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RINGKASAN 

MOHAMMAD LUTFI ZAMZANI, "Pengaruh Motivasi dan 

Hubungannya Terhadap Produktivitas Ke�a Karyawan PAda 

PT.Wicaksana Overseas lnt' Tbk Cabang Pematang Siantar•, dibimbing 

oleh Ora. Hj. Rafiah Hasibuan, MM sebagai Pembimbing Utama dan H. 

Syahraindy, SE, MSi sebagai Pembimbing Pendamping. 

Motivasi adalah suatu cara untuk mendorong pada karyawan agar 

lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya dengan memberikan 

kebutuhan yang bersifat materil dan non materil. 

Begitu besamya pengaruh motivasi terhadap produkstivitas kerja 

karyawan karena itu untuk pencapaian tujuan perusahaan pertu adanya 

motivasi yang tepat bagi para karyawan. Motivasi dalam diri seorang 

karyawan sangat bermanfaat karena hal tersebut menyebabkan 

seseorang dapat menyalurkan dan mendukung perilaku karyawan 

tersebut, supaya bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. 

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan dan mendukung prilaku manusia supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin 

penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk 

dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. 
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Berdasarkan kesimpulan tersebut di alas penulis menyajikan 

beberapa kesimpulan yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan, yaitu : 

1. Agar tercapai tujuan perusahaan sesuai dengan yang diinginkan, 

pimpinan harus tetap memberikan program motivasi secara terus 

menerus (kontiniu) pada para karyawan agar tetap bersemangat 

dan bergairah didalam melaksanakan tugas-tugas sehingga 

mendapat pengakuan dan kepercayaan pada masyarakat 

2. Pimpinan perusahaan harus tanggap dalam mengantisipasi 

keinginan para karyawan yang menginginkan perubahan 

kesejahteraan menjadi lebih baik disamping itu perusahaan juga 

harus selalu memberikan motivasi-motivasi yang mampu 

menimbulkan kesadaran untuk menjadi kayrwan yang baik. 

3. Pimpinan perusahaan harus menagdakan penilaian secara objektif 

terhadap kemampuan karyawan, kemudian mengambil keputusan 

untuk meningkatkan kesejahteraan. 

4. Program motivasi dan pembinaan karyawan perlu ditingkatkan dari 

tahun ke tahun sehingga akan membentuk sistem ke�a karyawan 

yang berkualitas dan baik serta memiliki semangat ke�a yang 

tinggi. 

5. Perusahaan pertu menciptakan program-program motivasi yang 

mampu menciptakan perubahan iklim ke�a yang kondusif serta 

mampu menciptakan mental-mental yang baik. 
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BAB I 

P E NDAHULUAN 

A. latar Belakang Masalah 

Motivasi merupakan hal yang penting bagi seorang pimpinan 

dalam suatu perusahaan yang harus diberlakukan terhadap 

karyawannya. Karyawan umumnya mempunyai motivasl untuk 

mendapatkan suatu yang diinginkannya melalui proses ke�a atau 

aktivitas yang dilakukannya. jika sesuatu yang diinginkan tersebut 

terpenuhi akan menimbulkan perasaaan senang atau puas, dan 

sebaliknya apabila keinginannya tersebut tidal< dapat terwuju� maka 

akan menimbulkan kekecewaan. Bilamana keadaan seperti ini sampai 

terjadi akan membawa dampak negalif pada dirinya sendiri maupun 

pada perusahaan dlmana dia bekerja, karena merel<a kurang perhatian 

terhadap tugas yang serahkan kepadanya. 

Motivasi selain berfungsi untuk mendorong dan merangsang 

karyawan supaya bekerja dengan giat, dapat pula berfungsi untuk 

meningkatkan produktivitas kerja yang dapat dicapai oleh perusahaan. 

Dengan semakin giatnya motivasi yang diberikan pimpinan 

perusahaan terhadap bawahannya, maka diharapkan akan dapat 

meningkatkan produktivilas kerja, sehingga hasil yang akan diperoleh 

akan semakin besar. 

Pada umumnya, tujuan dari pada organisasi perusahaan bukan 

saja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 
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manusia, tetapi juga memperoleh laba. Di pihak lain bagaimanakah 

perusahaan dapat menjaga agar kontiunitas usahanya tidak 

mengalami gangguan. Salah satu cara untuk itu adalah dengan 

memberikan motivasi kepada karyawan-karyawan, sehingga karyawan 

tersebut dapat bergairah dan bersemangat untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. 

Menarik kiranya untuk membicarakan kedudukan motivasi 

dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawannya, sebab motivasi 

selain dapat muncul dari dalam diri karyawan juga dapat diberikan oleh 

pihak lain, seperti misalnya plmpinan perusahaan. 

Begitu besarnya pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja 

karyawan karena itu untuk pencapain tujuan perusahaan perlu adanya 

motivasi yang tepat bagi para karyawan. Untuk mendapatkan 

produktivitas kerja yang balk tersebut tanpa adanya motivasi yang 

positif, balk yang datangnya dari dalam diri para karyawan maupun 

dari perusahaan itu sendiri. 

Motivasi dalam diri seorang karyawan sangat bermanfaat 

karena hal tersebut menyebabkan seseorang dapat menyalurkan dan 

mendukung perilaku karyawan tersebut, supaya bekerja giat dan 

antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi ini semakin penting 

karena pimpinan membagikan pekerjaannya kepada karyawan untuk 

dikerjakan dengan baik dan terintegrasi pada tujuan yang diinginkan. 

Jadi, dengan adanya motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap 
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NO. R£SPONDEN 

DAFf AR PER. TANY MN (ANCKE1) 

PENCARW I MOTIVASI DAN HUBUNCANNYA TER.HADAP 

P�ODUKTIVITAS KER.JA �YAWAN PADA 

JYT. WICAKSANA OVERSEAS INl' TBK 

CABANCP�TANGS�NTA� 

I. Petunjuk Penglslan Angket 

Angket penelitian ini terdirl dari dua bagia besar, yaitu : 

1 Bagian A, berisi identitas respooden untuk itu penuhs membuat 

pertanyaan yang tidak bensi jawaban dan juga berisi jawaban 

sehingga Bapakllbu menglsl kolom yang telah disedlakan untuk 

menjawab pertanyaan yang tidak berisi jawaban dengan 

memberikan Ianda silang (X). 

2. Bagian B, berisi daftar pertanyaan, untuk itu Bapakllbu cukup 

memilih salah satu jawaban yang benar dengan cara memberikan 

Ianda ( .,f ) pada kolom yang Ieiah disedlakan. 

II. Angket Penelltlan 

A.ldent.ltas Responden 

1. Nama 

2. Umur 

3. Jenis Kelam1n 

4 Pendidikan 

: A 20-29 Tahun ( ..... Tahun) 

B. 30-39 Tahun ( ...... Tahun) 

C. 40-49 Tahun ( ...... Tahun) 

D. d1 atas 50 Tahun ( ...... Tahun) 

: A  Pria 

B. Wanita 

: A  SLTA 

B. Diploma 

C. Sarjana (S- 1) 
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B.DaftarPertanyaan 

I. Pertanyaan Variabel X (MOTIVASI KERJA) 

No Pertanyaan Jumlah 
ss s R TS STS 

1 Say a mengang9ap bahwa bekerja 
membangkitkan motivasi dan 
semangat hldup saya. 

2 Saya selalu terdorong untuk 
berprestasi dalam bekeria. 

3 Prestasl kerja dan keberhasilan 
memberikan kepuasan bagi saya. 

4 Say a selalu bersemangat dalam 
melakukan pekerjaan saya. 

5 Saya selalu berusaha agar pekerjaan 
cepat selesai. 

6 Saya selalu berusaha datang tepat 
waktu dan pulang tepa! waktu pula. 

7 Say a selalu mengerjakan tug as 
sepenuh hatl. 

8 Say a selalu mengerjakan tug as 
denaan sebaiknva. 

9 Saya selalu memerlukan beri<as 
penting untuk bekerja 

10 Say a menganggap bekerja 
melaksanakan tug as sebagai 
kebutuhan bagi saya. 
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II. Pertanyaan Varlabel Y (PrODUKTIVITAS KERJA) 

No Pertanyaan Jumlah 
ss s R TS STS 

1 Apakah peke�aan yang dlberikan 
selalu memuaskan prestasi ke�a 
anda. 

2 Apakah and a selalu dapat 
menyelesaikan pek�aan sesuai 
dengan yang telah ditetapkan oleh 

pimPinan. 
3 Apaxah anda selaJu dapat 

menyelesaikan lebih dan satu 
pekerjaan dalam satu hari 

4 Apakah anda selalu ditugaskan oleh 
pimplnan untuk memberikan arahan-
arahan kepada calon karyawan. 

5 Apakah lingkungan ke�a yang tidak 
nyaman dapat mempengaruhi 
produktivitas kerla karvawan. 

6 Apakah prosedur yang ditetapkan 
pimplnan dapat mempengaruhi 
produktivitas keria anda 

7 Apakah and a setuju mengenai 
menyikapi suatu peke�aan dengan 
balk. 

8 Apakah anda se tuju mengenai selalu 
dapat menanggapi keluhan-keluhan 
dari rekan kerja. 

9 Apakah perusahaan sering 
melakukan mutasi terhadap karvawan 

10 Apakah pimpinan selalu berusaha 
menlngkatkan kine�a para 
karvawannva. 
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