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BABI 

PENDAHULUAN 

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan 

yang bergerak di bidang pabrikan maupun jasa akan berusaha untuk mencapai 

tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Suatu hal yang harus diperhatikan 

bersama yaitu bahwa l..cberhasilan berbagai aktivitas di dalam perusahaan 

dalam mencap3i tujuan bukan hanya tergantung pada keunggulan teknologi, 

dana operasi yang tersedia, sarana ataupun prasarana yang dimiliki, melainkan 

juga tergantung pada asr>ek sumber d�ya manusia. Faktor surnber daya manusia 

ini merupakan clemen yang harus diperhatikan perusahaan, teruroma bila 

mengingat bahwa era perdagangan bebas sudah dimulai, dimana iklim 

kompetisi yang dihadapi akan sangat berbeda. Hal ini mcmaksa setiap 

perusahaan harus dapat bel..erja dengan lebih elisien, ef.:ktif dan produktif. 

Tingkat komp€'tisi yang tinggi ini akan memacu tiap perusahaan untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupoya. dalam lingl.ungan yang berarti 

perusahaan harus mernberikan perhatian pada <13pek surnber daya manusia. Jadi 

rnanusia dapat dipandang sebagai faktor penentu karcna ditangan m�nusialah 

scgala inovasi akan direalisir dalam upaya rnewujudkan tujuan pcrusahaan. 

Untuk mcndapatknn sumber daya manusia yang diharapl..an organisasi 

dapat memberi andil positif terbadap semua kegiaUIO perusahaan dalam 

mcncapai tujuaMya. setiap karyawan diharapkan mcmilil..i motivasi kerja yang 

diharapkan nantinya akan meningkatkan produktivitas kerja )'ling tinggi. 
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Motivasi merupakan kegiatan yang meogakibatbn, menyalurkan dan 

memelihara perilaku manusia. 

Motivasi ini merupakan subjek yang penting bagi seorang Manajer dalam 

suatu perusahaan teriladap karyawannya. l<aryawan umumnya mempunyai 

motivasi untuk mendapatkan suatu yang diinginkan tcrsebut terpenuhi akan 

menimbulkan perasaan senan�: atau puas, dan sebaliknya apabila keinginan 

tersebut tidak dapat diwujudkan maka ak.an menimbulkan kekeeewaan. 

Bilamana keadaan seperti ini sampai terjadi akan membawa drunpak negatif 

baik pada dirinya sendiri maupun pada pe11lS8haan dimana d ia bekelja. 

Pimpinan di dalam satu perusahaan, merupakan suatu unsur penggerak 

utama, tenlunya tidak mcngharapkan bahwa perusahaannya akan belja:an 

untuk beN:rapa waktu saja, melainkan mereka ingin agar perusahaan tersebut 

maju dan berkcmbang tcrus. Salah satu tanl:&Ung jawab pimpinan adalah 

bagaimana caranya mcreka memotivasi bawahanya agar dapat mc:laksanakan 

tugasnya dengan bail... 

Motivasi selain berfungsi untuk mendorong dan merangsang karyawan 

supaya bekerja denglln giat, dapat pula berfungsi untuk menentukan tingkat 

produktivitas kerja yang dapat dicapai oleh perusahaan, dengan sernakin besar 

m;,tivasi yang dibcrikan pimpinan perusahaan terhadap bawahannya, rnaka 

diharapkan al..an semakin besar pula tingkat produktivitas kerja yang dapat 

dicapai. sebingga hasil yang diperoleh pun diharapkan akan semakin besar. 

Mengingat pentingnya motivasi, maka wujud perilatian pi hal.. manajemen 

atau pimpinan mengenai masalah motivasi karyawan dalam bekelja ialah 
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