
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belak.ang Masalah 

Umumnya bagi setiap pemunpm dari sctiap perusabaan akan sclalu 

berusaha dan mengharapkan agar bawahanya memiki kemampuan, kemauan, dan 

semangat tinggi untuk dapat meoyelesaikan setiap tugas yang dibebankan 

kepadanya. untuk itu perusahaan berusaha, memberikan sMo tan lebih banyak 

terhadap SDM yang berada dalam ruang lingkup perusahaan tersebut. 

Mcmcnuhi kcbutuhan terscbut, perusahaan dapat menempuh dengan 

beberapa cara. cara yang paling efek:tif adalah meningkatkan SDM yang ada 

dalam perusahaan, mulai dari staf perusahaan sampai karyawan tetap maupun 

karyawan honorer. SDM menitik beratkan pada kenyataan bahwa manusia 

merupakan makhluk sosial yang sating berintraksi satusanta lain dalam 

peneapaian suatu tujuan. Di mana faldor manusia sering kali menimbulkan 

masalah-masalah rumit dalam suatu perusahaan yang disebabkan karena adanya 

perbedaan-perbedaan seperti : si fat keahlian, pengalaman, Jatar belakang dan 

reaksi yang ditimbulkan antar masing-masing karyawan. oleh karena itu pada 

dasarnya kelangsungan hidup pcrusahaan tergantung pada karyawan-karyawan 

yang berkerja dalam perusabaan tersebut. 

Cara pimpinan perusahaan untuk memotivasi para karyawan yang 

memiliki kemampuan dan semangat kelja yang tinggi dalam melakukan 

pekerjaannya adalah dengan memberikan rangsangan berupa insentif kepada 

karyawannya sesuai dengan prestasi kelja yang dihasilkan. 
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PT Jndotbod Sukses Makmur. Tbk Tanjtmg Morawa Deli Serdang yang 

bergerdk dibidnng industri makanan. Dimana insentif merupakan hal yang sangat 

bcrperan dalam meningkatkan motivasi kelja karyawan. sehingga para karyawan 

berlomba-lomba untuk mcnjadi lebib baik dari hari ke hari dalam bekerja tujuan 

lain untuk memotivasi karyawan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. 

lnsentif yang diberikan kepada karyawan belum seluruhnya mcrata. hal ini 

menyebabkan pelaksanaan pemberian insentif dalam setahun tidab. menentu dan 

tidak seluruh karyawan bisa mendapatkan insentif dan untuk besar insentif yang 

diperoleh setiap karyawanpun berbeda serta adanya keluban pelayanan dan 

penanganan yang masib lamban serta kurang terintegrasinya sistim yang beljalan. 

Walaupun ada peningkat.an tetapi bukan karena inscntif karena diterapkanya 

disiplin kerja, yaitu dengan mcmbcrikan sanksi bagi karyawan yang melakukan 

pelanggaran. 

Berdasarkan ura1an d i  atas. maka pcnulis tcrtarik untuk melakukan 

penclitian dcngan judul "Peranan Inscntif Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja 

Karyawan Pada PT.lndofood Sukses Makmur. Tbk Tanjuug Morawa Deli 

Serdang". 

B. Rumusan Masalah 

Bcrdasarkan Jatar belakang yang penulis lakukan, maka ditemukan 

masalah yang dirumuskan sebagai berikut " Apakah inscntif bcrperan dalam 

meningkatkan motivasi kerja karyawan di PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk 

Tanjung Morawa Deli Serdang? 
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