
RING KA SAN 

MUHAMMAD AKHIR HARA.HAP, PERANAN MOTIVASI DAN 
-

PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRT AN�I CABANG MEDAN 

DENA!, Bapak Drs. H. Miftahuddin �A. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. 

Jhon Hardy, MSi. selaku pembimbing II. · 

PDAM Tirtanadi Cabang Medan Denai yang menjadi objek penelitian skripsi 

ini adalah sebuah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang penyediaan air, dalam 

menjalankan kegiatannya tidak luput dari berbagai permasalahan yang dihadapi. 

Masalah tersebut adalah motivasi karyawan untuk beketja rendah, sehingga 

produktivitas kerja menjadi rendah. 

Sebagaimana kita ketahui tugas dari seorang p1111p111an adalah mengawas1 

serta mempertanggungjawabkan jalannya operasi perusahaan. Untuk mcngatasi 

permasalahan ini perlu adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawah kepada 

orang lain atau bawahan, karena tanpa bantuan orang lain tujuan perusahaan tidak 

akan dapat tercapai. 

Sehubungan dengan tujuan atau kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan 

dengan peningkatan produktivitas kerja, maka penulis ingin mcngetahui motivasi apa 

yang dilakukan perusahaan tersebut, serta membandingkan teori-teori motivasi 

dengan penerapannya dalam perusahaan tersebut. 

MSi. selaku pembimbing II. · 

PDAM Tirtanadi Cabang Medan Denai yang menjadi menjadi objek penelitian 

sebuah Perusahaan Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang penyediaan 

menjalankan kegiatannya tidak luput dari berbagai permasalahan yang 

tersebut adalah motivasi karyawan untuk beketja rendah, 

produktivitas kerja menjadi rendah. 

Sebagaimana kita ketahui tugas dari seorang p1111p111an p1111p111an adalah 

mempertanggungjawabkan jalannya operasi perusahaan. Untuk 

permasalahan ini perlu adanya pendelegasian wewenang dan tanggung 

atau bawahan, karena tanpa bantuan orang lain tujuan perusahaan 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dilihat bahwa usaha motivasi yang 

dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Medan Denai 

tidak jauh berbeda dengan perusahaan lain. Oleh sebab itu perusahaan hams tetap 

menjaga keberlangsungan dan kalau perlu ditingkatkan lagi motivasi yang ada, 

sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Dengan adanya perhatian yang besar dari pimpinan terhadap karyawan akan 

lebih giat clan bersemangat serta mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap 

pemsahaan, juga sebagai wadah yang mampu melayani kebutuhan air untuk masa 

siekarang dan masa yang akan datang. 

clan bersemangat serta mempunyai loyalitas yang tinggi 

juga sebagai wadah yang mampu melayani kebutuhan air 

dan masa yang akan datang. 
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