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l'ENDAHULUAN 

Motivasi merupakan hal yang menyeb abkan, menyalurkan dan 

mendukung prilaku manusia supaya mau bekerja giar dan anlUsias mencapai 

hasil yang optimal. Motivasi semakin pcnting karena manajcr membagikan 

pckcrjaan pada bawahannya untuk dikcrj akan dcngan baik dan terimegrasi 

kcp ada tujuan yang diinginkan. Bebcrapa istilah Motivasi atau motiF antara 

lain "kebutuhan (need), dcsakan (urge), keinginan (wish), dan dorongan 

(drive)" 

Secara teori berbagai definisi tentang motivasi biasanya terkandung 

kcinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan dan inscntif. Para 

agent bekerja dcngan harapan akan memperoleh upahlgaji yang dapat untuk 

memcnuhi kebutuhan tersebut. Dorongan sescorang unlUk bekelja dipengaruhi 

adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dan ti ngkat kebutuhan yang berbeda 

pada sctiap agent. sehingga dapm teljadi perbedaan motivasi dalam bcrprestasi. 

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dari para agent akan pelayanan dan 

penghargaan oleh atasan terhadap prestasi kerja yang dihasilkannya yang 

sesuai dengan prinsip keadil an dapat memotivasi kcrja mcreka. Dari organisasi 

sendiri juga berperan dalam mengel ola agent agar mcmatuhi segala peraturan, 

norma yang telah ditetapkan oleh organisasi sehingga para agent bekerja 

dengan disipl in dan efektif. Selain itu. berbagai aturan/nonna yang ditetapkan 

oleb suatu perusahaan mcmiliki pcran yang sangat penting dalam menciptakan 
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kedisiplinan agar para agent dapat rucmatuhi dan mclaksanakan peraturan 

tersebut. Aruran I nonna itu biasanya diikuti sanksi yang dibcrikan bila terjadi 

pelanggaran. Sanksi tersebut bisa berupa teguran baik lisan/tertulis, �korsiug, 

penurunan pangkat bahkan sampai pemecatan kerja tergantung dari besarnya 

pelanggaran yang dilakukan olch agent. 

Hal itu dimaksudkan agar para agent bckerja dengan disiplin dan 

bcrtanggungjawab atas pckcrjaannya Bila para agent mcmiliki disiplin kerja 

yang tinggi.diharapkan akan mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan 

tepat sehingga kinerja yang dihasilkan akan baik. Selain disiplin. agent juga 

harus diberikan motivasi dalam bekcrja agar dapat menjalankan kincrjanyn 

dengan dengan baik pula. Dengan adanya motivasi dari pimpinan, pemsahaan 

sangat mengharapkan setiap individu dalam perusahaan dapal menciptakan 

disiplin kerja yang ti nggi demi kemajuan perusahaan dan pencapaian tujuan 

perusahaan yang efektif dan efisien. Namun tcrnyata masih cukup banyak 

tcrjadi kesenjangan yang kurang sesuai dcngan idealismc, masih ada beberapa 

kclemahan yang masih dirunjukkan oleb agent c.limana mcreka kurang 

termotivasi dengan pckcrjaannya. Ada yang tidak tepat waktu saat masuk 

kantor. menunda tugas kantor. kurang disiplin, tidak bisa memanfaatkan sarana 

kantor dengan baik dan masih adanya sebagian agent yang meninggalkan tugas 

pada jam kcrja tanpa keteraogao yang sa h. 

Dalan1 melakukan usaha meningkatkan kincrja agcn� PT. t\JB 

Bumiputera 1912 Cabang Selia Budi Mec.lan perusahaan sangat mengharapkan 

setiap individu dalan1 perusahaan dapal menciptakan disiplin kcrja yang tinggi 
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