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Sarintan lsmalmda Gmting, "PENGARUH MOTIVASI TERHADAP 

PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. AVON INDONES1A CABA'lG 

MEDAN". 

PT A VON INOONESIA CABANG MEDM adalah sebuah pcrusahaan 

Cosmenc yang dewasa 1m merupakan Pcrusahaan Cosmetic No. I didurua dan dalam 

usahanya sebagai Pemsahaan Direct Selling terkemuka di Indonesia, berdasarkan 

penehtian pendahuluan yang dilal.ukan penulis pada perusahaan dapatlah 

d1rumuskan sebagai benkut 

.. Pcranan Mouvas1 yang dija!ankan oleh Perusahaan, saa1 mi sudah mcnunJukkan 

efek11v1tas yang s1gn1tiknn scluoggn 1mgka1 produk11v•�ta.� ker:Ja karyawan maupun 

1.:n:iga kel]a lepas yang ada diperusahaan saat im sudah dapat memenuh1 pencapa1an 

vang dtsarankan namun konttnyumtas motivas1 yang d1benkan mas1h pcrlu 

pcningkatan serta pcmbaharuan 1ehmk-rchmknya. 

Oerdasarkan rumusan masalah )ang dikemukal.an dr atas, mal.a penuhs 

mencoba merumuskan h1po1es1s sebaga1 benl..ut · J1ka perusahaan dapat memhcnl..an 

mou�as1 dcngan ba1k. benar dan bcrkc�mambUI1gan. maka produkll\ 11:1� l.cqa 

kal'\awan akan mcnmgkat sehmm;a target Sales yang tclah d1tentukan pcrusahaan 

dapat d1cap:11 dengan satu ha.,-ra1 � ang scratu� pt'rsen 

Sc1elah mengadakan pcnelnmn mcngenai pcmhcnan moll\ a\1 dJn 

pcngaruhn�a tcrhadap pres1as1 l.t:l')a I.a� awan poda P-1 1\ VON INO\J'\JT:Sli\ 

C \ll.\'\G MEDAN, mal.a pcnuhs dar ...... . �n� .. mbil i...:,1mpulan amara lam 
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Struktur orgamsas1 PT A VON INDONESIA CABANG MEDAN berbentuk 

garis clan staff. dimana kegiatan dari setiap fungsi disusun sesuai dcngan 

IUJuao clan rencana yang telah ditetaplcan dan telah dijalankan dengan balk. 

2. Pclaksanaan moovas1 untuk meningkatkan prestaSi kcrjanya d1lakukan dcogan 

pembenan mscntif-msentif dalam bentuk material, semi matenal dan ·on 

material 

1 Dalam upaya pencapaian tujuan pemsahaan, PT.A VON INDONESIA 

CABANG MEDAN bukan hanya membenkan motivas1 kepada scluruh 

karyawannya, tetapi JUga kepada para mitra kerjanya ya1tu para dealer yang 

mcrupakan UJung tombak pcmasaran produk Avon melalu1 Avon Group 

Coordinator (AGC) bekerja sama dengan Branch Sales Traine� dan seluruh 

team dan perusahaan ini. 

-I Mo11va�1 yang d1berikan umumnya merupakan motivasi pos111f d1mana 

pcrusahaan m�nganggap bah,va para karyawan dan mllra ke1Janya mcrupakan 

orang-orang )ang mau bekel)a dengan sukarela. sehingga udak ada mum1das1 

maupun ancaman yang nyata dari perusahaan terhadap 1.31)3\\an, yang 

mungl.in dtpcrlukan J•l..a karyawan melakukan kesalahan dalam melak�nal.an 

tugasnya 
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5. Motivasi yang dibenkan dJarahkan untulc mengilcuu Proses Pengcmbangan 

Kinerja (PDP) yang mendorong agar para ka1yawan dapu mencapai sasaran 

SMART (Specific, Measurable, Alignment, Relevant, Time Based) yang 

lu}uan akhimya adalah mencapa1 tingka1 penjualan yang dircncanakan 

perusahaan. 

6 Terlihat adanya hubungan kc1p yang bannonis antara atasan clan bawahao., 

kondisi iru dapat mendukung tel)alinnya komum1tas1 yang efck11f yang dapat 

meningkatkan loyaluas karyawan terhadap perusahaan. 

7 Analis1s terhadap daflar pertanyaan yang dibuat mcnullJullan kuatnya 

peranan monvasi terhadap prcstas1 kel)a karyawan. 

Adapun saran penuhs 3dalah sebagai bcnk-ut· 

Mouvasi dalam bc111uk 1nscnuf material bag1 karyawan perlu ditmgkatkan 

lag1 guna menc1ptal..an kcscsua1an pendapatan antara kary:l\\an dcngan para 

nutra ker:Ja perusahaan 

� Prestas1 ker1a )ang d1capa1 oleh para karyawan selama m1 cukup ba1k. hal mi 

merupakan prestas1 � ang harus tciap dipenahankan dan sedapatnya terns 

d111ngkalkan demi pcrkemhangan pcrusahaan dan kCSCJahtcraan l.aryawan 

d1masa �ang akan damng dcngan tctap membenkan mo11vas1 vang ba1k karena 

dalam upa'a pcncapaian 1u.111an pcrusahaan vang tclah d1tc1apkan p1mpman. 

momasi mcmpun\:tt pcnga1uh 'ang s1gmtikan tcrhadap prcs1as1 kcrJa 

kana"an 
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3. Untuk dapat lebih mcmaJukan prestasi kerja, pimptnan hams senantiasa 

mcngadakan pengawasan yang leb1h tegas terhadap para lmryay,an. daJam hal 

ini pertu dipemmbangkan penerapan motivasi yang bers1fat negatif kepada 

karyawan agar para karyawan lebib berhau-hau dalam melaksanakan 

tugasnya. 
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