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BABI 

PENOAHUL.UAN 

Dalam sumu sistem operasi perusahaan, potensi Sumber Daya Manusia 

pada hakekatn)'a merupakan salah saru modal dan memegang suatu peran 

yangg paling pcnting dalarn mcncapai tujuan pcrusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu mengelola Sumbcr Daya Manusia sebaik mungkin. Sebab 

kunci sukses suaru perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan 

tersedianya dana saja. Tapi faktor manusia merupaknn faktor yang terpenting. 

Motivasi udalab suatu faktor yang mcmlorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas tcrto:ntu, oleh !..arena itu moti\.-asi sering 1\.ali 

dianilan suatu al..ti\ itas tertentu �bagai faktor peodorong perilaku scseorang. 

Sctiap aktivitas yang dilakukan oleh scseorang pasti mcmiliki sesuatu faktor 

yang mendorong aJ..-tivitas ter;ebut 

Melalui perencanaan Sumber Daya Mnnusia yang matang. 

produktivitas kerja dari tenaga kel)a yang sudah ada dapat ditingkatkan. Hal 

ini dapat diwujudl..an melalui adanya penyesuaian. Seperti peningkatan 

motivasi dan pengalarnan kerja )Ong baik. Sehingga setiap karyawan dapat 

menghasilkan scsuatu yang berl..aitan langsung dengan kepentingan 

organisasi. 

Motivasi dan pengalwnan kerja yang baik dapat juga menunjnng 

keberhasilan suatu perusahaan dnlwn mencapa1 tujuannya. Sebab melalui 

adanya dua faktor tersebut akan menciptakan tingl..at produktivitas kerja yang 
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tinggi sehingga menunjang keberhasilan perusahaan. Sebaliknya jika tingkat 

produktivitas kelja menunm akan menghambat perusahaan tersebut dalam 

mencapai tujuannya. 

Oleh knrena itu perkembangan mutu Sumber Daya Manusio semakin 

penting keberadaannya. Hal ini mengingat bah"a perusahann yang 

mempekeljakan Sumber Daya Manusia, menginginkan suatu hasil dan 

manfaat yang baik dan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang 

teljadi dalam perusahaan. 

Setiap perusahaan selalu menginginkan produktivitas dati setiap 

karyawannyo mcningkat. Untuk mcncapai hal tersebut. perusahaan harus 

memberikan motivasi yang bail. kepada scluruh karyawannya agar dapat 

mencapai prestasi kelja dan meningkatkan produkti�itas. Dengan ditambah 

suatu pengalaman kelja yang dimiliki oleh para karyawanya. akan 

memberikan suatu hubungan yang besar dalam upaya mencapai tingkat 

produktivitas. 

Dalam melakukan usaho meningkatkan produktivita.� kerja, Unit 

Transfusi Darah Cabang Medan telah menetapkan beberapa upaya yang 

bertujuan untuk memotivasi kerja para karyawannya. Adapun upaya terscbut 

dengan memberikan beberapa fasilitas-fasilitas yang di butuhkan. Fasilitas

fasilitas tersebut meliputi pakaian ketja. mobil operasional, jaminan makw1, 

tempal ibadah. tunjangan hari raya, ruang pengobatan, asuransi, gaji, upah 

lembur dan sebagainya. Semua 1tu diberikan oleh lembaga ini, agar seluruh 
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