
B.P .... B I 

J::."l>ENDAl-IUT_.UAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Baik itu berskala kecil maupun berskala besar 

tentu mempunyai seorang pimpinan yang akan menggerakkan 

usaha yang sedang dijalankan. Untuk itu maka pengambi

lan keputusan perlu dilakukan dengan sebaik-·baiknya 

sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Tentu 

saja untuk rnencapai tujuan itu tidak mudah, oleh karena 

itu, maka setiap pimpinan perlu menyadari arti 

pentingnya mendorong pihak karyawan untuk dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan. 

Dalam mencapai produktivitas bukanlah hal yang 

gampang, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh 

setiap pimpinan maka kemampuan pihak pimpinan untuk 

menggerakkan bawahannya merupakan faktor penentu dalam 

peningkatan prestasi kerja. Hal inilah yang merupakan 

suatu masalah yang perlu dipikirkan oleh setiap 

pimpinan perusahaan. Tidak sedikit pimpinan perusahaan 

gagal dalam menggerakkan bawahannya, ini dapat disebab

kan karena cara yang digunakan tidak mampu menggugah 

karyawan untuk meningkatka produktivitasnya. 

Sal ah sa tu upaya yang p��rl u di lakukan ada lah 

memberikan motivasi kepada karyawan. Pemberian motivasi 
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sanga tlah pen ting seka l i, sehingga de ngan car a ini 

karyawan akan merasa senang untuk rnelaksanakan perintah 

atasannya dan tu juan yang diharapkan akan tercapa i. 

Penerapan moti vasi yang posi tif perlu dipertirnbangkan 

dengan berbagai rnetode-rnetodenya hingga nantinya akan 

mampu eningkatkan semangat dan prestasi kerja 

karyawan. 

Alasan penulis memilih PT. Cinta Ra j a ini sebagai objek 

penelitian karena diberikan ijin dan menggunakan banyak 

tenaga kerj a. 

Dari uraian di atas ma ka penulis sangat ter

tarik membahas lebih lanjut mengenai sistem inforrnasi 

mana jemen dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah 

dalam bentuk skripsi dengan judu.l : "PENGARUH MOTIVASI 

DAI.,AM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA P'r. CINTA 

RAJA". 

B. Perumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi perusahaan ini ada l ah 

pemberian motivasi tidak diterapkan secara konsisten 

pada setiap karyawan akhirnya gairah ker ja karyawan 

menurun dan tingkat produktivitas kerja kayawan tidak 

mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. 

c. Hipotesis 

11Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara 

terhadap sesuatu soal, yang dimaksudkan sebagai tuntu-
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