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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat  mengakibatkan 

naiknya persaingan bisnis. Masing - masing perusahaan saling beradu strategi 

dalam usaha menarik para konsumen. Persaingan tersebut tidak hanya 

persaingan bisnis dalam bidang manufaktur/industri tetapi juga dalam bidang 

usaha pelayanan jasa. 

Sumber daya manusia diyakini memiliki peran yang sangat vital karena 

sumber daya manusia mempunyai pola pikir, daya nalar, dan perilaku yang tidak 

dimiliki oleh sumber daya yang lain. Dengan begitu, dapat dikatakan kesuksesan 

sebuah organisasi tergantung bagaimana sumberdaya manusia dikembangkan dan 

diberdayakan. Berangkat dari pemahaman tersebut kinerja menjadi hal utama 

dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam suatu 

organisasi. Dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya 

manusia sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan tentu dalam 

pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti 

kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, kinerja dan aspek-aspek lainnya. Hal 

ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu 

indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Didukung oleh pendapat Mangkunegara, (2009) menyatakan bahwa kinerja 

seseorang dipengaruhi dua hal yakni kemampuan dan motivasi.   
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Suatu organisasi faktor Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai 

peranan yang penting dibandingkan dengan faktor lain. Manusia mempunyai 

fungsi yang penting dalam pencapaian kinerja, sehingga SDM membutuhkan 

keahlian yang cukup handal. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang 

sangat dominan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Betapa hebat dan 

canggihnya peralatan dan teknologi serta modal yang besar, tetapi bila unsur 

manusianya tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara efektif dan efisien, 

tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Kemampuan yang tinggi akan membantu 

karyawan dalam mengerjakan berbagai tugas, sehingga memudahkan pekerjaan 

mereka. Sedangkan kemampuan yang rendah mengakibatkan karyawan menjadi 

pasif. Seperti yang diungkapkan Zulfan dan Maijati, (2018) mendefenisikan 

kemampuan sebagai suatu dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan 

dengan pelaksanaan pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil. Dan 

kemampuan kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu Hasibuan, (2012). 

Motivasi dapat ditempatkan sebagai bagian yang fundamental dalam 

manajemen dalam hal ini motivasi memegang peranan penting karena segala 

sesuatunya dapat ditujukan untuk mempengaruhi potensi dan daya manusia 

dengan cara menimbulkan, menghidupkan tingkat keinginan yang tinggi serta 

meningkatkan antusiasme kebersamaan di dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya mencapai tujuan perusahaan. Seperti yang diungkap kan Purwito 

Kesdu, (2014)  oleh Motivasi kerja merupakan bentuk dorongan untuk melakukan 
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sesuatu yang di-rencanakan. Dengan motivasi kerja yang baik diharapkan semua 

pekerjaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi akan berjalan 

secara efisien dan efektif. Kondisi ini akan menimbulkan motivasi karyawan 

untuk bekerja lebih optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Dan Secara umum 

tujuan motivasi adalah untuk menggerakan atau menggugah seseorang agar 

timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat 

memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu Purwanto, (2010)  dalam Zulfan 

dan Majiati (2018). 

Meningkatkan kinerja karyawan menjadi tantangan manajemen sumber 

daya manusia, karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan keberlangsungan 

hidup perusahaan bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana 

pendapata dari Sedarmayanti, (2009) kinerja yaitu hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau sekelompokorang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral dan etika. sangat penting oleh karena kinerja seorang karyawan 

dalam sebuah perusahaan akan menentukan efektif dan tidaknya kinerja 

perusahaan tersebut. Kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain faktor 

pemimpin yang mampu mengelola organisasi dengan baik, adanya motivasi kerja 

yang tinggi dari pegawai serta adanya komitmen individu untuk loyal terhadap 

organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Robbin dan Judge, (2009) dalam 

misransyah, (2018) bahwa tingkat kinerja karyawan akan sangat tergantung  pada 

faktor kemampuan karyawan itu sendiri seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, 
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dan pengalaman dimana dengan tingkat kemampuan yang semakin tinggi akan 

mempunyai kinerja semakin tinggi pula. Dengan demikian tingkat pendidikan, 

pengetahuan, dan pengalaman yang rendah akan berdampak negatif pada kinerja 

karyawan. 

Sejalan dengan uraian di atas, Terkait tentang adanya perkembangan jasa 

ekspedisi di Indonesia yang semakin pesat, maka PT. Nusantara Card Semesta 

turut serta dalam mengembangkan bisnis di bidang jasa pengiriman. PT. 

Nusantara Card Semesta merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang 

jasa pengiriman domestik seperti pengiriman kartu kredit, surat tagihan, paket, 

dan dokumen lainnya dari antar perusahaan maupun dari perusahaan ke 

nasabahnya. PT. Nusantara Card Semesta juga sudah terpercaya bagi online shop 

di Indonesia seperti lazada maupun online shop kecil lainnya. Apalagi pesatnya 

pertumbuhan transaksi online di Indonesia membutuhkan perhatian bagi para 

pihak ketiga yang menyediakan jasa kurir pengiriman barang. Semakin banyak 

toko online, semakin terbuka pasar yang membutuhkan jasa kurir, jasa ekspedisi, 

dll. Oleh karena itu keadaan tersebut dimanfaatkan PT. Nusantara Card Semesta 

untuk dapat semakin maju dan berkembang. 

Kantor PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi yang menjadi 

kantor pusat di provinsi jambi juga berupaya meningkatkan kinerja organisasi, 

salah satu upaya peningkatan kinerja organisasi dengan meningkatkan kinerja 

sumber daya manusia dari karyawannya. Tugas utama perusahaan jasa 

pengiriman PT. Nusantara Card Semesta yaitu memberikan layanan logistik, 

layanan keagenan pos (pengiriman dokumen), dan jasa transportasi (kurir, 
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kargo). Dalam memberikan jasa pelayanan pengiriman, perusahaan ini 

memperoleh penghasilan dari pendapatan jasa kirim. Dimana pendapatan dari 

jasa tersebut didapat dari harga yang harus dibayar oleh pemakai jasa 

pengiriman itu sendiri. 

Jika dilihat berdasarkan laporan produktivitas PT. Nusantara Card Semesta 

(NCS) Cabang Jambi banyak masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan ini. 

dalam hal ini tuntutan kinerja karyawan nya pun harus semakin membaik agar 

para konsumen bisa terlayani dengan baik. 

Tabel. 1.1 

Laporan Produktivitas Kurir PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang 

Jambi triwulan I tahun 2020 

No Kabupaten/Kota 

Kategori 

Barang 

Masuk 

TK (Total 

Keberhasilan 
Return 

KU 
(Kirim 
Ulang) 

Jumlah Hari 
Kerja 

1  Kerinci 602 540 50 12 26 

2  Merangin 462 421 28 23 26 

3  Sarolangun 431 401 22 8 26 

4  Batanghari 567 499 51 17 26 

5  Muaro Jambi 1353 1287 41 25 26 

6  Tanjab Timur 452 420 17 15 26 

7  Tanjab Barat 962 900 38 24 26 

8  Tebo 320 301 14 5 26 

9  Bungo 1062 995 47 20 26 

10  Kota Jambi 9785 9543 187 55 26 

11  Kota Sungai  Penuh 317 303 9 5 26 

Total 16313 15610 504 209 286 

Sumber : Kantor PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi, Tahun 2020 
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Berdasarkan tabel laporan produktivitas diatas terlihat barang yang masuk 

sangat banyak di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dalam hal ini 

menunjukkan kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa pelayanan PT. NCS 

ini sangat baik. Data tersebut ialah laporan produktivitas selama triwulan pertama 

tahun 2020 dengan memiliki karyawan 25 orang. Menurut data tersebut Jumlah 

Barang Masuk pada periode tersebut ialah 16.313 barang, dengan total 

keberhasilan pengantaran 15.610 barang. Pada periode tersebut terdapat barang-

barang yang gagal dikirim dengan jumlah pengembalian ialah 504 barang dan 

barang yang harus dikirim ulang yaitu 209 barang. setiap wilayah kabupaten/kota 

masing-masing memiliki 2 koordinator wilayah bisa membawa barang paling 

sedikit 317 barang dan paling banyak 9785 barang dengan rentan waktu bekerja 

selama 26 hari per bulannya. Sukses atau tidak nya pengantaran barang tersebut 

bisa dilihat melalui data kategori total keberhasilan, yang dimana menunjukan 

sekitar 82% - 85% barang berhasil di antarkan atau berhasil dikirim ke pihak 

penerima. Adapun kegagalan pengiriman barang perbulannya bisa dilihat dengan 

barang yang di Return atau dikembalikan, menurut data tersebut sekitar 10% 

- 15% barang yang gagal dikirim kepenerima dan harus di kembalikan kepada 

pihak pengirim. Kegagalan dalam pengiriman barang dikarenakan oleh beberapa 

faktor seperti alamat yang tidak lengkap, nomor kontak penerima yang tidak 

aktif, alamat yang salah. Dalam hal ini salah satu tugas dan kewajiban kurir 

ialah mengantarkan barang hingga ke tempat tujuan dengan memiliki masa 

percobaan pengantaran selama 3 hari berturut-turut, apabila setelah 3 hari barang 

tidak bisa diantarkan maka akan dilakukan return atau pengembalian kepada pihak 
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pengirim barang. 

Untuk melihat gambaran kinerja karyawan PT. Nusantara Card Semesta 

(NCS) Cabang Jambi dapat dilihat pula pada data hasil survei awal. Survei ini 

dilakukan terhadap 10 karyawan.  

Tabel 1.2 

Hasil Survey Awal Kinerja Karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) 

Cabang Jambi 

 

No 

 

Indikator 

 

Pertanyaan 

Jumlah Responden  

(Orang) 

S % TS % 

 

1 
 

Kuantitas 
Saya mampu bekerja sesuai 

dengan standar kerja yang 

telah ditentukan 

 

6 
 

60% 
 

4 
 

40% 

 

2. 
 

Kualitas 
Saya mampu mengatasi 

segala kesulitan dan 

hambatan dalam pekerjaan 

 

7 
 

70% 
 

3 
 

30% 

3. Ketepatan 

Waktu 

Saya mampu menyelesaikan 

pekerjaan dengan teliti dan 

tepat waktu 

 

6 

 

60% 

 

4 

 

40% 

 

4. 

 

Kehadiran 

Saya selalu hadir dan pulang 

kantor tepat pada waktu yang 

telah ditentukan 

 

8 

 

80% 

 

2 

 

20% 

5. 
Kemampuan 

Bekerja Sama 

Membantu rekan kerja yang 

sedang mengalami kesulitan 6 60% 4 40% 

Rata – Rata 66% 34% 

Sumber : Kantor PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi, Tahun 2020 

 

Dari tabel 1.2 di dapat hasil survei dengan membagikan kuesioner pada 

karyawan Karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi. 

Terhadap 10 karyawan. Didapat hasil rata rata 66% menyatakan setuju, 

sedangkan 34% menyatakan tidak setuju. Dapat dikatakan kinerja karyawan PT. 

Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi cukup optimal, karena dilihat dari 
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hasil persentase kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, kehadiran dan kemampuan 

kerjasama pada PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi menunjukkan 

persentase yang baik dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh 

atasannya. Namun perusahaan tetap melakukan evaluasi terhadap karyawan yang 

menurut hasil survei sebanyak 34% tidak setuju artinya masih terdapat kinerja 

yang harus diperbaiki terutama pada indikator kehadiran masih banyak karyawan 

yang tidak disiplin waktu dan masih ada karyawan yang kurang cekatan dan 

kurang teliti dalam menjalankan pekerjaannya. serta masih ada beberapa 

karyawan yang tidak mengikuti standar kerja yang telah ditentukan dalam 

melakukan pekerjaannya. sehingga hasil yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi 

dalam waktu yang diharapkan atau sering mengalami keterlambatan. 

Sebagaimana Pendapat dari Sedarmayanti, (2009) Kinerja itu sendiri dijadikan 

kebutuhan bagi karyawan dalam suatu perusahaan. Apabila karyawan berusaha 

menyelesaikan dan memecahkan masalah yang telah diberikan perusahaan maka 

karyawan memiliki kinerja tinggi untuk merasa unggul dalam situasi persaingan. 

Sebaliknya, dengan kinerja rendah maka karyawan akan mudah menyerah 

terhadap keadaan bila kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dengan 

demikian, karyawan yang memiliki kinerja tinggi akan termotivasi untuk 

menghadapi tantangan permasalahan dalam perusahaan. Sebaliknya orang yang 

memiliki kinerja rendah cenderung tidak termotivasi untuk menyelesaikan 

masalah yang sedang dihadapi. 

Berikut tingkat jenjang pendidikan para karyawan di PT. Nusantara Card 

Semesta (NCS) Cabang Jambi. 
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Tabel 1.3 

Data Tingkat Jenjang Pendidikan Dan Masa Kerja Karyawan PT. Nusantara 

Card Semesta  (NCS) Cabang Jambi. 

Jenjang 
Pendidikan 

Jumlah 
Karyawan 

Posisi 
Pekerjaan 

Masa Kerja 

0 – 5 Tahun 5 – 10 Tahun 

SLTA  18 Kuris dan Supir 11 6 

Diploma 3 2 Staff Kantor 1 1 

Strata 1 5 Staff Kantor 1 5 

Sumber : Kantor PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi, Tahun 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat jenjang pendidikan 

karyawan yang ada di PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan dengan jenjang tingkat pendidikan 

dari SLTA berjumlah 18 orang dengan posisi Kurir dan Supir. sedangkan dari 

Program Diploma 3 berjumlah 2 orang dan dari jenjang Strata 1 berjumlah 5 

orang yang berada pada posisi penting di perusahaan. Dan kemampuan kerja juga 

dapat dilihat berdasarkan pengalaman kerja menurut data lama masa kerja 

karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi. pada tingkat jenjang 

pendidikan SLTA dengan masa kerja dalam kurun waktu 0 sampai 5 tahun 

berjumlah 11 orang dan karyawan dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun 

berjumlah 6 orang. Kemudian untuk karyawan dengan tingkat jenjang pendidikan 

program Diploma 3 untuk masa kerja dalam kurun waktu 0 sampai 5 tahun 

berjumlah 1 orang serta dengan masa kerja 5  sampai 10 tahun berjumlah 1 orang. 

Sedangkan untuk karyawan pada tingkat jenjang pendidikan Strata 1 untuk masa 

kerja 0 sampai 5 tahun berjumlah 1 orang serta dengan masa kerja 5 sampai 10 
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tahun berjumlah 5 orang. 

Tantangan sumber daya manusia pada era globalisasi dihadapkan dengan 

permasalahan yang semakin kompleks dan persaingan yang semakin tajam diberbagai 

bidang kehidupan masyarakat diantaranya adalah faktor kemampuan kerja, sehingga 

menuntut karyawan yang berkualitas dan profesional. kemampuan karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya merupakan perwujudan dari pengetahuan dan ketrampilan 

yang dimiliki. 

Untuk melihat gambaran kemampuan kerja karyawan peneliti melakukan 

survei awal kemampuan kerja para karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) 

Cabang Jambi. Berikut data hasil survei awal kemampuan kerja pada karyawan 

PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi. 

Tabel 1.4 

Hasil Survei Awal Kemampuan Kerja Karyawan PT. Nusantara Card 

Semesta (NCS) Cabang Jambi 

 

Sumber : Kantor PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi, Tahun 2020 

 

No 

 

Indikator 

 

Pertanyaan 
Jumlah Responden  

(Orang) 

S % TS % 

 

1. 

 

Kemampuan 

Intelektual 

Memahami pekerjaan yang 

dibebankannya 

 

6 
 

60% 
 

4 
 

40% 

Mampu mengatasi hambatan 

dalam pekerjaannya 

 

7 
 

70% 
 

3 
 

30% 

 

 

2. Kemampuan 

Fisik 

Dalam bekerja saya berusaha 

mengungguli rekan-rekan 

lainnya. 

 

6 
 

60% 
 

4 
 

40% 

Selalu meminimalisir tingkat 

kesalahan dalam bekerja 

 

8 
 

80% 
 

2 
 

20% 

Rata – Rata 67,5% 32,5% 
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Berdasarkan hasil survei pada 10 karyawan PT. Nusantara Card Semesta 

(NCS) Cabang Jambi didapatkan hasil bahwa responden yang menjawab setuju 

sebanyak 67,5% sedangkan tidak setuju 32,5%. Dengan demikian diduga 

kemampuan karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi cukup 

baik, namun tetap menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk para responden yang 

menjawab tidak setuju yang menjadi permasalahan kemampuan kerja mereka. 

Dalam hal ini masih ada karyawan yang kurang memahami pekerjaan mereka 

sendiri serta masih kurang peduli terhadap kerjaannya dan juga karyawan masih 

kurang dalam pengalaman, sehingga masih sering kesulitan dalam pelaksanaan 

pekerjaan. para karyawan tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Persaingan yang ketat akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan 

kemampuan karyawan, agar produk dan jasa yang dihasilkan bisa bersaing. Selain 

itu perusahaan perlu mengetahui dan memenuhi kebutuhan setiap karyawannya, 

sehingga karyawan bisa bekerja dengan maksimal. Pemenuhan kebutuhan ini 

sebagai upaya untuk memotivasi karyawan agar lebih giat dan aktif dalam 

bekerja. Sebagaimana Pendapat Zulfan dan Majiati, (2018) Kemampuan kerja 

merupakan sesuatu minat atau bakat yang harus dimiliki oleh seseorang, dengan 

keahlian yang dimilikinya memungkinkan untuk dapat menjalankan dan 

menyelesaikan tugas-tugas secara baik dengan hasil yang maksimal keahlian yang 

dimiliki seseorang dapat diperoleh dari pendidikanformal maupun non formal 

yang nantinya harus terus menerus ditingkatkan, salah satu sumber peningkatan 

keahlian dapat berasal dari pengalaman dalam bidang tertentu. 
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Dalam upaya meningkatkan kemampuan kerja, perusahaan juga harus 

meningkatkan motivasi kerja para karyawan karena motivasi dapat mempengaruhi 

seseorang atau memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Seperti yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2008) dalam Andrey, (2013) 

mendefinisikan motivasi (motivation) sebagai proses yang menjelaskan intensitas, 

arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan dapat bersifat individu seperti 

kebutuhan, sikap dan kemampuan, sedangkan yang bersifat organisasi meliputi 

pembayaran gaji, pengawasan, pujian, dan pekerjaan itu sendiri. Motivasi 

merupakan faktor psikologis yang menunjukkan minat individu terhadap 

pekerjaan, rasa puas dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas atau pekerjaan 

yang dilakukan. Perilaku seseorang pada umumnya dimotivasi oleh keinginan 

untuk memperoleh tujuan tertentu. Motivasi merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan, karena dengan motivasi seorang karyawan atau pegawai akan dapat 

memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. 

Tanpa adanya motivasi maka seorang karyawan tidak dapat memenuhi tugas- 

tugasnya dengan baik, hasil kerja yang dihasilkan pun tidak akan memuaskan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Purwanto, (2010) dalam Zulfan dan Majiati, 

(2018)  Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakan atau menggugah 

seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu 

sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan Tertentu.  

Berikut hasil survey awal yang merupakan gambaran tentang motivasi 

kerja para karyawan di PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi. 
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Tabel 1.5 

Hasil Survei Awal Motivasi Kerja Karyawan PT. Nusantara Card Semesta 

(NCS) Cabang Jambi 

 

No 

 

Indikator 

 

Pertanyaan 

Jumlah Responden  

(Orang) 

S % TS % 

 

1. 

 

Fisiologis 

Gaji/upah yang saya didapatkan 

sudah bisa memenuhi kebutuhan 

sehari- hari dan keluarga. 

4 40% 6 60% 

2. Rasa Aman 
Pihak perusahaan memberikan 

tunjangan kesehatan 
9 90% 1 10% 

 

 

3. 
Sosial 

Saya selalu bersikap ramah 

kepada pengirim atau penerima 

barang/paket 

8 80% 2 32% 

 

4. 

 

Harga Diri 

Semangat bekerja karna adanya 

kesempatan yang diberikan 

perusahaan untuk menduduki 

posisi tertentu. 

 

 

5 

 

 

50% 

 

 

5 

 

 

50% 

5. 

 

    Aktualisasi  

    Diri 

Para karyawan memiliki 

kesempatan untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan untuk 

menunjang prestasi 

9 90% 1 10% 

Rata – Rata 70% 30% 

Sumber : Kantor PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi, Tahun 2020  

Berdasarkan hasil survey diatas pada 10 karyawan PT. Nusantara Card 

Semesta (NCS) Cabang Jambi didapatkan hasil bahwa responden yang menjawab 

setuju rata-rata sebanyak 70% sedangkan tidak setuju 30%. Dengan demikian 

diduga motivasi kerja pada PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi 

Cukup optimal. Namun perusahaan tetap harus melakukan evaluasi dikarenakan 

jika dilihat hasil survei pada indikator pembayaran gaji/upah karyawan, bahwa 

karyawan merasa pendapatan mereka masih kurang buat kebutuhan sehari-hari 
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mereka dan dukungan semangat dari atasan yang masih kurang, tidak hanya itu 

masih ada karyawan yang tidak setuju untuk bersikap ramah kepada penerima 

barang/paket dalam hal ini diduga bisa saja terjadi dikarenakan kondisi emosional 

atau kelelahan karyawan, ini tentunya menjadi pertimbangan kembali bagi 

perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pelayanan 

dan kinerja perusahaan. Sebagaimana pendapat Kadarisman, (2012) dalam Zulfan 

dan Majiati, (2018) Motivasi Kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri 

seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan 

tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. 

 Hal ini tentu saja merupakan satu fenomena yang menunjukan bahwa 

PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi belum dapat sepenuhnya 

memiliki kinerja yang baik. Oleh karenanya peningkatan kinerja karyawan 

menjadi faktor utama guna meningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 

Dalam hal ini salah satu saran sebagai upaya yang dapat dilakukan ialah membuat 

suatu program peningkatan kinerja karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) 

Cabang Jambi antara lain berupa peningkatan kemampuan dan pemberian 

motivasi karyawan.  

Peningkatan kemampuan karyawan dilakukan dengan cara memberikan 

pelatihan kepada karyawan. Pelatihan dilakukan sebelum penugasan yang disebut 

pelatihan pratugas untuk menyiapkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan mental 

sehingga siap melaksanakan tugas. Selain itu pelatihan juga dilaksanakan 

dipertengahan penugasan yaitu pelatihan penyegaran yang berguna untuk 

mensosialisasikan kebijakan, prosedur dan peraturan baru. Selain peningkatan 
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kemampuan kerja, kantor Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi 

melakukan langkah-langkah untuk memotivasi karyawannya. Beberapa langkah 

motivasi yang dilakukan antara lain dengan mengundang pakar motivator, 

memberikan penghargaan baik berupa materil/finansial, serta mendapatkan 

kesempatan mengikuti proses promosi kepada karyawan yang dianggap memiliki 

kinerja terbaik. 

Berdasarkan data yang diperoleh dan uraian diatas peneliti merasa tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut di Kantor PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang 

Jambi dengan judul “Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang 

Jambi” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di identifikasi permasalahan 

pada PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi dalam hal kemampuan, 

motivasi dan kinerja karyawan. Untuk kinerja karyawannya masih belum optimal 

kinerjanya dikarenakan dari segi kehadiran masih banyak karyawan yang tidak 

disiplin waktu dan masih ada karyawan yang kurang cekatan dan kurang teliti 

dalam menjalankan pekerjaannya. serta masih terdapat karyawan yang tidak 

mengikuti standar kerja yang telah ditentukan dalam melakukan pekerjaannya. 

Sedangkan dalam hal kemampuan kerja karyawan pada PT. Nusantara 

Card Semesta (NCS) Cabang Jambi masih terbilang kurang sesuai dikarenakan 

masih ada karyawan yang kurang memahami pekerjaan mereka sendiri serta 

masih kurang peduli terhadap kerjaannya. Dalam hal ini juga, karyawan masih 
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kurang dalam pengalaman, sehingga masih sering kesulitan dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Mengenai motivasi kerja karyawan pada PT. Nusantara Card Semesta 

(NCS) Cabang Jambi terdapat beberapa masalah yang bisa mempengaruhi 

motivasi karyawannya yaitu karyawan merasa pendapatan mereka masih kurang 

buat kebutuhan sehari-hari mereka dan dukungan semangat dari atasan yang 

masih kurang. 

Berdasarkan fakta dan data yang dihasilkan dari survei awal yang peniliti 

lakukan dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang 

menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran kemampuan kerja, motivasi kerja dan kinerja 

karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi? 

2. Bagaimana pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang 

Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan ialah : 

 

1. Untuk mengetahui gambaran kemampuan kerja, motivasi kerja dan kinerja 

karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja 

karyawan terhadap kinerja karyawan PT. Nusantara Card Semesta (NCS) 

Cabang Jambi. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah : 

 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai informasi dan 

referensi kepada pihak PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Jambi. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait dengan 

kemampuan, motivasi dan kinerja karyawan. Hasil  penelitian ini 

diharapkan mampu menambah wawasan terkait dengan kinerja karyawan, 

sehingga membantu pihak instansi dalam menyusun satu kebijakan dalam 

upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Sekaligus sebagai bahan 

pertimbangan guna membina dan mengembangkan kualitas karyawan 

dalam memberikan kontribusi yang maksimal. 

2. Manfaat Akademis 

Manfaat Akademis dalam penelitian ini adalah Sebagai referensi yang 

dapat digunakan sebagai acuan perbandingan  bagi peneliti selanjutnya 

yang berkaitan dengan kemampuan kerja, motivasi kerja dan kinerja 

karyawan. 
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