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B A B I 

P � N D A H U L U A N 

·· -

A. Latar Belakang Masalah. 

Dalam kehiuupan berbangsa dan bern�gara ter

dapa t tujuan ulllurn daripaaa maning-masing Negara lain 

berdasarkan identitas dan kepribadiannya masing-mas -

ing. 

Dengan bertitik tolak pada ketentuan di atas 

tampak dengan jelas bahwa pembangunan merupakan suatu 

proses perubahan yang terus menerus dari suatu situasi 

kepada situasi yang lain, bergerak dinamis menuju ke 

pada kemajuan dan perbaikan-perbaikan kearah yang a.Kan 

dicapai. 

Agar tujuan terealisasi sebagaimana mestinya 

maka banya.K t"aktor yang berperan da.Lam pel.aksanaan 

"ter::>ebut, dian-c,aranya adalah peran J.angsung manusia 

yang beraktivitas dalam setiap kegiatan seperti Ferner 

intahan, Perusahaan Swasta, Organisasi - Organisasi 

Kepemudaan, Wiraswasta dan lain sebagainya yang mas:irg 

mempunyai hubungan dan saling rnernberi pengaruh dalam 

mencapai tujuan negara �ersebut. 

Seperti yang dikatakan oleh II. Hadari Nawawi 

Tingkatan produktivitas itu dimulai dari hasil 

kerja yang dicapai oleh setiap personil ( in

dividu ) yang dalam kesatuan kecil akan menun-: 

jang hasil yang dicapai oleh unit kerja tempat 

personil tersebut bekerja. Demikian seterusnya 
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hasil kerja unit akan rnempengaruhi hasil kerja 

suatu kantor pemerintahan atau perusahaan pada 

jenjang wilayahnya masing-masing sehingga rne

wujudkan tingkat-tingkat produktivitas lokal 

regional dan akhirnya nasional. 
1 

Biasanya kita katakan bahwa faktor sumber daya 

manusia adalah dominan dan memerlukan perlakuan khusus 

agar didapatkan suatu basil kerja yang benar-benar 

berkualitas dan dapat diandalkan. 

Banyak usaha dan kebijaksanaan yang telah di-

buat untuk mencapai suatu optimalisasi produktivitas 

dan kemampuan kerja pegawai oleh tiap-tiap organisasi 

sehingga mendorong pimpinan untuk mencari alternatif 

baru dan strategi dalam memacu kemarnpuan dan motivasi 

kerja pegawai agar tumbuh kemarnpuan kerja yang maksi-

mum. 

Berbagai pendekatan telah d.tkembangkan dan di

lakukan mulai dari pendeka)an kesejahteraan,perbaikan 

upah dan penghasilan, penyed�iaan fasili tas, perlin 

dungan dan promosi semuanya ini dilakukan adalah un-

tuk_�_cari_hubungan_ yang er:at antara manusia dengan 

1o H.Hadari Nawawi dan H.M. Martini Hadari, Adminis -
trasi Personil untuk peni.ngkatan produktivi tas 
ker,ia CV.Haji Massa Agung,Jakarta,1990,ha.l.90. 
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