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PENDAHULUAN 

Motivasi merupakan hal yang penting bagi seorang pimpinan dalam 

suatu pcrusahaan yang harus diberlakukan terhadap karyawannya Karyawan 

umummnya mcmpunyai motivasi untuk mendapatkan suaru yang 

diinginkannya melalui proses kerja atau aktivitas yang dilakukannya. Jika 

sesuatu yang diinginkan terscbut terpcnuhi akan mcnimbulkan perasaan senang 

atau puns, dan scbaliknya apabila keinginannyan tersebut tidak dapat terwujud 

maka akan mcnimbulkan kekecewaan. Bila mana keadaan sepcrti ini sarnpa.i 

terjadi akan membawa dampak negatif pada dirinya sendiri maupun pada 

perusal1aan dimana dia bckerja, kan.ma mereka kurang perhatian tcrbadop tugas 

yang diserahkan kepadanya. 

Motivasi selain bcrfungsi untuk mcndorong dan merangsang knryawan 

supaya bekerja dengan giat, dapat pula berfungsi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan yang dapa t dic apai oleh perusahaan. Dengan 

semakin giatnya motivasi yang diberikan pimpinan perusahaan terhadap 

bawaha•mya. maka diharapkan akan dapat meningkatk.an produktivitas kerja, 

sehingga hasil yang diperoleh akan semakin besar. 

Mengingal pentingnya motivasi, maka wujud perhatian pihak manajemen 

mengenai masalah motivasi karyawan dalam bekelja ialah melakukan usaha 

pemotivasian karyawan pado perusahaan melalui serangkoion usaha tenentu 

sesuai dengan kebijakan pcrusahaan, sehingga motivasi 1.arya\\an bckcrja akan 
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tetap terjaga. Pcmotivasian ini banyak macamnya scperti pembcrian 

konpensasi yang laynk dan adil, pemberian penghnrgaan dan sebagainnya. 

Produktivitas kelja ini merupakan suatu kemampuan unruk memberikan 

basil yang mnksimal dengan meuggunnkan tennga atau sumbcr daya yang 

minimum. Sehingga Menarik kirannya uotuk membicarakao kedudukan 

motivasi terhadap produktivitas kerja karyawannya. 

Begitu besamya pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja 

knryawan karena itu unruk p.:ncapaian tujuan perusahaan pcrlu adanya 

rnotivasi yang baik bagi pam karyawan.Untuk mcndapatkan produktivitas ke�a 

yang baik tcrsebut hnrus adanya motivasi kerja yang positif. baik yang 

datangnya dari dalnrn diri para knryawan maupun dari perusahaan itu sendiri. 

Motivasi dalam diri scseorang karyawan sangat bcrmanfnat karena hal 

tersebut rncnyebabkan seseomng dapat menyalurkan dan mendukung prilaku 

knryawan tersebut, supaya bekerja giat dan antusias mcncapai basil yang 

optimal.Motivasi ini semakin pcnting knrena pimpinan membagikan 

pekerjaannya kepada knryawan untuk dikeljakan dengan baik dan terintegrasi 

pada tujuan yang diinginkan.Jadi, dcngan adanya motivasi kerja sangat 

berpengnruh terhadap produktivitas kcrja knryawan, knrena semakin baik 

produktivitns kerja karynwnn semakin tinggi pula kinerjo knryawan yang dapat 

dicapainya. 

Dnri umian diatas pcnulis merasa tcrtarik untuk mencliti dan membahas 

lebib lanjut mengenai motivasi terbadap produktivitas kerja karyawan sebagai 

topik penelitian yang hasilnya disusun dalnrn suatu tulisan ilmiah dalnrn 
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