
RJNGKASAN 

ZULKARNA1N "PENGARUH PEMBERJAN MOT/VASI TERHADAP 

PRODUKTMTAS KERJA KARYAWAN PADA PT. ANUGERAH MANDIRI 

SEJA Tl l.fEDAN" 

Dalam mendirikan badan usaha/perusahaan tentnnya terdapat berbagai sasaran 

yang akan diraih guna mencapai tujuan perusahaan itu scndiri. Sasaran-sasaran itu 

akan dapat dicapai melalui aktivitas·aktivitas yang dilakukan dcngan cara melibatkan 

dan mcmanfaatkan sumber daya yang terdapat dalam perusahaan tersebut. 

Kcberhasilan dari berbagai sumber daya tersebut dalan1 aktivitasnya tidak terlcpas 

dari pcran oktiftcnaga kcrja. 

Olch karcnu itu salah S<llU uspck yang rcr lu 111cndup;1t pcrhatian khusus adulah 

aspc� sumti..:r 1foya manusia. Karena sumbcr daya manusmli1h yang mcrupakan kunci 

dari sumber duya lain yangjugu mcrupakan pcndorong untuk majunya pcrusahaan itu 

sendiri. J>cningkatan produktivitas kerja karyawan tida� tcrlcpas dari keinginan 

perusahaan itu sendiri yang mana dari keinginan dan kcbutuhan pegawai tersebut 

pada pcnlliahaan dimma dia bekerja. Salah satu indikator kcbcrhasilan seorong 

pimpinan dapat dilihat dari keberhasilannya memotivasi pcgawainya unruk bekerjr. 

dengan baik dan semaksimal terhadap pekerjaanya dan in i akan terlihat melalui 

prestaSi kerja yang mereka capai dibidang pekerjaan mcrcka. Adapun yang inenjadi 

permasalahan dalam hal in i adalall sejauhmana Pengaruh pemberian motivasi 

teralladap produktivitas kerja karyawan pada PT. Anugerall Mandiri Sejati Medan. 
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Tenrunya dalam hal ini peranan dari pendidikan dari berbagai disiplin ilmu 

sangatlah diutamakan terutama bagi para pimpinan. Apabila motivasi ynng diterapkan 

pada pegawai lebih rneneknnkan pada prinsip-prinsip dalam pernberian motivasi 

maka akan menghasilkan peningkatan produktivitas kerja karyawan. Panjang atau 

luas definisi motivasi ini sebenamya bergantung pada besamya pcrhatian pada sistern 

internal secara keseluruhan pada berbagai faktor yang berintemksi system internal 

pada seseorang seperti : Kcbutuhan, gemkan dan moril. 

Secara scmpit dapat didefenisikan bahwa motivasi adalah suatu dorongan 

yang kuat membuat seseorang benindak dengan satu cara tertentu. Semua prilaku 

yang dilakukan pada seseorang umumnya adalah sebagai akibat dari motivasi pribadi 

yang ada pada orang tersebut. Hal ini bukanlah berarti bahwa scmua pnlaku yang 

tcrdapat pada sescorang akan diramul. tetapi prilaku-prilaku scsconmg pudu dasarnyn 

mcrnpunyai pcnycbab yang dikctuhui atau tclah rncndorong orang t.:rschut bcrprilaku 

dcmikian. 

Scseomng yang bel..crja pada suatu perusahaan pada dasamya tidak bekerja 

sernata-mata Wltnk memenuhi kcwajiban mereka sebagai pegawai. tctapi pada 

umumnya juga mereka bekerja untuk memotivasi yang ada pada pribadinya masing-

masing (rnotivasi internal). 

Pentingnya peranan motivasi adalah di.karenakan scorang manajer tidak 

mungkin bckerja sendirian Wlluk mencapai tujuan perusahaan, tetapi manajer tersebut 

memerlukan bantuan orang lain yang dalam hat ini adalah merupakan bawahannya 

dengan cara membagikan pekcrjaan pada bawahannya agar dikerjakan dengan baik, 

tcrarah pada tujuan yang diinginkan oleh si manajer tersebut. 
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