
A. Alasan Pemiliban Judul 

BAB I 

PENDAHULUA� 

Ada ban}al.. alasan mengapa orang beke!Ja, begiru pula halnya dengan 

banyaknya sebab tmggi rendahnya prestasi seseorang dalam beke!Ja. Maten, 

mungkm salah satu alasan yang palmg sering muncul menJadi alasan kedua hal d1 

atas, namun t1dak sclamanya penghargaan terhadap malen menJadi alasan 

sescorang untuk bekc!Ja juga untuk lebih meningkatkan prcstasinya 

Dalam skalu akt1vitas organisasi, berbagai metodc pendckatan !clah 

diaplikas1kan guna meningkatkan prestasi kerja, sekaligus meningkatkan daya sa1ng 

(compelluve power) scrta kclangsungan hidup pernsahaan (s11rv111af pow<!r) l)alam 

hubungan mi, salah satu pendekatan manajemcn yang dinilai mampu meningkatkan 

prestas1 kel)a adalah melalui pcranan motivasi. 

Sejalan dengan ltu, dasar pellllkiran tentang penringnya penmgkatan pres1as1 

ke!Ja melalu1 pembenan motwasi antara lain adalah . 

Kond1s1 ke!Ja dapat mempengaruhi prestasi kcrja. disiphn ke!Ja yang 

manus1a\\l dapat memngkatkan prestasi kerja bawahan, pembenan penghargaan 

memungkmkan pelaksanaan tugas yang ba1k, sikap solidantas pem1mpm dapat 

memngkatkan prcstasi kel)a, promosi jabatan dapat menmgkatkan pr"!stasi kerja 

Pemngkatan prestasi kerja pada PT. Avon Cndonesia cabang Medan tclah 

diupayakan melalu1 berbagai kebijakan manajemen, tennasuk melalui pcranan 

mouvasi Namun dcmikian, dalam prakteknya, mekamsme pemberian motivasi 
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masrh dtlaksanakan secara tcmporer yakni sesuai dengan trngkal kesibukan dan 

volume aktiv1tas operasional dalam priode wak:tu tcrtcntu saja Oleh karenanya 

tingkat prestas1 kerja yang d1capai masih belum meningkat dari tahun ke tahun. 

Mengacu kepada berbaga1 rangkuman perseps1 dan pcrmasalahan di atas, 

pada kesempatan ini penulis berkemgman untuk melaksanakan suatu penehtian 

ilm1ah dalam bidang manajcmen dengan judul : Pengaruh Motivasi TerhaJap 

Prestasi Kerja Karyawan Pacla PT. Avon Indonesia Cabnng Medan. 

B. Perumusan \fasalah 

Bcrdasarkan penehtian pendahuluan maka penuhs merumuskan masalah 

sebaga1 benkut · 

"Apakah pemberian motivasi oleh perusahaan telah mendukung peningkatan 

prestasi ker:ia karyawan." 

C. Hipotesis 

Menurut Winamo Surakhmnd, htpotesis adalah 

"Jawaban sementara yang kebenarannya masih hurus d1buktikan melalui 
penehtian empiris. Jawaban sementara ini merupaknn titik tolak untuk 
mengadnkan pene!Jtian dan selanjutnya mengaphkasrkan tcori-tcori untuk 
meyakmkan apakah jawaban tersebut benar atau ttdak sama sekali". n 

Benrtrk tolak kepada perumusan masalah dr atas, maka penuhs 

mengasumsrkan htpotesis sebagar bcnkut: 

Ada pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan. 

11 Winamo Surakhmad. fmalntar l'(o(li1i1n nmiah. M�ode dan tclilli* Peoerbit TBr>ilO 
Bandung. 1994, Hal 38 
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