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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Perusahaan Maju Motor (PT. Maju Gemilang Persada) didirikan pada 

tahun 1996 hingga sekarang sudah berjalan selama 16 tahun. Yang berdiri kokoh 

di Jalan Kebun Jeruk IX no 26 RT 008 RW 006 . Maphar-Taman Sari Jakarta 

Barat 11160 sebagai kantor pusat PT Maju Gemilang Persada dengan sistem 

sentralisasi dimana segala keputusan harus melalui kantor pusat.  Dengan kerja 

keras dan usaha yang gigih pada akhirnya Maju Motor berhasil menjadi salah satu 

dari perusahaan produksi dan distribusi aksesoris motor yang terkemuka, baik 

dalam negeri maupun di luar negeri. Yang juga menanggani retail, partai kecil dan 

besar, impor, distributor, dan produksi.  Dengan Visi dan misi Maju Motor adalah 

selain hanya sebagai pembuat, Maju Motor juga mementingkan keselamatan para 

pengguna. Maju Motor mencoba untuk membuat semua produk yang nyaman dan 

aman untuk digunakan oleh para pengguna produk . Di samping itu Maju Motor 

memiliki tujuan untuk membangun sumber daya manusia dalam maupun luar 

perusahaan untuk berkembang, Maju Motor ingin dapat menjangkau orang-orang 

sekitar baik kota maupun daerah sehingga mendapatkan sumber daya manusia 

yang berpotensi dan memaksimalkan bakat hingga kepribadian. Tidak hanya 

bekerja bagi perusahaan namun juga dapat menjadi berkat dan berguna bagi 

banyak orang.  

 Dimana Maju Motor melakukan produksi mulai tahun 2000 dan impor sejak 

tahun 2004. Disamping itu maju motor juga memiliki anak cabang produktif yang 

turut membantu dalam bidang produksi seperti Maju Dadap, Maju Decal, Maju 

Karya dan Maju Printing sehingga didirikan sebuah warehouse di Pergudangan 

Miami Jl. Rawa Melati A blok B no 6-7 Tegal Alur Jakarta Barat yang menjadi 

lalu lintas pengiriman barang dan proses produksi. 
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 Maju Motor memiliki motto yang selalu menjadi pegangan bagi peusahaan 

yaitu DIPERCAYA, KUALITAS, DIANDALKAN.  Maju motor berharap 

perusahaan dapat menjadi seperti sepeda yang memiliki 2 roda, dimana roda 

depan diibaratkan karakter karyawan dan roda belakang diibaratkan keahlian 

dalam bisnis yang dimiliki oleh karyawan untuk menghasilkan keuntungan dari 

semua divisi bagi perusahaan . Dimana keduanya harus seimbang antara roda 

depan dengan roda belakang karena jika tidak seimbang akan menyebabkan 

perusahaan lebih cepat hancur.  

Beberapa dari produk Maju Motor antara lain lampu sen, spakbor, grip, 

handle, foot step, tank pad dan banyak lagi. Selain memproduksi accessories 

motor, Maju Motor juga merupakan distributor resmi untuk produk-produk helm 

seperti helm GM, VOG, MAZ, NHK dan beberapa merk lainnya.Maju Motor juga 

menjual perlengkapan motor seperti jas hujan, saurng tangan, masker dan lainnya. 

Produk – produk Maju Motor tersebar luas dan memiliki pangsa pasar yang sangat 

bagus baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti Filipina. Maju Motor telah 

menjalin suatu hubungan kerja sama yang baik dengan semua klien kami dan 

dalam waktu yang sama juga mencoba menjalin kerjasama dengan koneksi bisnis 

yang baru. 

Maju Motor memiliki jaringan produksi yang berteknologi tinggi dengan 

teknisi dan karyawan yang terampil dan profesional yang siap untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada setiap klien Maju Motor. Sehingga Maju Motor 

memiliki strategi untuk mencari konsumen sebanyaknya dengan memberikan 

layanan dan produk berkualitas juga menambah divisi baru bagi perusahaan yang 

dapat membantu operasional perusahaan. 

Maju Motor menyambut hangat kepada semua untuk datang dan menjalin 

hubungan kerjasama yang baik dan berkesinambungan. Maju Motor dengan tulus 

berharap akan adanya hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan 

dengan berbagai pihak yang memiliki potensi dalam memajukan perusahaan. 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan PT Maju Gemilang Persada (Sumber: Data 

Perusahaan) 

2.3 Landasan Teori 

 

2.3.1 Sumber daya Manusia 

Saat ini adalah waktu yang menarik bagi para manajer sumber daya 

manusia. Pada buku Management fourth edition menyatakan bahwa di banyak 

perusahaan, sumber daya manusia telah menjadi bagian dari proses perencanaan 

strategis. Dengan demikian, divisi sumber daya manusia berurusan tidak hanya 

dengan dokumen-dokumen karyawan dan akuntabilitas hukum daerah tetapi 

sangat penting untuk membantu mendukung strategi organisasi secara 

keseluruhan. Manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan proses 

memperoleh,melatih,menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan, 

memerhatikan hubungan kerja,kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan.  

2.3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Gary Dessler paada bukunya Human Resource Management 

eleventh edition, mengartikan manajemen sumber daya manusia merupakan 
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kebijakan dan praktek yang terlibat dalam memperhatikan orang atau sumber daya 

manusia dari aspek posisi manajemen, termasuk pelatihan merekrut, penyaringan, 

penghargaan, dan menilai.  Dari buku Understanding Bussiness Eighth Edition 

memberikan pengertian bahwa Manajemen sumber daya manusia merupakan 

proses penentuan sumber daya manusia dan kemudian merekrut, memilih, 

mengembangkan, memotivasi, mengevaluasi, kompensasi, dan penjadwalan 

karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam buku Business (A Changing 

World) sixth edition, HRM dinyatakan telah menjadi semakin penting selama 

beberapa dekade terakhir, sebagian karena manajer telah mengembangkan 

pemahaman yang lebih baik tentang hubungan manusia melalui karya Maslow, 

Herzberg, dan lain-lain. Selain itu, sumber daya manusia itu sendiri berubah. 

Karyawan saat ini sangat memperhatikan bukan hanya sekedar berapa banyak 

mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan, mereka juga memperhatikan dengan 

kepuasan kerja, kinerja pribadi, rekreasi, lingkungan, dan masa depan. Kebijakan, 

implementasi, dan sistem akan sangat mempengaruhi perilaku karyawan, sikap, 

dan kinerja karyawan. Disebutkan pada buku Human Resources Management 

ciptaan R. Wayne Mondy, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan 

individu untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pada manajemen sumber daya manusia kita akan melihat bagaimana 

manajemen memiliki perencanaan untuk mencari dan menyeleksi tenaga kerja 

baru. Lalu manajemen sumber daya manusia juga akan melakukan pelatihan, 

penilaian, dan pemberian kompensasi yang tepat untuk karyawan agar dapat 

mempertahankan karyawan yang berkompeten agar terus bertahan pada suatu 

perusahaan. Maka semua akan dijelaskan dalam peran, fungsi, tugas, dan 

tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. 

 

2.3.3 Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab manajemen sumber daya 

manusia 
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Berdasarkan sumber website organisasi.org yang merupakan komunitas dan 

perpustakaan online indonesia menyatakan Departemen Sumber Daya Manusia 

Memiliki Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab yaitu : 

1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja / Preparation and selection 

a. Persiapan 

Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber 

daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin 

timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan / 

forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain 

sebagainya. 

Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu 

faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur 

organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti 

hukum ketenagakerjaan, kondisi pasa tenaga kerja, dan lain sebagainya. 

b. Rekrutmen tenaga kerja / Recruitment 

Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat 

pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk 

memenuhi kebutuhan sdm organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini 

diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan / 

job description dan juga spesifikasi pekerjaan / job specification. 

c. Seleksi tenaga kerja / Selection 

Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang 

tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang 

perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar 

riwayat hidup / cv / curriculum vittae milik pelamar. Kemudian dari cv 

pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil 

dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya 

adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian test tertulis, 

wawancara kerja / interview dan proses seleksi lainnya. 
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2. Pengembangan dan evaluasi karyawan / Development and evaluation 

Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus 

menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Untuk 

itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih 

menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan 

kinerja yang ada. Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi 

karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah 

maupun yang tinggi. 

3. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai / Compensation and 

protection 

kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur 

dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting 

dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada 

lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang 

ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari atau 

pun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. 

Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan kontribusi perkerja 

tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu. Kompensasi atau 

imbalan yang diberikan bermacam-macam jenisnya. 

 

2.3.4 Fungsi Manajemen 

Yang tercantum dalam buku manajemen dari James A.F. Stonner. 

Jilid 1, manajemen merupakan sebuah seni sekaligus adalah ilmu, maka 

manajemen memiliki fungsi sama nasibnya seperti definisi manajemen. 

Fungsi dari manajemen pun sangat banyak pendapat dari para ahli.  
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Dalam buku human resource management eleventh edition karya 

Dessler ada fungsi-fungsi dasar yang dilakukan oleh manajer. Fungsi-

fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staff, 

kepemimpinan, dan pengendalian, secara total mereka mewakili apa yang 

disebut proses manajemen. Beberapa aktivitas spesifik yang terlibat dalam 

setiap fungsi meliputi : 

1. Perencanaan (planning) : menentukan sasaran dan standar-standar, 

membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana dan 

melakukan peramalan. Selain itu perencanaan merupakan kegiatan 

yang berkaitan dengan pemilihan alternatif-alternatif, kebijaksanaan-

kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program sebagai 

bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.  

2. Pengorganisasian (organizing) : memberikan tugas spesifik kepada 

setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang 

kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi 

mengoordinasikan pekerjaan bawahan. Maka pengorganisasian 

merupakan suatu tindakan atau kegiatan menggabungkan seluruh 

potensi yang ada dari seluruh bagian dalam suatu kelompok orang atau 

badan atau organisasi untuk bekerja secara bersama-sama. Guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.  

3. Kepemimpinan (leading) : kegiatan untuk mendorong orang lain 

menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, 

memotivasi bawahan. Leading dilakukan dengan menunjukan 

bagaimana para manajer mengarahkan dan mempengaruhi 

bawahannya, menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas 

tertentu.  

4. Pengawasan (controlling) : merupakan kegiatan dengan menetapkan 

standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau tingkat produksi, 

memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai 

dibandingkan dengan standar-standar ini, melakukan koreksi jika 
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dibutuhkan. Sehingga para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa 

organisasi bergerak dalam arah tujuan. Apabila salah satu  bagian dari 

organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk 

mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke tujuan yang 

benar.   

2.3.5 Pengawasan (Controlling) 

Dalam buku Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia 

edisi 1 menyebutkan bahwa pengawasan (controlling) sumber daya 

manusia merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan 

pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Berikut 

dikemukakan pendapat Siagian tentang definisi pengawasan yaitu sebagai 

berikut: 

“Pengawasan adalah suatu proses pengamatan kegiatan operasional 

yang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa penyelenggaraannya 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya” 

 Sehubungan dengan uraian tersebut, berikut ini dikemukakan 

bahwa proses pengamatan kegiatan operasional tidak berarti mengurangi 

kebebasan para pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mereka 

panddang selayaknya. Akan tetapi, para pegawai juga menghargai para 

pengawas yang sedang melaksanakan tugas-tugasnya, atau mengawasi 

terhadapa apa yang pegawai kerjakan. 

Dalam fungsi pengawasan Siagian mengemukakan sebagai berikut: 

“fungsi pengawasan adalah menyoroti apa yang sedang terjadi 

pada waktu pelaksanaan kegiatan operasional yang sedang berlangsung. 

Jika penyimpangan ditemukan, tindakan korektif dapat saja diambil 

sehingga dengan demikian organisasi kembali ke rel yang sebenarnya. 

Dengan kata lain, sorotan perhatian manajemen dalam menyelenggarakan 
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fungsi pengawasan adalah membandingkan isi rencana dengan kinerja 

nyata (aktual performance)” 

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini dikemukakan bahwa 

pengawasan dilakukan untuk menjamin agar apa yang dilaksanakan atau 

kinerja pegawai, unit, atau organisasi sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Dengan demikian pegawai dapat secara aktif 

berpartisipasi dalam hal menetapkan sasaran-sasaran kinerja organisasi, 

sasaran kinerja unit, dan sasaran kinerja individu. Dalam hal ini segala 

sesuatu dilaksanakan dengan diketahui dan dengan partisipasi pihak atasan 

pegawai yang bersangkutan, sehingga dengan demikian sasaran-sasaran 

disetujui secara bersama. 

Pengawasan di sini adalah sebagai usaha menentukan apa yang 

sedang dikerjakan pegawai dalam periode tertentu, selanjutnya dilakukan 

penilaian atas hasil kinerja berdasarkan standar yang telah dibakukan. 

Dalam pengawasan tersebut juga dimaksudkan untuk mengubah perilaku 

disfungsional atau menyimpang, bukan untuk serta mengenakan sanksi 

atau hukuman, tetapi untuk membantu yang bersangkutan mengubah atau 

meluruskan perilakunya. Dengan demikian, secara implisit terlihat bahwa 

pengawasan merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan 

produktivitas kerja.   

2.3.6 Motivasi kerja 

Pada buku Organizational Behavior edisi 13 mendefinisikan motivasi 

sebagai proses yang menjelaskan intensitas individu, arah, dan ketekunan dari 

upaya menuju pencapaian tujuan. Terdapat tiga kunci elemen dalam definisi 

motivasi adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Intensitas berkaitan dengan 

seberapa keras seseorang mencoba. Ini adalah elemen dari fokus pada saat kita 

berbicara tentang motivasi. Walaupun  intensitas tinggi tidak mungkin untuk 

mengarah ke pekerjaan yang menguntungkan hasil kinerja kecuali disalurkan 
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ke arah yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, kita harus 

mempertimbangkan kualitas usaha serta intensitasnya. Pada akhirnya motivasi 

memiliki dimensi ketekunan. Ini adalah ukuran berapa lama seseorang dapat 

mempertahankan usahanya. Individu termotivasi dengan tugas yang cukup 

lama untuk mencapai tujuan mereka. Pentingnya kepuasaan di antara pekerja 

yang harus selalu diperhatikan. Karyawan yang merasa senang menyebabkan 

pelanggan senang dan pelanggan yang senang mengakibatkan bisnis yang 

sukses. Di sisi yang berlawanan, karyawan yang tidak bahagia cenderung 

untuk meninggalkan perusahaan dan ketika hal itu terjadi maka perusahaan 

akan mengalami kerugian yang cukup besar. 

Dalam pemberian motivasi tentu saja terdapat tujuan tertentu sehingga 

dilakukan motivasi tersebut. Diambil dari sumber buku Manajemen 

Pengembangan Sumber Daya Manusia edisi 1 tujuan motivasi kepada 

karyawan bertujuan untuk mengubah perilaku karyawan sesuai dengan 

keinginan perusahaan. Dalam pemberian motivasi sebenarnya karyawan perlu 

diperlakukan dengan segala kelebihan, keterbatasan, dan kekurangannya. 

Dalam melakukan pekerjaannya seorang karyawan berbuat atau tidak berbuat 

bukan semata-mata didorong oleh faktor pikiran tetapi juga kadang-kadang 

dipengaruhi oleh faktor emosi (perasaan). Selanjutnya tujuan pemberian 

motivasi kepada para karyawan adalah meningkatkan gairah dan semangat 

kerja. Dalam kaitan ini dapat dikemukakan, bahwa persoalan-persoalan 

karyawan hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan data dan alat-alat 

kemanusiaan.  Tujuan pemberian motivasi berikutnya adalah meningkatkan 

disiplin kerja, hal ini dimaksudkan bahwa disiplin kerja karyawan dapat 

ditumbuhkan karena motivasi yang diberikan organisasi. Sehingga sebelum 

memberikan harus diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi motif karyawan 

mau bekerja dengan baik. Selanjutnya tujuan pemberian motivasi kerja adalah 

untuk meningkatkan prestasi kerja, biasanya keinginan untuk berprestasi akan 

menjadi dambaan yang dapat mendorong karyawan yang bersangkutan untuk 

melakukan pekerjaan. Meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan pun 

menjadi salah satu tujuan pemberian motivasi kepada karyawan. Dalam hal ini 
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dalam dijelaskan bahwa seorang karyawan bekerja pada suatu organisasi pada 

suatu waktu ingin dipercaya memegang tanggung jawab yang lebih besar. 

Selanjutnya pemberian motivasi dapat meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi. Dan tujuan yang terakhir dalam pemberian motivasi adalah untuk 

meningkatkan loyalitas karyawan pada perusahaan.  

Berdasarkan sumber dari Elqorni.wordpress.com menyebutkan bahwa 

motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja bersama 

demi tercapainya tujuan bersama ini terdapat dua macam, yaitu: 

a. Motivasi finansial, yaitu dorongan yang dilakukan dengan 

memberikan imbalan finansial kepada karyawan. Imbalan tersebut 

sering disebut insentif. 

b. Motivasi nonfinansial, yaitu dorongan yang diwujudkan tidak 

dalam bentuk finansial/ uang, akan tetapi berupa hal-hal seperti 

pujian, penghargaan, pendekatan manusia dan lain sebagainya 

(Gitosudarmo dan Mulyono , 1999). 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara pada Tutorialkuliah.blogspot.com terdapat 

beberapa prinsip dalam memotivasi kerja pegawai yaitu : 

1 Prinsip partisipasi : Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan 

kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai 

oleh pemimpin. 

2 Prinsip Komunikasi : Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, 

pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

3 Prinsip mengakui andil bawahan : Pemimpin mengakui bahwa bawahan 

(pegawai ) mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan.Dengan 

pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

4 Prinsip pendelegasian wewenang : Pemimpin yang memberikan otoritas atau 

wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil 

keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai 
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yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan oleh pemimpin. 

5 Prinsip memberi perhatian : Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa 

yang di inginkan pegawai bawahan, akan memotivasi pegawai bekerja apa 

yang diharapkan pemimpin. 
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