
A. Alasan Pemilihan Judul 

Bi\B I 

PENDAHl'Ll'.\� 

Pcrusahaan yang bcrskala kec1l maupun perusahaan yang bcskala b.!sar umuk 

mempunya1 scorang p1mpinan vang akan mcnggcral.an usaha yang sedang 

d1jalankan. Untuk 11u maka pcngambilan keputusan perlu dilakul.;an s.:ba1l..-ba1l..n�a 

schmgga tuJuan yang d1rcncanakan dapat 1crcapa1 Tentu S3J3 untul. mcncap:u lUJuan 

nu tidaklah. olch karcna itu maka scuap pimpman pcrlu mcnyadan aru pcntlngnya 

mendorong pihak karyawan u111uk bckcrJa scba�1mana yang d1harnpkan. 

Dalam mencapai produkuvuas bukanlah yang mudah. ada banyal. hal yang 

p.!rlu d1pertimbangl..an oleh seuap p1mpman maka kemampuan \etiap p1mpinan untuk 

menggerakkan ba\\ahann�a mcrupakan faktor p.!nentu dalam meningkatkan prcstas1 

kel)a Hal imlah )ang mcrupakan suatu ma5alah yang perlu d1p1l.irl..an oleh seuap 

p1mpman pcrusahaan Tidal.. \Cd1l..11 p1mpman pcrusahaan gagJI dalum mcnggcrakkan 

N\\ahannya, mt dapat d1scbabkan karena cara yang d1gunakan udal.. mampu menank, 

mcnggugah karyawan untuk mcn1ngkntkan produk11v11asnya 

Salah satu upa�a vang perlu dtlal.ukan adalah mcmbcnkan suatu rnot1\as1 

p;:ida :..ar:a,,an Pcmbcnan 111011\a\I ...ingat pcnung !>Cl.;all. �dungga Jcngan cara 1m 

°lzl)11"an akan mcrasa scnang untuk mclal..ukan penmah apa '"ta dan 1u.1uan yang 

� d,narapkan dapat tcrcapa1 Pi:ncrapan moll\ as1 �ang pos111f pcrlu 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



-

dipertimbangkan dengan berbaga1 mctodc-mclo<lcnya sch111gga nantm�a akan mampu 

meningkatkan semangat dan pres1as1 kerja karyawan 

Alasan penulis memilih PT. Dara Tuah Medan 1111 scbagat objek pcnelitian 

karena diberikan ijin dan menggunakan tenaga kc(ja. Dan uratan dintas maka 

penulisan lertarik membahas leb1h lanJul mengcnai sistim mformasi manaje men dan 

membahas suatu karya 1lmiah dalam bentuk skripsi dengan judul .. PENGARUH 

MOTIVASl DALAM PENlNGKATAN PRODllKTlVITAS KER.IA PADA PT. 

DARA TUAH MEDAN''. 

B. Perumusan Masalah 

Masalah yang dihadap1 perusahaan im adalah pembenan mot1vasi tidak 

ditcrapkan secara konsisten sch1ngga produkuvitas kerja karyawan mcnurun dan udak 

mencapai hasil yang diharapkan karena kurang motivasi setiap karyawan. 

C. H ipotisis 

" Hipotesis adalah rumusan jawaban sementara rerhadap sesuatu soal, yang 

dimaksudkan sebagai tuntunan sementarn dalam penyelidikan umuk mencapai 

131>.raban yang sebcnamya ". 11 

Adapun hipotesis yang penulis ajukan sebaga1 berikul: Jika perusahaan dapat 

rnenerapkan motivasi yang tetap bagi setiap karyawan, maka akan dapat 

oemngkatkan gairah kerja karyawan, sehingga tingkat produktivitas kerja karyawan 

d:ipat tercapat sebaga1mana yang diharapkan. 

1 Wmamo Surakhma. l'rngn1ar l'rnrlilinn llmi:th. Dn�ar. \lrtoclr dnn Trhnik. Edisi VIII, 
.rizto Bandung. 1992. hal 39 
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