
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Setiap organisasi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya 

bertujuan untuk mencapai sasaran, yang salah satu diantaranya adalah 

untuk memperoleh laba dari basil usaha tersebut agar kelangsungan hidup 

perusahaan dikemudian hari lebih terjamin untuk dapat dipertahankan. 

Proses pencapaian tujuan tersebut melibatkan semua sumber daya 

dan unsur-unsur manajemen yang tersedia dalam perusahaan. Ada 6 

( enam) sumber daya-sumber daya yang harus dikelola secara cermat dan 

sistematis agar perusahaan mencapai tujuannya. Keenam unsur tersebut 

adalah : 

1. Men 

2. Materials 

3 .  Methods 

4.  Money 

5. Machines 

6. Markets 

Manusia. 

Bahan-bahan. 

Metode I Cara-cara. 

Uang. 

Mesin-mesin. 

Pasar. 

Diantara berbagi unsur tersebut yang diperlukan untuk mencapai 

salah satu yang terpenting adalah sumber daya manusia. 

usahaan menggunakan manusia sebagai sumber tenaga kerja dengan 

I 

memperoleh laba dari basil usaha tersebut agar kelangsungan hidup 

perusahaan dikemudian hari lebih terjamin untuk dapat dipertahankan. 

Proses pencapaian tujuan tersebut melibatkan semua 

unsur-unsur manajemen yang tersedia dalam perusahaan. 

sumber daya-sumber daya yang harus dikelola secara 

sistematis agar perusahaan mencapai tujuannya. Keenam unsur 

1. Men 

2. Materials 

3 .  Methods 

Manusia. 

Bahan-bahan. 

Metode I Cara-cara. 
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tujuan untuk memberikan sumbangan kepada perusahaan yang tercermin 

dari produktivitas yang diberikan manusia sebagai tenaga kerja tersebut 

kepada perusahaan. Dengan demikian kedudukan manusia dalam 

perusahaan, baik sebagai tenaga manajerial maupun operasional, tidak 

dapat disamakan dengan unsur-unsur dan sumber daya lainnya. Upaya 

untuk menimbulkan atau mendapatkan loyalitas dan produktivitas kerja 

karyawan yang tinggi, maka karyawan perlu dimotivasi. 

Memotivasi tenaga kerja berarti membangkitkan daya gerak atau 

merangsang kerja atau diri sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan demi 

tercapainya suatu tujuan. Perusahaan juga dapat memberikan rangsangan 

tersebut guna tercapainya tujuan perusahaan. 

Insentif merupakan salah satu alat motivasi yang efektif bagi 

manajer untuk membangkitkan semangat kerja karyawan. Pemberian 

insentif ini ada yang bersifat Material dan Non Material. 

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan mengenai Peranan 

motivasi dalam kaitannya dengan produktivitas kerja sebagai topik 

penelitan. 

Dalam hubungan ini, sebagai objek penelitian penulis memilih 

erusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Medan Denai, 

· ena dipandang cukup memenuhi syarat untuk tujuan penelitian ini. 

yang tinggi, maka karyawan perlu dimotivasi. 

Memotivasi tenaga kerja berarti membangkitkan daya 

merangsang kerja atau diri sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan demi 

tercapainya suatu tercapainya suatu tujuan. tujuan. Perusahaan juga dapat memberikan 

guna tercapainya tujuan perusahaan. 

Insentif merupakan merupakan salah satu alat motivasi yang 

untuk membangkitkan semangat kerja karyawan. 

ini ada yang bersifat Material dan Non Material. 

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, 

untuk melakukan penelitian dan pembahasan mengenai 
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