang yang mereka inginkan. Hal ini diungkapkan
oleh salah satu karyawan di Tanteka yaitu:
Menurut saudara Bahrul
“Saya menyelesaikan tugas yang diberikan karena sudah menjadi
tanggung jawab para karyawan. Selain itu saya orangnya ambisius jika
mempunyai keinginan, dan tugas itu harus saya kerjakan agar keinginan
saya dapat tercapai”14.
Jika mereka ingin membeli suatu barang, otomatis memperlukan biaya
yang cukup untuk membeli barang tersebut. Satu diantara lima karyawan di
Tanteka mempunyai dorongan tersebut, mereka akan bekerja lebih keras agar
mendapat gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan, lalu jika sudah
merasa gaji yang mereka dapatkan itu cukup maka mereka akan membeli
barang yang mereka inginkan dengan menggunakan gaji yang sudah
didapatkan.
Faktor jarak lokasi

rumah dan tempat

bekerja juga sangat

mempengaruhi semangat untuk bekerja. Salah satu alasan karyawan untuk
tetap bekerja di Tanteka adalah karena jarak tempuh lokasi bekerja sangat
berdekatan dengan tempat tinggal, sehingga mempercepat perjalanan berangkat
maupun pulang saat bekerja. Empat dari lima karyawan di Tanteka bertempat
tinggal cukup dekat dengan lokasi yang sedang mereka tempati untuk bekerja,
bahkan empat karyawan tersebut satu lingkungan dengan pemilik usaha
percetakan sablon yang mereka tempati.

14
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Menurut saudara Tofa
“Alasan bekerja di Tanteka karena jarak lokasi tempat bekerja dekat
dengan rumah, serta harus menjaga nenek satu-satunya.”15
Hanya ada satu karyawan yang jarak tempuh rumah dengan lokasi
bekerja cukup jauh, sehingga karyawan tersebut sering terlambat saat
berangkat bekerja. Karena tempat tinggal yang berdekatan, jika ada kegiatan
lingkungan mereka tidak bisa masuk semua.
Menurut saudara Tofa
“Kadang kita menyelesaikan tugas dan terkadang kita tidak
menyelesaikannya. Dengan alasan karena empat dari karyawan Tanteka
satu lingkungan dan mengikuti karang taruna di Desa, maka jika ada
kegiatan semua harus mengikuti. Seperti acara pernikahan, kami pernah
tiga-sampai empat hari berturut-turut tidak masuk bekerja dikarenakan
harus membantu acara tersebut dengan karang taruna kami.”16
Dengan dekatnya jarak lokasi rumah dengan lokasi bekerja seharusnya
karyawan bisa tepat waktu dan disiplin saat bekerja. Namun para karyawan
masih ada yang terlambat saat bekerja, bahkan pernah hanya ada satu karyawan
saja yang masuk bekerja.17 Hal ini dikarenakan lokasi tempat bekerja satu
lingkungan dengan rumah para karyawan, seperti yang dikatakan saudara tofa,
bahwa jika lingkungan mereka ada acara, maka mereka harus mengikuti
kegiatan lingkungan, sehingga mereka tidak bisa masuk kerja.
Pada setiap lingkungan baik itu sosial ataupun pekerjaan yang
diharapkan karyawan adalah adanya keadilan dan kebijaksaan dari pemimpin
dalam memberikan tugas maupun gaji. Adil dan bijaksana yang dimaksud
15
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adalah memberikan tugas pada masing-masing karyawan sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki. semua karyawan tidak diberikan tugas yang sama,
melainkan tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan karyawan, karena
setiap karyawan memiliki kemampuan yang berbeda. Begitu pula soal gaji, gaji
yang diberikan juga sesuai dengan jam bekerja, kemampuan, dan kinerja yang
dihasilkan. Meskipun tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan,
karyawan yang belum bisa dengan tugas lainnya akan tetap didampingi dan
diajari akan tugas tersebut.18 Empat karyawan lainnya pun juga mengatakan hal
yang sama, bahwa mereka merasa sudah diperlakukan secara adil oleh
pemimpin. Baik itu dari pemberian tugas maupun pemberian gaji.19
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor internal
yang mendorong kinerja lima karyawan yang bekerja di Tanteka Screen
Printing Ponorogo adalah bekerja dengan niat belajar untuk meraih prestasi,
keinginan untuk dapat memiliki, dekat dengan rumah, serta pemimpin yang
adil dan bijaksana.
C. Faktor-faktor Eksternal yang Mendorong Kinerja Karyawan Di Tanteka
Screen Printing Ponorogo
Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal yang mendorong kinerja
karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo antara lain adalah kondisi
lingkunga pekerjaan. Lingkungan pekerjaan adalah salah satu tempat yang
mempengaruhi proses kinerja karyawan. Jika karyawan menempati lingkungan
18
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yang membuat mereka nyaman dan sarana prasarana yang memadai, maka
hasil yang diperoleh juga akan maksimal. Namun jika lingkungan yang mereka
tempati kurang nyaman, maka hasilnya pun juga kurang maksimal. Empat
diantara lima karyawan yang bekerja di Tanteka sudah merasa nyaman dengan
tepat yang mereka tempati saat ini, dengan alasan tempat tersebut dekat dengan
rumah.20 Dan ada satu diantara lima karyawan yang kurang nyaman dengan
tempat kerja tersebut, dengan alasan Tanteka masih satu tempat dengan rumah
pemimpin dan masih dalam proses pembangunan tempat penyablonan. Karena
masih satu rumah dengan pemimpin dan dalam proses pebangunan, tepat
tersebut belum tertata rapi dan masih campur dengan berangkas rumah.21
Selain tempat, faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi kinerja
adalah teman kerja. Jika teman yang diajak kerja sama memiliki hubungan
yang baik dan memiliki komunikasi yang baik, maka kinerja yang didapatkan
juga akan maksimal. Begitupun sebaliknya, jika komunikasi dengan patner
kerja kurang baik, maka hasil yang diperoleh pun kurang maksimal.
Menurut saudara Bahrul
“Hubungan antara atasan dan bawahan sangat baik, serta saling
berkomunikasi jika ada suatu permasalahan.”22
Menurut saudara Tofa
“Hubungan kami dengan pemimpin dan sesama karyawan sangat baik dan
kompak. Kami saling membantu jika ada tugas dari pemimpin.”23
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Dan tiga lainnya mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan baik
dengan pemimpin dan dengan para karyawan lainnya.24 Semua karyawan di
Tanteka memiliki hubungan yang baik dengan antar karyawan. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya komunikasi antar karyawan yang saling terjaga
baik dalam pekerjaan maupun dalam hal lainnya. Tidak hanya antar karyawan
saja, mereka juga memiliki komunikasi yang baik dengan peimpin di Tanteka.
Seorang yang bekerja selain mempunyai tujuan untuk memperoleh
pengalaman adalah untuk memperoleh gaji yang memadai. Seorang yang
memperoleh gaji yang memadai akan menambah semangat untuk bekerja.
Begitupun sebaliknya, jika gaji yang diperoleh tidak sesuai yang dikerjakan,
maka akan menurunkan semangat akan bekerja.
Menurut saudara Bahrul
“Insyaa Allah gaji yang saya dapat sudah sesuai, tapi kalau disamakan satu
karyawan dengan karyawan lainnya tidak sesuai. Karena masing-masing
karyawan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dan gaji yang
diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan. Tapi
memang saya tidak mengejar gaji, melainkan ilmu.”25
Dan empat karyawan lainnya pun mengatakan hal yang sama, yaitu gaji
yang diberikan oleh Tanteka kepada para karyawan sesuai dengan tugas yang
telah diberikan. Namun setiap karyawan memperoleh gaji yang berbeda-beda,
perbedaan ini dilihat dari kemampuan, seberapa sulit tugas yang diberikan, dan
kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing karyawan. Jika semakin tinggi
tingkat kesulitan yang dikerjakan dan semakin bagus kinerja yang dihasilkan,
maka semakin tinggi pula gaji yang diterima. Begitu pula sebaliknya, jika
24
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semakin mudah tingkat kesulitan yang dikerjakan dan semakin rendah kinerja
yang dihasilkan, maka semakin rendah pula gaji yang diterima. Dan jika ada
jam tambahan kerja atau lemburan, Tanteka akan memberikan kompensasi
tersendiri sesuai seberapa banyak lemburan yang dikerjakan. Meskipun para
karyawan memperoleh gaji yang tidak sama, tapi menurut mereka itu sudah
adil karena sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan.26
Pak Aslan mengawasi kinerja karyawan dengan cara mengawasi setiap
tugas yang sudah dibagi dan diberikan untuk karyawan. Empat diantara lima
karyawan mengatakan bahwa pemimpin Tanteka memberikan arahan dan
bimbingan saat bekerja, dan satu diantara lima karyawan tersebut mengatakan,
bahwa “pemimpin tidak selalu memberikan arahan, memang karyawan
diajarkan untuk belajar sendiri memecahkan masalah agar karyawan satu
dengan karyawan lainnya dapat menumbuhkan komunikasi dan hubungan yang
baik”27.
Menurut bapak Aslan
“saya mengawasi setiap tugas yang sudah diberikan. Jika saya tidak bisa
mendampingi karyawan di lokasi karena adanya kepentingan yang lain,
maka saya akan mengawasi mereka lewat grub whatshap yang sudah
dibuat, saya akan bertanya sudah sampai mana yang dikerjakan, apa yang
masih kurang, dan apakah bahannya sudah cukup atau belum, dan saya
bertanya pada setiap karyawan apakah masing-masing tugas sudah selesai
dkerjakan. Kadang juga karyawan bilang digrup misalnya catnya kurang
atau bahan yang lain kurang selalu bilang ke saya langsung. Kalau ada
kesalahan ya saya kasih tau yang benar agar tidak mengalami kesalahan
lagi.”28
26
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa empat
karyawan mengatakan pemimpin memberikan arahan kepada setiap karyawan,
dan satu lainnya mengatakan pemimpin tidak memberikan arahan, namun hal
tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi antar karyawan untuk saling
berfikir dan menjalin komunikasi yang baik antar karyawan.
Cara Tanteka untuk mendorong kinerja sesuai dengan kualitas
perusahaan adalah menerapkan peraturan yang fleksibel. Pada usaha
percetakan sablon ini, pemimpin Tanteka menerapkan peraturan yang fleksibel.
Menurut bapak Aslan
“Peraturan yang ditetapkan di Tanteka ini fleksibel. Fleksibel yang
dimaksud disini adalah Tanteka menentukan bahwa masuk kerja pukul
08.00 WIB dan pulang pukul 17.00 WIB. Tapi jika karyawan tidak bisa
masuk pukul 08.00 tepat, saya tidak masalah. Karena orang kan
mempunyai kerepotan masing-masing. Ya kalau bisa tepat waktu. Dan
kalau tidak bisa tidak apa-apa. Yang penting kalau tidak masuk ya harus
izin, soalnya kan berkaitan dengan pembagian tugas kerja. Hanya saja
kendalanya karyawan disini rumahnya berdekatan dan satu lingkungan.
Dan jika tidak bisa masuk kerja karena ada acara lingkungan saya bisa
memaklumi. Dan sebelum menerima orderan saya akan bertanya kepada
seluruh karyawan apakah sanggup atau tidak dengan orderan sekian dan
dengan waktu sekian, karena jika saya menyanggupi tapi karyawannya
tidak sanggup, nanti takutnya tidak bisa memenuhi kinerja yang
diharapkan pelanggan.”29
Menurut saudara Bahrul
“Lumayan nyaman bekerja di sini, lebih enjoy karena dengan adanya
peraturan yang fleksibel.”30
Peraturan ini diterapkan dengan tujuan agar karyawan bekerja sepenuh
hati tanpa adanya pengekangan dalam bekerja. Tanteka lebih menekankan pada
kualitas yang baik daripada jumlah yang banyak dengan kualitas yang rendah.
29
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Meskipun begitu, Tanteka tetap menetapkan sesuai target yang harus dipenuhi.
Feksibel yang dimaksud di sini adalah para karyawan boleh datang terlambat
ataupun izin tidak masuk kerja dengan alasan mempunyai kepentingan tertentu
yang tidak bisa ditinggalkan, tapi dengan ketentuan harus izin terlebih dahulu
bahwa pada hari tersebut mereka tidak masuk kerja. Semua karyawan sangat
nyaman dengan peraturan tersebut karena mereka mengerjakan segala sesuatu
pekerjaan yang ditugaskan dengan nyaman. Akan tetapi, masih ada beberapa
karyawan yang kurang mematuhi jam kerja yang ditetapkan oleh Tanteka.
Karena adanya peraturan yang fleksibel, ada beberapa karyawan yang datang
tidak tepat waktu.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin dari setiap
pekerjaan pasti akan menemukan kekurangan dan kelebihan, termasuk
kesalahan dalam bekerja. Pada kesalahan karyawan inilah pak Aslan akan
mendampingi dan mengevaluasi setiap kinerja karyawan dengan cara
membantu karyawannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan kinerja yang di
inginkan oleh Tanteka. Misalnya, memberikan contoh yang benar agar para
karyawan tidak mengulangi kesalahan yang sama.31
Meskipun mempunyai peraturan yang fleksibel, Tanteka menetapkan
peraturan yaitu jam kerja mulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul
17:00 WIB, karyawan harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah
diberikan oleh, serta karyawan harus bekerja sesuai standar yang telah
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ditetapkan oleh Tanteka. Seperti harus menjaga kualitas sablon, menjaga
kerapian, dan jumlah sesuai target yang telah ditetapkan.
Kesalahan yang dilakukan oleh para karyawan dalam penyablonan
menurut empat karyawan lainnya adalah tingkat kesulitan gambar yang rumit
dan cat yang belum jadi sering menempel pada kain dan cat sering geser antara
warna satu dengan warna lainnya yang menyebabkan warna yang diinginkan
tidak sesuai dengan gambar.32
Menurut saudara Bahrul
“Kesalahan yang dilakukan penyebabnya adalah lalai dalam mengerjakan
tugas dan akhirnya hasil yang didapat tidak sesuai yang diharapkan oleh
pemimpin.”33
Kesalahan tersebut sering dilakukan oleh para karyawan karena
banyaknya orderan yang diterima dan tingkat kesulitan yang rumit sehingga
menyebabkan terjadinya kesalahan saat proses penyablonan. Namun tak hanya
itu saja, lalai saat bekerja juga menjadi penyebab utama kesalahan saat bekerja.
Dan jika kesalahan tersebut bisa diperbaiki, maka akan diperbaiki, dan jika
kesalahan tersebut fatal, maka terpaksa mengganti dengan barang yang baru.
Apabila karyawan dalam bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan oleh Tanteka, maka akan ada konsukuensinya. Jika karyawan
bekerja tidak sesuai dengan jam kerja, maka gaji akan dipotong sesuai dengan
seberapa lama ia terlambat dan seberapa lama ia bekerja pada hari itu. Dan jika
karyawan melakukan kesalahan, maka akan mendapat teguran. Tapi jika
melakukan kesalahan berulang kali yang tidak bisa ditolerir kesalahannya yang
32

Dimas, Tofa, Eko, dan Tekad, Wawancara, 03 Mei 2019

33

Bahrul, Wawancara, 03 Mei 2019

66

padaha sudah diperingatkan beberapa kali, dan akan menghambat proses
produksi, maka akan diberikan pemecatan.34
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor
eksternal yang mendorong kinerja lima karyawan yang bekerja di Tanteka
Screen Printing Ponorogo adalah kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang
memadai, supervisi yang baik, paraturan yang fleksibel, mengevaluasi
karyawan, serta peraturan dan konsekuensi.
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BAB IV
ANALISIS MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN
DI TANTEKA SCREEN PRINTING PONOROGO
A. Analisis Motivasi Kerja Terhadap Faktor-faktor Internal yang
Mendorong Kinerja Karyawan di Tanteka Screen Printing Ponorogo
Pada dasarnya setiap unit usaha memerlukan karyawan yang cakap,
terampil, disiplin dan mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola
usaha tersebut. Untuk memenuhi kinerja agar memperoleh hasil yang optimal
maka tidak hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki karyawan itu
saja, akan tetapi diperlukannya motivasi kerja agar dapat mendorong kinerja
yang dicapai sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Motivasi sangat
dibutuhkan oleh setiap karyawan untuk menumbuhkan semangat dalam
bekerja. Tanpa adanya motivasi, karyawan bekerja menjadi kurang optimal.
Motivasi yang dibutuhkan adalah berupa faktor internal atau dari dalam diri
karyawan itu sendiri dan faktor eksternal atau dorongan dari luar diri
karyawan.
Menurut Edy Sutrisno, Faktor internal yang mendorong kinerja
karyawan antara lain adalah yang pertama, keinginan untuk dapat hidup,
seperti perlunya makan dan minum. Maksudnya adalah manusia akan
melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan hidupnya baik itu
pekerjaan halal maupun pekerjaan haram agar dapat memperoleh makanan
dan minuman yang ia butuhkan. Kedua, keinginan untuk dapat memiliki,
seperti keinginan untuk memperoleh barang yang ia sukai. Keingingan yang
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keras untuk memperoleh barang tersebut akan mendorong orang tersebut agar
bekerja lebih keras untuk mengumpulkan uang dan membeli barang tersebut.
Ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan, seperti ingin di akui dan
dihormati oleh orang lain . Hal ini menyebabkan diri seorang tersebut bekerja
sebaik mungkin agar hasil yang dicapai nanti dapat dihargai dan dihormati
oleh orang lain bahwa dirinya pandai dalam bekerja, memperoleh hasil yang
baik, dan berkesan baik untuk memperoleh nama yang baik yang ia inginkan.
Keempat,

keinginan

untuk

memperoleh

pengakuan,

seperti

adanya

penghargaan atas prestasi, adanya hubungan kerja yang harmonis dan
kompak, pemimpin yang adil dan bijaksana, dan usaha tempat bekerja diakui
oleh masyarakat. Kelima, keinginan untuk berkuasa, seperti keinginan untuk
menjadi ketua atau menjadi kepala tim dalam bekerja.1
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti, faktor internal
yang mendorong kinerja karyawan Screen Printing ponorogo yang sesuai
dengan teori motivasi kerja menurut Edy Sutrisno adalah:
1. Keinginan untuk dapat memiliki
Dorongan untuk dapat memiliki bisa memicu seseorang untuk
bekerja lebih keras agar keinginan untuk mendapatkan sesuatu itu bisa
terwujud. Misalnya mereka menginginkan sepeda motor, maka mereka
akan berusaha lebih keras dan giat untuk bekerja mengumpulkan uang agar
mereka dapat membeli motor tersebut. satu diantara lima karyawan di
Tanteka mempunyai dorongan tersebut, mereka akan bekerja lebih keras
1
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agar mendapat gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan, lalu jika
sudah merasa gaji yang mereka dapatkan itu cukup maka mereka akan
membeli barang yang mereka inginkan dengan menggunakan gaji yang
sudah didapatkan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu karyawan di
Tanteka yaitu
Menurut saudara Bahrul
“saya menyelesaikan tugas yang diberikan karena sudah menjadi
tanggung jawab para karyawan. Selain itu saya orangnya ambisius jika
mempunyai keinginan, dan tugas itu harus saya kerjakan agar
keinginan saya dapat tercapai”2
Dari hasil pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa keingingan
untuk dapat memiliki sangat berperan penting dalam mendorong kinerja
karyawan.

Karena

keinginan

untuk

mendapatkan

sesuatu

sangat

mendorong karyawan untuk giat bekerja. Semakin kuat keinginan tersebut,
maka semangat untuk bekerja akan semakin tuumbuh dan kinerja yang
dicapai akan semakin tinggi. Namun, dorongan untuk dapat memiliki ini
hanya dimiliki oleh satu karyawan saja. Jika hal ini dimiliki oleh seluruh
karyawan, maka kinerja yang dihasilkan pasti akan lebih banyak dan lebih
baik lagi.
2. Pemimpin yang adil dan bijaksana
Faktor internal pemimpin yang adil dan bijaksana pada karyawan
Tanteka ini masuk rincian dari faktor keinginan untuk memperoleh
pengakuan pada teori motivasi kerja menurut Edy Sutrisno. Seorang
pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil baik di dalam organisasi
2
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maupun dalam masyarakat. Pemimpin sudah sepatutnya memperlakukan
semua orang secara adil, tidak berat sepihak maupun memihak. Menurut
Ibn Taimiyah, ada dua jenis keadilan shar’iyah dan ‘aqliyah (rasio).
Keadilan syariat dicapai dengan menjalankan semua hukum syariat.
Sedangkan keadilan rasional dicapai dengan melaksanakan apa yang
menurut indera dan akal mengandung maslahah bagi kehidupan manusia.
Ini berlaku pada sebagian bidang muamalat (interaksi sosial). Ibn
Taimiyah sangat menekankan prinsip keadilan (’adalah), sehingga dia
mempunyai kecenderungan untuk lebih menyukai kepemimpinan yang
adil, meski sang pemimpin kafir dari pada kepemimpinan orang Islam
yang tidak adil (zalim)3. Sedangkan bijaksana menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya
(pengalaman dan pengetahuannya) dalam melalukan sesuatu hal.
Menurut lima karyawan yang bekerja di Tanteka, pemimpin sudah
berlaku adil dan bijaksana dalam memberikan tugas. Adil yang dimaksud
adalah memperlakukan semua karyawan dengan perlakuan yang baik
tanpa memandang seberapa lama karyawan itu bekerja maupun melihat
statusnya. Meskipun setiap karyawan mempunyai kemampuan yang
berbeda, tapi pemimpin memperlakukan karyawan dengan perlakuan yang
sama, karena semua dianggap sebagai teman untuk bekerjasama dalam
tujuan yang sama untuk memenuhi kinerja. Sedangkan bijaksana yang
3
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dimaksud

adalah bukanlah memberikan tugas yang sama pada setiap

karyawan, akan tetapi memberikan tugas sesuai kemampuan yang dimiliki
oleh masing-masing karyawan. Sebelum memberikan tugas, pemimpin
membaca karakter masing-masing karyawan terlebih dahulu. Seperti,
kerapian penyablonan, ketepatan dalam penyablonan, dan kecepatan dalam
menyelesaikan tugas. Setelah mengetahui karakter dan kemampuan
masing-masing karyawan, pemimpin membagi tugas sesuai kemampuan
yang dimiliki oleh karyawan tersebut.
Berdasarkan teori dan hasil wawancara tersebut, maka analisis
peneliti adalah bahwa karakter pemimpin yang adil dan bijaksana ini
mendorong karyawan nyaman dalam bekerja karena tugas yang diberikan
pemimpin sesuai kemampuan dan karakter masing-masing yang dimiliki
karyawan, sehingga hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan oleh
pemimpin Tanteka Screen Printing Ponorogo.
Sedangkan faktor internal yang mendorong kinerja karyawan Screen
Printing ponorogo yang tidak sesuai dengan teori motivasi kerja menurut Edy
Sutrisno adalah:
1. Dekat dengan rumah
Faktor internal dekat dengan rumah dikatakan tidak sesuai dengan
teori motivasi kerja menurut Edy Sutrisno karena peneliti belum
menemukan teori yang menjelaskan tentang motivasi kerja dekat dengan
rumah, serta poin ini tidak masuk dalam kategori teori Edy Sutrisno poin
manamun.
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Menurut Suharyono dan Amien, jarak yaitu jarak berkaitan erat
dengan lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan atau keperluan pokok
kehidupan (air, tanah, subur, pusat pelayanan), pengangkutan barang dan
penumpang. Oleh karena itu jarak tidak hanya dinyatakan dengan ukuran
jarak lurus di udara yang mudah diukur pada peta (dengan memperhatikan
skala peta), tetapi dapat pula dinyatakan sebagai jarak tempuh baik yang
dikaitkan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupu satuan biaya
angkutan.4
Salah satu alasan para karyawan untuk tetap bekerja di Tanteka
adalah karena jaraknya dengan rumah para karyawan yang lumayan
berdekatan. Dengan dekatnya jarak tempuh antara tempat tinggal dan
tempat bekerja para karyawan, dan mudahnya jalan untuk dilewati, maka
semakin mempermudah karyawan untuk berangkat bekerja. Empat
diantara lima karyawan tersebut sangat dekat dengan lokasi bekerja,
bahkan empat karyawan tersebut satu lingkungan dengan pemilik usaha
tempat mereka bekerja. Karena tempat tinggal yang berdekatan, jika ada
kegiatan lingkungan mereka tidak masuk semua, karena mereka ikut serta
dalam acara lingkungan tersebut. Bahkan karena adanya acara lingkungan,
terkadang yang masuk bekerja hanya satu orang saja.
Dapat dianalisis bahwa lokasi dekat dengan rumah sangat
menguntungkan bagi karyawan karena mengurangi biaya transportasi dan
4
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mempersingkat waktu tempuh saat berangkat maupun pulang kerja. Tapi,
kelemahannya jika ada acara lingkungan, otomatis empat karyawan
tersebut akan libur bekerja. Dan karena jarak yang berdekatan tersebut
membuat para karyawan lalai, sehingga mereka terkadang masih datang
bekerja dengan terlambat. Dan keterlambatan masuk saat bekerja dapat
mempengaruhi kinerja dari percetakan sablon tersebut. Hasilnya yang
harusnya selesai tepat waktu terkadang masih molor.
2. Bekerja dengan niat belajar untuk meraih prestasi
Bekerja dengan niat belajar untuk meraih prestasi juga dikatakan
tidak sesuai dengan teori motivasi kerja menurut Edy Sutrisno karena point
ini juga tidak masuk dalam kategori teorinya. Namun poin ini hampir sama
dengan teori menurut Abraham H. Maslow tentang Self Actualization
needs. Maksudnya adalah seseorang ingin terpenuhinya keinginan untuk
aktuaisasi diri, yaitu ingin menggunakan potensi yang dimiliki dan
mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan diri.
Murray dan Winardi merumuskan bahwa “kebutuhan akan prestasi
sebagai keinginan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang
sulit”. Orang yang termotivasi untuk berprestasi memiliki tiga macam ciri
umum. Pertama, menyukai tugas-tugas dengan kesulitan moderat. Kedua,
menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upayaupaya sendiri dan bukan karena faktor lain sepeti kemujuran. Ketiga,
menginginkan

umpan

balik

tentang

keberhasilan

dan

kegagalan
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pekerjanya.5 Menyukai tugas dengan kesulitan moderat artinya adalah
menyukai pekerjaan yang tidak terlalu sulit namun juga tidak terlalu
mudah atau dengan tingkat kesulitan yang sedang. Menyukai situasi
kinerja yang timbul karena upaya sendiri adalah menyukai kinerja yang
baik dari proses yang mereka usahakan sendiri. Kinerja yang mereka
peroleh bukan karena kemujuran, akan tetapi memang dari proses yang
telah mereka kerjakan sebelumnya. Menginginkan umpan balik tentang
keberhasilan dan kegagalan pekerjanya maksudnya adalah mereka
menginnginkannya umpan balik dari setiap tugas yang dikerjakan,
misalnya

ingin

memperoleh

penghargaan

baik

material

maupun

nonmaterial. Seperti pujian, jabatan, maupun kompensasi.
Berdasarkan teori dan hasil wawancara, maka peneliti dapat
menganalisis bahwa bekerja dengan niat belajar untuk mendapatkan
prestasi sangat mendorong kinerja karyawan, dan hasilnya lebih baik dari
pada hanya sekedar bekerja untuk memperoleh gaji saja. Untuk
memperoleh prestasi yang diinginkan, para karyawan di Tanteka
mempunyai dorongan dari dalam diri mereka sendiri bahwa bekerja
dengan niat belajar lebih cepat bisa daripada hanya sekedar untuk
memperoleh bayaran saja. Hal tersebut dijelaskan oleh pemimpin Tanteka
dan sudah di alami sendiri oleh para karyawan bahwa bekerja di Tanteka
akan lebih cepat bisa jika diniatkan untuk belajar, karena jika diniatkan
untuk belajar karyawan akan lebih serius dan berhati-hati dalam
5
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menjalankan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Dan jika bekerja hanya
untuk memperoleh bayaran saja, mereka akan lebih lama menguasai teknik
penyablonan karena mereka bekerja hanya untuk menggugurkan
kewajiban saja demi memperoleh bayaran yang diinginkan. Mereka
bekerja dengan tujuan belajar melatih skill serta mendalami ilmu
penyablonan yang baik agar mereka kelak tidak hanya menjadi karyawan
saja, akan tetapi bisa membuka usaha sendiri dan membuahkan hasil untuk
masa depan.
B. Analisis Motivasi Kerja Terhadap Faktor-faktor Eksternal yang
Mendorong Kinerja Karyawan Di Tanteka Screen Printing Ponorogo
Selain dari faktor internal yang ada dalam diri karyawan itu sendiri,
yang mendorong kinerja karyawan adalah dari faktor eksternal. Faktor
eksternal adalah faktor yang mendorong dari luar dari karyawan seperti
dorongan dari lingkungan sosial maupun dari tempat itu sendiri. Adapun
faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan antara lain pertama,
kondisi lingkungan kerja, meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu
pekerjaan, kebersihan, pencahayaan yang cukup, ketenangan, termasuk juga
hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kedua,
Kompensasi merupakan sumber penghasilan utama bagi para karyawan untuk
memenuhi kebutuhannya. Kompensasi juga sebagai alat motivasi paling
ampuh untuk mendorong kinerja karyawan, karena jika kompensasi yang
didapat tidak sesuai dengan tugas yang diberikan, maka karyawan menjadi
tidak semangat untuk bekerja dan hasilnya pun akan menurun. Ketiga,
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supervisi yang baik. Fungsi supervise itu sendiri dalam sebuah pekerjaan
adalah memberikan pengarahan, membeimbing kerja para karyawan agar
dapat melakukan tugas yang diberikan tanpa melakukan kesalahan. Keempat,
adanya jaminan pekerjaan, maksudnya adalah mereka bekerja bukan untuk
hari ini saja, tetapi mereka bekerja sampai tua cukup dalam satu perusahaan
saja, dan tidak pindah-pindah ke perusahaan lain. Karyawan tersebut merasa
akan mendapat jaminan pekerjaan untuk masa depan jika misalnya
perusahaan memberikan

adanya promosi jabatan, pangkat, maupun

kesempatan untuk mengembangkan potensi di perusahaan tersebut. Kelima,
status dan tanggung jawab, maksudnya adalah mereka pada suatu saat
menginginkan

kesempatan

menduduki

jabatan

tertentu

pada

suatu

perusahaan. Dengan menduduki jabatan, orang tersebut mersa dirinya akan
dipercaya, diberi tanggung jawab, dan wewenang yang besar untuk
melakukan suatu kegiataan. Keenam, peraturan yang fleksibel, maksudnya
adalah peraturan yang berlaku dan bersifat mengatur dan melindungi para
karyawan. Contohnya adalah banyak perusahaan besar yang memperlakukan
sistim prestasi kerja dan memberikan kompensasi kepada para karyawannya,
yang penting semua peraturan yang ada di perusahaan diinformasikan sejelasjelasnya agar tidak ada yang bertanya lagi lagi, atau memiliki pegangan
dalam melakukan pekerjaan.6

6
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Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti, faktor eksternal
yang mendorong kinerja karyawan Screen Printing ponorogo yang sesuai
dengan teori motivasi kerja menurut Edy Sutrisno adalah:
1. Kondisi lingkungan kerja
Lingkungan pekerjaan adalah keseluruhan sarana dan prasarana
kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan
yang dapat memengaruhi pelaksaan pekerjaan. Lingkungan kerja ini,
meliputi tempat bekerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan,
pencahayaan, ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antara orangorang yang ada di tempat tersebut. lingkungan kerja yang baik dan bersih,
mendapat cahaya yang cukup, bebas dari kebisingan dan gangguan, jelas
akan termotivasi tersendiri bagi para karyawan dalam melakukan pekerja
dengan baik. Namun lingkungan kerja yang buruk, kotor, gelap, pengap,
lembab, dan sebagainya akan menimbulkan cepat lelah dan menurunkan
kreativitas.7
Dalam penyablonan, Tanteka meperlukan ruangan dengan cahaya
yang cukup dan tempat yang nyaman agar memperoeh hasil sesuai yang
diharapkan. Di Tanteka selama ini masih satu tempat dengan rumah
pemilik, dan saat ini dalam proses pembuatan ruang khusus penyablonan
agar peralatan sablon tidak bercampur dengan peralatan rumah. Empat
diantara lima karyawan mengatakan bahwa mereka nyaman saja dengan
kondisi tempat yang ditempati saat ini, namun satu karyawan merasa
7

Ibid., 118-119.
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kurang nyaman karena tempat masih campur dengan satu rumah dan
tempat khusus penyablonan masih dalam proses pembangunan. Dari
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu karyawan
yang kurang nyaman dengan tempat yang masih campur itu. Ia berharap
tempat sablon itu cepat jadi agar bisa bekerja dengan nyaman.
Selain kondisi tempat bekerja yang mempengaeuhi kinerja adalah
hubungan antara atasan maupun dengan hubungan antar karyawan.
Menurut saudara Bahrul
“Hubungan antara atasan dan bawahan sangat baik, serta saling
berkomunikasi jika ada suatu permasalahan”.8
Menurut saudara Tofa
“Hubungan kami dengan pemimpin dan sesama karyawan sangat baik
dan kompak. Kami saling membantu jika ada tugas dari pemimpin”.9
Dan tiga lainnya mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan
baik dengan pemimpin dan dengan para karyawan lainnya.10
Berdasarkan teori dan hasil wawancara, maka peneliti dapat
menganalisis bahwa kondisi lingkungan kerja mendorong kinerja
karyawan. Hal ini dilihat dari kebutuhan sosial yang baik ini sudah
didapatkan oleh seluruh karyawan di Tanteka. Mereka tidak lagi
menganggap patner kerja sebagai teman, melainkan sudah menjadi
saudara sendiri. Mereka bekerja dengan tugas yang diberikan oleh
pemimpin sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan. Tidak
8
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9
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hanya itu saja, apabila dari salah satu dari mereka mengalami kesulitan
maka mereka akan saling membantu. Hubungan yang baik ini sangat
mempengaruhi kenyamanan mereka dalam bekerja. Dan semua karyawan
merasa nyaman dengan adanya komunikasi yang baik antar karyawan dan
atasan sehingga mempermudah pekerjaan yang ditugaskan.
2. Kompensasi yang memadai
Kompensasi merupakan sumber penghasilan utama bagi para
karyawan untuk menghidupi diri beserta keluarganya. Kompensasi yang
memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan
untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. Karena tujuan
utama bekerja selain memperoleh pengalaman juga ingin memperoleh
kompensasi yang memadai. Jika kompensasi yang diberikan tidak sesuai
dengan tugas yang diberikan atau kurang dari cukup, maka seorang
tersebut akan mengalami penurunan semangat dalam bekerja. Selain
mengalami penurunan semangat kerja, hasilnya juga akan mempengaruhi
kinerja karyawan, dan pekerjaannya pun akan dikerjakan secara asalasalan. Jika kompensasi yang didapat kurang sesuai dengan apa yang
mereka kerjakan, maka mereka akan berfikir lebih karena kurangnya imbal
balik atas yang mereka kerjakan. Tapi jika kompensasi yang mereka
peroleh sesuai dengan apa yang mereka lakukan, maka mereka akan
merasa impas dan hasil yang diperoleh pun juga akan maksimal.
Berdasarkan teori dan hasil wawancara, maka peneliti dapat
menganalisis bahwa kompensasi yang mereka dapat di Tanteka sudah
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sesuai dengan yang mereka harapkan serta sudah sesuai dengan tugas yang
diberikan oleh pemimpin Tanteka Screen Printing Ponorogo. Dan
kompensasi yang diberikan mampu mendorong kinerja karyawan.
Karyawan di Tanteka merasa gaji yang mereka peroleh sudah sesuai
dengan apa yang mereka kerjakan. semua karyawan mengatakan hal yang
sama, bahwa gaji yang diterima sudah sesuai dengan apa yang mereka
kerjakan. Jika ada lemburan pun juga ada uang tambahan yang mereka
terima, tapi besar uang tembahan tersebut tergantung seberapa lama yang
mereka kerjakan.
3. Supervisi yang baik
Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan
pengarahan,

membimbing

kerja

para

karyawanan,

agar

dapat

melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Dengan
demikian, posisi supervisi sangat dekat dengan para karyawan, dan selalu
menghadapi para karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bila
supervisi yang dekat para karyawan ini menguasai liku-liku pekerjaan dan
penuh dengan sifat-sifat kepimimpinan, maka suasana kerja akan
bergairah dan bersemangat. Dan sebaliknya, jika seorang supervisi yang
tidak dekat dengan karyawan dan tidak menguasai lika-liku pekerjaan
yang dihadapi, maka hubungan antara pemimpin dan karyawan menjadi
kurang harmonis dan menurunnya semangat untuk bekerja.
Empat diantara lima karyawan mengatakan bahwa pemimpin
Tanteka memberikan arahan dan bimbingan saat bekerja, dan satu diantara
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lima karyawan tersebut mengatakan, bahwa “pemimpin tidak selalu
memberikan arahan, memang karyawan diajarkan untuk belajar sendiri
memecahkan masalah agar karyawan satu dengan karyawan lainnya dapat
menumbuhkan komunikasi dan hubungan yang baik”11.
Berdasarkan teori dan hasil wawancara, maka peneliti dapat
menganalisis bahwa supervise yang baik mampu mendorong kinerja
karyawan karena tanpa adanya supervisi yang baik dan mampu
memberikan arahan, kinerja yang dihasilkan pun juga kurang maksimal.
Pak Aslan sebagai pemimpin sekaligus supervisi bagi karyawan, setiap
hari selalu mengawasi setiap pekerjaan yang ditugaskan untuk karyawan.
Ia selalu mengawasi setiap tugas yang diberikan dan mengontrol kinerja
karyawan agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Ia juga
memberikan arahan untuk selalu hati-hati dalam bekerja agar tidak
melakukan kesalahan. Jika terdapat kesalahan, maka pak Aslan akan
membantu dan mengarahkan agar kualitas yang dihasilkan sesuai dengan
standar perusahaan.
4. Peraturan yang fleksibel
Bagi perusahaan besar, biasanya sudah ditetapkan sistim dan
prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Sistim dan
prosedur kerja ini dapat kita sebut dengan peraturan yang berlaku dan
bersifat mengatur dan melindungi para karyawan. Semua ini merupakan
aturan main yang mengatur hubungan kerja antara karyawan dengan
11

Bahrul, Wawancara, 03 Mei 2019

82

perusahaan, termasuk hak dan kewajiban para karyawan, pemberian
kompensasi, promosi, mutasi, dan sebagainya. banyak perusahaan besar
yang memperlakukan sistim prestasi kerja dan memberikan kompensasi
kepada para karyawannya, yang penting semua peraturan yang ada di
perusahaan diinformasikan sejelas-jelasnya agar tidak ada yang bertanya
lagi lagi, atau memiliki pegangan dalam melakukan pekerjaan. Oleh
karena itu, biasanya peraturan bersifat melindungi dan dapat memberikan
motivasi para karyawan untuk bekerja lebih baik.12
Berdasarkan teori dan hasil wawancara, maka peneliti dapat
menganalisis bahwa pada usaha percetakan sablon ini, pemimpin Tanteka
menerapkan peraturan yang fleksibel. Menurut saudara Bahrul “lumayan
nyaman bekerja di sini, lebih enjoy karena dengan adanya peraturan yang
fleksibel”.13 Peraturan yang fleksibel ini sangat membuat nyaman para
karyawan yang bekerja di Tanteka. Mereka sangat nyaman dan enjoy
dalam bekerja karena tidak ada peraturan yang mengekang. Namun hal ini
menjadikan karyawan lalai untuk masuk kerja dengan tepat waktu. Karena
peraturan yang fleksibel tersebut menjadikan mereka kurang disiplin dan
sering datang terlambat. Ada yang terlambat karena memang ada
kepentingan tersendiri, tapi juga karena merasa santai karena tidak ada
hukuman yang berat. Selain itu datang terlambat dengan alasan bangun
kesiangan dan kurangnya semangat dalam bekerja. Karena keterlambatan
12
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tersebut menyebabkan pengerjaan sablon terkadang menjadikan deadline
mengalami keterlambatan. Misalnya yang harusnya deadline pada tanggal
8 harus jadi, terkadang mundur satu sampai dua hari baru jadi.
Kenyamanan karena adanya peraturan yang fleksibel ini menyebabkan
karyawan lalai dan kurang disiplin dalam bekerja.
Sedangkan faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan Screen
Printing ponorogo yang tidak sesuai dengan teori motivasi kerja menurut Edy
Sutrisno adalah:
1. Mengevaluasi karyawan
Menurut Hadari Nawawi, evaluasi kinerja merupakan kegiatan atau
proses

yang

tidak

dilakukan

hanya

satu

kali,

tetapi

harus

kontinu/berkelanjutan atau secara periodik. Dalam keadaan seperti itu
seorang penilai harus memahami bahwa yang dinilai adalah aspek-aspek
kemanusian dalam bekerja, yang sifatnya kompleks, dan selalu dapat
berubah. Oleh karenanya suatu hasil penilaian mungkin saja berubah
dalam penilaian berikutnya, mungkin hasilnya lebih baik atau mungkin
pula lebih buruk.14
Berdasarkan teori dan hasil wawancara tersebut, maka analisis
peneliti adalah bahwa faktor eksternal dengan poin mengevaluasi
karyawan

mampu

mendorong

kinerja

karyawan.

Karena

tujuan

diadakannya evaluasi adalah untuk mengetahui letak kekurangan dan
14
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kelebihan pada saat melakukan pekerjaan. Dari hasil evaluasi, pemimpin
dapat mengetahui hal apa saja yang harus diperbaiki dalam melakukan
pekerjaan selanjutnya. Dari hasil evaluasi, pemimpin akan memperbaiki
letak kesalahan dan kekurangan atas pekerjaan yang telah dilakukan agar
kedepannya hasil yang dicapai lebih baik. Tanpa adanya evaluasi, suatu
organisasi tidak akan tau di mana letak kesalahan dan apa yang harus
diperbaiki.
2. Peraturan dan konsekuensi
Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk
mematuhi dan menaati segala norma peraturan yang berlaku di organisasi.
Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan
organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan
memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Disiplin kerja atau
kebiasaan-kebiasaan baik yang harus ditanamkan dalam diri karyawan
sebaiknya bukan atas dasar paksaan semata, tetapi harus lebih didasarkan
atas kesadaran dari dalam diri karyawan. Ketidakdisiplinan individu atau
karyawan dapat memengaruhi kerja organisasi.15
Oleh karena itu, para karyawan Tanteka harus menerapkan sikap
disiplin kerja agar kinerja bisa tercapai. Untuk mengurangi keterlambatan
deadline, pak Aslan menetapkan tanggal jadi orderan lebih cepat satu hari
kepada karyawan dari tanggal dari yang sebenarnya. Maksudnya adalah
jika konsumen menetapkan tanggal jadi orderan pada tanggal 08 Januari,
15
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maka pak Aslan menyampaikan kepada para karyawan bahwa tanggal jadi
orderan pada tanggal 07 Januari. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi
adanya keterlambatan deadline.
Kesalahan yang sering dilakukan oleh para karyawan karena
banyaknya orderan yang diterima dan tingkat kesulitan yang rumit
sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan saat proses penyablonan.
Namun tak hanya itu saja, lalai saat bekerja juga menjadi penyebab utama
kesalahan saat bekerja. Dan jika kesalahan tersebut bisa diperbaiki, maka
akan diperbaiki, dan jika kesalahan tersebut fatal, maka terpaksa
mengganti dengan barang yang baru.
Terselesainya deadline saat pengerjaan adalah salah satu tujuan
utama dari setiap pekerjaan. Jika deadline yang ditetapkan mengalami
keterlambatan, maka akan berdampak pula pada kepercayaan konsumen.
Dan salah satu penyebab keterlambatan deadline yang dilakukan oleh para
karyawan adalah karena jangka waktu yang ditetapkan kurang panjang dan
terlalu cepat, sehingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan kurang
cukup dan akhirnya pengerjaanya pun mengalami keterlambatan. Selain
waktu yang kurang cukup, tingkat kesulitan gambar juga sangat
mempengaruhi seberapa lama pengerjaan sablon tersebut. Namun, ada
salah satu karyawan yang mengatakan bahwa keterlambatan deadline
terjadi karena empat karyawan di Tanteka mengikuti kegiatan karang
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taruna lingkungan, sehingga proses penyablonan terhambat dengan
kegiatan karang taruna lingkungan sekitar.16
Konsekuensi atau hukuman adalah akibat dari kesalahan yang telah
diperbuat. Hukuman bisa dikatakan berhasil apabila dapat menimbulkan
perasaan penyesalan akan perbuatan yang telah dilakukannya. 17 Jika
karyawan bekerja tidak sesuai dengan jam kerja, maka gaji akan dipotong
sesuai dengan seberapa lama ia terlambat dan seberapa lama ia bekerja
pada hari itu. Dan jika karyawan melakukan kesalahan, maka akan
mendapat teguran. Akan tetapi jika melakukan kesalahan berulang kali
yang tidak bisa ditolerir kesalahannya yang padahal sudah diperingatkan
beberapa kali, dan akan menghambat proses produksi, maka akan
diberikan pemecatan.
Berdasarkan teori dan hasil wawancara tersebut, maka analisis
peneliti adalah bahwa mampu mendorong kinerja karyawan. Karena
hukuman yang diberikan bertujuan memberikan efek jera kepada para
karyawan, agar para karyawan lebih disiplin dan hati-hati dalam bekerja
dan hasil yang dicapai tidak mengecewakan serta sesuai dengan kinerja
yang diinginkan. Hukuman yang diterapkan ini sangat mempengaruhi
kualitas kerja karyawan. Meskipun begitu, karyawan terkadang masih saja
mengalami kesalahan saat bekerja.
16
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http://repositori.uin-alauddin.ac.id/, (diakses pada tanggal 06 Mei 2019, jam 10:02).

87

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis
dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor internal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka
Screen Printing Ponorogo adalah bekerja dengan niat belajar untuk meraih
prestasi, keinginan untuk dapat memiliki, pemimpin yang adil dan
bijaksana sesuai dengan teori motivasi kerja menurut Edy Sutrisno tentang
keinginan untuk dapat memiliki dan pemimpin yang adil dan bijaksana.
2. Faktor-faktor eksternal yang mendorong kinerja karyawan di Tanteka
Screen Printing Ponorogo adalah kondisi lingkungan kerja, kompensasi
yang memadai, supervisi yang baik, dan mengevaluasi karyawan sesuai
dengan teori motivasi kerja menurut Edy Sutrisno tentang kondisi
lingkungan kerja, kompensasi yang memadai dan supervisi yang baik.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis
dapat memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis
maupun bagi Tanteka Screen Printing Ponorogo dan menambah wawasan bagi
pembaca. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Pemimpin Tanteka sebaiknya lebih tegas lagi dalam menetapkan
peraturan, agar para karyawan dapat membiasakan diri untuk disiplin

87

88

dalam bekerja. Karena kebiasaan disiplin dalam bekerja sangat
mempengaruhi kinerja yang dihasilkan.
2. Para karyawan sebaiknya lebih menghargai waktu agar keterlambatan
dalam bekerja tidak terulang lagi. Karena jika mereka kurang disiplin
dalam menghargai waktu, deadline yang ditentukan juga akan mengalami
keterlambatan.
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