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RINGKASAN 

�hmafemna, 

PEMBERIAN MOTIVASI DALAM UPAYA MENINGl'.(ATKAN 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) 

WIALA YAH II CABANG BINjAI, dibawah bimbingan Bapak 

Ors. H. Jhon Hardy, Msi sebagai Pembimbing I dan Bapak. H� .. 

Syahriandy, SE, Msi sebagai Pembimbing II 

Karyawan mungkin menjalankan pekerjaan dengan baik dan mungkin 

pula tidak. Jika ada pekerjaan yang dijalankan dengan tidak baik, pimpinan 

harus tahu apa penyebabnya. 

Apakah karena karyawan memang kurang mampu atau kurang 

rangsangan serta dorongan yang diberikan kepadanya. Karena itulah motivasi 

perlu diketahui dan dikuasai oleh seorang pimpinan. 

Motivasi hendaknya tidak berat sebelah, artinya motivasi tersebut 

jangan berdasarkan hubungan keluarga (nepotisme), agama, suku, 

kepentingan dan lain sebagainya. Motivasi dapat ditafsirkan. dan diartikan 

berbeda oleh setiap orang sesuai dengan tempat dan keadaan dari masing 

masmg. 
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Motivasi adalah kegiatarr· yang mengakibatkan, meny�}urkan dan 

memelihara perilaku manusia serta merupakan subyek yang penting bagi 

pimpinan, oleh karena seorang pimpinan adalah orang yang bekerja dengan 

bantuan orang lain _ Kemampuan pimpinan untuk memotivasi, mempenga.ruhi, 

mengarahkan dan berkornunikasi dengan para bawahan akan menentukan 

efektivitas pimpinan, karena itulah pengetahuan tentang motivasi perlu 

diketahui oleh setiap pimpinan . 

Kelistrikan di Sumatera Utara bukanlah sesuatu yang baru, listrik 

mulai ada di wilayab Indonesia tahun 1983 di daerah Batavia (Jakarta 

sekarang), maka 30 tahun kemudian (1923) listrik mulai ada di Bi.njai. 

Sentralnya dibangun di tanah pertapakan kantor PLN cabang Binjai yang 

sekarang . PT. PLN (Persero) Wiiayah 11 Cabang Binjai adalah suatu 

pernsahaan negara yang bergerak: di bidang pembangkit, penyalur tenaga 

JistTik. 

Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini 

adalah A_pakah pimpinan perusahaan sudab menerapkan kebijakan 

motivasi yang tepat, sehingga produktivitas kerja karyawan mengalami 

peningkatan. 

Dari analisis dan evaiuasi yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan 

bahwa : 

i. Program motivasi yang di terapkan PT PLN Persero Wilayah II Cabang 

Binjai telah sesuai den gan teori - teori motivasi yang ada. 

� ______ , 
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2. Kebijaksanaan pemberian motivasi yang diterapkan perusahaan terhadap 

pegawainya meliputi : 

Pemberian gaji dan upah yang didasarkan kepada golongan. 

Pemberian berbagai bentuk perangsang I incentive seperti : 

- Tunjangan produktivitas kerja. 

- Perawatan dan pengobatan . 

- Masa libur dan cuti. 

- Tunjangan Hari Raya I Tahun Barn. 

- Tunjangan hari tua. 

- Pakaian seragam. 

3. Dengan adanya program pemberian motivasi yang efektif, tepat dan terarah 

yang dilakukan pimpinan PT PLN Persero Wilayah II Cabang Binjai 

terhadap para pegawainya, maka pegawai merasa puas karena merasa nasib 

mereka senantiasa diperhatikan pimpinan. Dengan keadaan semacam ini 

para pegawai memiliki semangat kerja yang tinggi dan mereka tennotivasi 

untuk bekerja iebih giat dan rajin serta mereka berkeinginan untuk tetap 

dapat bekerja diperusahaan lebih lama, mereka merasa perusahaan adalah 

milik mereka sendiri, tingkat absensi dan perputaran pegawai sangat 

rendah. Sebagai kelanjutan dari pemberian motivasi yang tepat dan efektif 

tersebut produh.1ivitas kerja terns meningkat, output meningkat dan laba 

perusahaan dari talmn ke tahun terns meningkat. Berdasarka.n hasil 

peneEtian pen ul is , pendapatan operasion al PT PLN Persero Wi!ayah !I 

ll! 
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Cabang BirJai selarna empat tahun terakhir yaitu 1999 sampai 2002 'teh1s 
.... 

meningkat. Demikian pula halnya dengan produktivitas kerja pegawai 

meningkat rata - rata 51,58 % per tahun. Jadi jelas bahwah pengaruh 

motivasi terhadap produktivitas ker:ja karyawan sangat berhubungan erat. 

4. ProgTam motivasi yang diterapkan perusahaan te!ah menunjuk:kan hasi! 

yang positif, tercermin dari tingkat produktivitas yang dicapai. 

5. Masih ada bebernpa kebutuhan pegawai yang belum terjangkau oleh pihak 

manajemen perusahaan, seperti perumahan pegawai . 

6. Moti vasi yang efektif dari pimpinan dapat rnen doron g prestasi kerja yang 

tinggi dari para pegawai. 

7. Perusahaan telah menetapkan sistem penilaian konduite kerja karyawan 

dengan mekanisme yang telah ditentukan sendiri. 

Dari kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Un tuk mendorong dan menjaga pegawai agar lebih giat bekerja 

hendaknya pimpinan memberikan dan mempertahankan program motivasi 

kepada karyawan yang telah ada tanpa membeda - bedakan antara 

pegawai yang satu dengan yang lain. Hal ini perlu untuk tetap 

mempertahankan untuk meningk atka n produktivitas kerja pegawai pada 

ta.bun berikutnya. 
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2. Sistem penilaian konduite 

Agar dibuat suatu sistem penilaian yang transparan agar tidak merugika n 

pegawai sehingga dapat dijadikan alat memotivasi pegawai. 

3. Kiranya pihak pirnpinan mengupayakan untuk dapat memenuhi sega la 

kebutuhan pegawai yang masih beium terpenuhi. 

4. Kiranya perlu dilakukan upacara penyerahan penghargaan dari pibak 

perusahaan kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerjanya, 

sehingga pegawa1 yang Jain yang beium mendapat penghargaan dapat 

tennotivasi. 

v 

-----! -----------

� � ---- - I 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KA TA PENG ANT AR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Perusahaan merupakan organisasi yang harus berproduksi, dimana 

rnanusia merupakan tenaga penggerak untuk mewujudkan tujuan pemsahaan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi manusia merupakan unsur yang paling 

penting dalam perusahaan karena manusia (karyawan) inilah yang 

menggerakkan dan mengendalikan segala sumber daya yang ada dalam 

perusahaan. 

Agar tujuan perusahaan dapat terwujud, maka pimpinan perusahaan 

harus memberi perhatian yang serius terhadap karyawannya, sebagaimana 

dengan sumber daya lainnya. Selain itu juga pimpinan harus berusaha untuk 

membangkitkan semangat kerja para karyawannya dengan alat motivasi yang 

efektif 

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang p1mpman tidak dapat 

menjalankan tugasnya secara sendiri saja, tetapi dibantu orang lain untuk 

melaksanakannya. Oleh sebab itu seorang pimpinan hams mampu rncndorong 

dan membangkitkan daya gerak (kemauan kerja) karyawannya untuk 

melakukan .pekerjaan yang menjadi kewajibannya sehingga 1nereka 

1 
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termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin · dim dapat meningkatkan 

produktivitas kerja mereka. 

Hal ini perlu dilakukan karena manusia sebagai tenaga kerja bukan 

mesin yang dapat digerakkan begitu saja, melainkan sebagai makhluk hidup 

yang mempunyai kemauan, kebutuhan, keinginan, dan cara berpikir sendiri. 

Kelistrikan di Sumatera Utara bukanlah baru, listrik mulai ada di 

wilayah Indonesia tahun 1893 di daerah Batavia (Jakarta sekarang), maka 30 

tahun kemudian (1923) listrik mulai ada di binjai. Sentralnya dibangun di 

tanah pertapakan kantor PLN cabang Binjai yang sekarang di Jalan Listrik 

No. 12 Medan. 

PT. PLN (Persero) Wilayah SU Cabang Binjai adalah suatu 

perusahaan negara yang bergerak di bidang pembangkit, penyalur tenaga 

listrik. 

Begitu pentingnya permasalahan motivasi ini dalam pencapaian tujuan 

perusahaan, maka penulis tertarik untuk menulis tentang motivasi kerja. 

Sebagai objek penelitian penulis memilih PT. PLN (Persero) Wilayah SU 

Cabang Binjai sebagai objek penelitian dengan judul skripsi "PEMBERIAN 

MOTIVASI DALAM UPAYA .MENL�GK-\.TKAN PRODU KTIVITAS 

KERJA KARYA\VAN PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SU 

CABANG BINJAI" 
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