
 

 

 
 
 

MOTIVASI KERJA PEGAWAI PT. BAWEN MEDIATAMA 

 

Tugas Akhir  

Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

Prodi Manajemen Administrasi  

 

 

 

Oleh : 

Yulika Hapsari Rahayu 

3354305022 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 



 

 ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Tugas Akhir ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang 

panitia ujian tugas akhir pada : 

Hari  : 

Tanggal : 

 

Pembimbing 

 

 

Dra. Harnanik, M.Si 

NIP. 130812918 

 

 

Mengetahui : 

Ketua Jurusan Manajemen 

 

 

Drs. Sugiharto, M.Si 

NIP.131286682 

 

 

 

 



 

 iii

PENGESAHAN KELULUSAN 

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Tugas 

Akhir Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari  : 

Tanggal : 

 

Penguji Tugas Akhir 

Ketua            Anggota 

 

       

Dra. Harnanik, M.Si                                                        Drs. Partono 

NIP.130812918           NIP. 131125942 

 

Mengetahui : 

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

Drs. Agus Wahyudin, M.Si 

NIP. 131658236 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 iv

PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam tugas akhir ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tugas akhir 

ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

Semarang, 1 Februari 2009 

 

 

Yulika Hapsari Rahayu 

3354305022 

 

 



 

 v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 MOTTO 

 Jadikan dirimu senyum bagi sesama dan buatlah mereka bahagia. 

 Kebahagiaan sebenarnya adalah bila kita bisa membuat orang lain bahagia. 

 Jangan gengsi untuk minta tolong, karena kita tidak bisa hidup sendiri. 

 Kita tak akan belajar bila tak pernah melakukan kesalahan. 

 

 

PERSEMBAHAN 

 Untuk bapak ibu dirumah, terima kasih telah memberi dukungan 

semangat dan doa kepada penulis setiap hari. 

 Untuk adik-adikku dan semua saudara yang selalu membuat 

penulis tersenyum. 

 Untuk sayangku (Mas Pras) yang selalu ada disaat susah dan 

senang. Aku sayang kamu. 

 Untuk teman kost (Mahardika kost) Thank’s buat dukungan kalian 

semua. Jaga selalu persahabatan kita. 

 Untuk sahabatku susan dan teman-teman seperjuangan (MP 05) 

jangan lupain aku. 

 My leptop and printerku. 

 Almamaterku 

 
 



 

 vi

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ( TA ) ini di PT. Bawen Mediatama. 

Dalam melakukan Penelitian maupun menyusun Tugas Akhir ( TA ) ini 

tidak terlepas dari dukungan serta bantuan baik moral maupun materiil dalam 

mengatasi kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang lebih 

berharga dan ternilai yang dapat penulis persembahkan selain rasa hormat dan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Drs. Agus Wahyudin, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi. 

2.  Bapak Drs. Sugiharto, M.Si. Ketua Jurusan Manajemen. 

3. Ibu Dra. Harnanik, M.Si. Dosen Pembimbing yang dengan sabar 

membantu penulis menyelesaikan TA (Tugas Akhir) ini. 

4. Drs. Partono, Dosen Penguji TA (Tugas Akhir). 

5. Semua karyawan dan jajaran direksi PT. Bawen Mediatama yang mau 

bekerja sama dan membantu penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat 

selesai.  

6. Bapak dan Ibu di rumah yang senantiasa memberikan semangat dan 

doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) 

ini. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir (TA) ini masih jauh dari sempurna, 

mengingat kurangnya kemampuan dan pengetahuan penulis oleh karena itu, saran 

dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca penulis harapkan. 

Penulis berharap Tugas Akhir (TA) ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca terutama adik-adik kelas yang akan membuat Tugas Akhir. 

 

Semarang, 10 Februari 2009 

Penulis, 

 

Yulika Hapsari Rahayu 



 

 vii

SARI 

Rahayu, Yulika, Hapsari. 2008. Motivasi Kerja pegawai PT. Bawen 
Mediatama. Tugas Akhir (TA), Manajemen Perkantoran D3, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Semarang (UNNES). Dosen pembimbing Dra. Harnanik M.Si. 

 
Kata Kunci : Motivasi Kerja, Pegawai atau Karyawan 

Motivasi kerja pegawai PT. Bawen Mediatama sudah cukup baik. Hal ini 
bisa dilihat dari disiplin kerja yang diterapkan diperusahaan, baik disiplin masuk 
kerja, pulang kerja maupun pada saat jam kerja berlangsung. Pegawai PT. Bawen 
Mediatama datang dan pulang kerja tepat waktu dalam artian sesuai dengan jam 
yang telah ditetapkan dalam tata tertib perusahaan. Selain itu juga tidak ada 
pegawai yang mangkir atau pergi meninggalkan kantor pada saat jam kerja. 
Kalaupun ada yang pergi meninggalkan kantor pada saat jam kerja, hal ini 
disebabkan karena ada keperluan di luar kantor. Tetapi juga seijin site manajer 
ataupun rekan kerja yang saat itu ada di kantor. Permasalahan dalam Tugas Akhir 
ini adalah: 1).Model motivasi kerja apa saja yang ada pada PT. Bawen 
Mediatama. 2).Manfaat apa saja yang diperoleh pegawai dengan adanya motivasi 
kerja pegawai pada PT. Bawen Mediatama. 3).Faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi motivasi kerja pegawai PT. Bawen Mediatama. 4).Kendala-
kendala apa yang dihadapi pimpinan dalam memberikan motivasi kerja pegawai 
pada PT. Bawen Mediatama. 

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini 
adalah sebagai berikut: 1).Metode wawancara, yaitu metode yang digunakan 
dengan cara bertanya langsung dengan kepala bagian-kepala bagian. 2).Metode 
angket, yaitu cara pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara 
tertulis kepada audiens dalam hal ini semua pegawai. 3).Metode dokumentasi 
adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan mengenai sejarah 
berdirinya perusahaan, struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab masing-
masing karyawan. 

Hasil penelitian Tugas Akhir ini adalah: 1).Model motivasi kerja yang ada 
di PT. Bawen Mediatama yaitu model tradisional dan model hubungan manusiawi 
(Human Relations Model). 2).Manfaat adanya motivasi kerja pegawai yang paling 
utama adalah mendorong gairah dan semangat kerja pegawai. 3).Kendala-kendala 
yang dihadapi pimpinan dalam pemberian motivasi kerja pegawai adalah 
pimpinan sulit mengetahui motivasi kerja setiap individu. 4).Faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasi kerja pegawai sebagai berikut: a).Gaji, besarnya gaji 
setiap karyawan ditentukan oleh berat ringannya pekerjaan masing-masing 
pegawai. b).Kondisi kerja, kondisi kerja di PT. Bawen Mediatama kurang baik. 
Hal ini berkaitan dengan kebisingan yang terjadi pada proses produksi koran dan 
masih kurangnya fasilitas kantor. c).Hubungan kerja, sudah baik. Hal ini bisa 
dilihat dari komunikasi antar pegawai, antara bawahan dan atasan dan antara 
atasan dan bawahan. d).Kenaikan pangkat, dasar kenaikan pangkat yang 
digunakan adalah dasar kemampuan, yaitu dilihat dari keberhasilan pegawai 
menjalankan tugasnya, selalu menambah pengetahuan dan produktivitas 
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pekerjaannya. d).Pendelegasian wewenang, dasar dalam pendelegasian wewenang 
menggunakan prinsip skala, yaitu dalam pendelegasian harus ada garis wewenang 
yang jelas. 

Saran dalam Tugas Akhir (TA) ini sebagai berikut: 1).Sebaiknya dalam 
penataan arsip dialmari diatur serapi mungkin. 2).Sebaiknya menggunakan alat 
peredam suara dibagian kantor. 3).Untuk mengatasi kendala-kendala dalam 
pemberian motivasi kerja yaitu: pimpinan turun langsung kelapangan, berusaha 
menambah fasilitas yang belum ada, dan adanya keterbukaan masalah gaji 
pegawai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan 

dan berkomunikasi dengan para bawahannya akan menentukan efektivitas 

manajer. Hal ini agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja karyawan 

meningkat. Para manajer tidak dapat mengarahkan karyawan kecuali 

karyawan dimotivasi terlebih dahulu agar bersedia mengikutinya. Tugas para 

manajer adalah membuat semangat kerja karyawan meningkat dengan cara 

memberikan bonus kepada karyawan apabila memenuhi target penjualan yang 

ditetapkan perusahaan. Dengan ini para manajer dapat mengarahkan para 

karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Seperti yang 

dikemukanan oleh T. Hani Handoko (2003 : 251) dalam bukunya “ 

Manajemen Edisi Kedua “. Bahwa para manajer tidak dapat mengarahkan 

karyawan kecuali karyawan dimotivasi terlebih dahulu untuk bersedia 

mengikutinya. 

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan 

memelihara perilaku manusia. Motivasi merupakan subyek yang penting bagi 

manajer, karena manajer harus bekerja dengan dan melalui orang lain. 

Manajer perlu memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat 

mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi. 

Motivasi subyek yang membingungkan, karena motivasi tidak dapat diamati 
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atau diukur secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari perilaku orang yang 

tampak (Handoko , 2003 : 251). 

Dalam menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia, 

perbedaan individu karyawan perlu diperhatikan secara serius. Perbedaan ini 

meliputi latar belakang pendidikan, usia, pengalaman kerja dan lingkungan 

masyarakat yang beraneka ragam. Latar belakang yang berbeda tersebut 

menyebabkan kebutuhan dan keinginan individu karyawan berbeda pula, 

sementara karyawan melakukan aktivitas kerja itu karena adanya dorongan 

yang disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan pada diri 

karyawan tersebut. Disinilah mulai pentingnya pimpinan memperhatikan 

motivasi kerja karyawan sebagai akibat dari perbedaan latar belakang 

karyawan. Seperti yang dikemukakan oleh Manullang (1994 : 147) dalam 

bukunya “ Manajemen Personalia “ bahwa dalam penyelenggaraan 

manajemen sumber daya manusia perbedaan latar belakang pendidikan, usia, 

pengalaman kerja dan lingkungan masyarakat perlu diperhatikan secara serius. 

Motivasi juga bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat 

prestasi seseorang. Dua faktor lainya juga yang terlibat adalah kemampuan 

individu dan pemahanan tentang perilaku yang diperlukan untuk mencapai 

prestasi yang tinggi atau sering disebut persepsi peranan (T. Hani Handoko, 

2003 : 251). Motivasi, kemampuan dan persepsi peranan adalah saling 

berhubungan. Jadi, bila salah satu faktor rendah, maka tingkat prestasi akan 

rendah. 
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Motivasi sangat penting karena dengan motivasi diharapkan setiap 

karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas yang 

tinggi (Hasibuan, 2003 : 141). Motivasi akan memberikan inspirasi, dorongan, 

semangat kerja yang baik antara karyawan dan pimpinan sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai secara maksimal. 

Pada dasarnya setiap instansi pemerintah maupun swasta, bukan saja 

mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil tetapi yang 

terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan mencapai hasil kerja 

yang optimal. Untuk itu pimpinan hendaknya berusaha agar karyawan 

mempunyai motivasi kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya. Disinilah pentingnya peranan motivasi untuk mendorong 

semangat kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Motivasi bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja dan 

produktivitas pegawai. Tujuan pimpinan adalah memberi motivasi atau 

dorongan kepada karyawan agar bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan 

oleh organisasi. Motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada dalam 

diri seseorang manusia yang dapat dikembangkan sendiri oleh kekuatan luar 

yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non moneter 

yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya. 

Seseorang yang termotivasi yaitu orang yang melakukan upaya 

substansial guna menunjang tujuan produksi kesatuan kerjanya dan organisasi 

dimana dia bekerja. Pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi dapat 

terlihat melalui kepuasan kerja dan kinerja yang dihasilkan. Seperti dalam 
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bukunya Winardi (2001 : 2) dengan judul “ Motivasi dan Pemotivasian dalam 

Manajemen “ bahwa seseorang yang memiliki motivasi kerja tinggi dapat 

terlihat dari kepuasan kerja dan kinerja yang dihasilkan. Dengan diberikannya 

motivasi kerja dari pimpinan perusahaan, diharapkan seluruh anggota dalam 

perusahaan tersebut dapat bekerja sesuai dengan prosedur dan bertujuan untuk 

mencapai standart yang telah ditetapkan perusahaan. 

PT. Bawen Mediatama yang bergerak dibidang percetakan koran 

“KOMPAS” dan tabloid “BOLA” merupakan anak cabang dari PT. Gramedia 

Palmerah Jakarta atau yang sering disebut Kompas Gramedia, mempunyai 

misi yaitu melalui kerja profesional, produk yang berkualitas serta selalu 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, kami hadir untuk berperan serta 

menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Untuk menjalankan misi 

perusahaan tersebut maka pegawai harus diberi motivasi kerja yang tinggi 

agar dapat bekerja secara optimal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan yaitu memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal. Motivasi 

kerja PT. Bawen Mediatama sudah cukup baik.Walaupun kondisi kerja yang 

ada di PT. Bawen Mediatama kurang baik. Hal ini berkaitan dengan 

kebisingan yang terjadi pada saat proses percetakan berlangsung dan masih 

kurangnya fasilitas yang tersedia. Meskipun demikian pegawai tetap bekerja 

dengan sungguh-sungguh. Disiplin kerja pegawai PT. Bawen Mediatama juga 

sudah cukup baik, baik disiplin masuk kerja, pulang kerja maupun pada saat 

jam kerja berlangsung. Sebagai contoh pegawai datang dan pulang kerja tepat 

waktu dalam artian sesuai dengan jam yang telah ditetapkan dalam tata tertib 
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perusahaan. Bahkan kadang-kadang jika ada pekerjaan yang belum selesai 

pada saat jam pulang kerja, pegawai masih mengerjakan atau 

menyelesaikannya. Selain itu juga tidak ada pegawai yang mangkir atau pergi 

meninggalkan kantor pada saat jam kerja. Kalaupun ada yang pergi 

meninggalkan kantor pada saat jam kerja, hal ini disebabkan karena ada 

keperluan di luar kantor. Tetapi juga seijin site manajer ataupun rekan kerja 

yang saat itu ada di kantor. Semangat kerja karyawan tinggi bisa dilihat dari 

tidak adanya pekerjaan yang menumpuk di atas meja kerja masing-masing 

karyawan. Sebisa mungkin pekerjaan yang ada hari ini di kerjakan hari ini 

juga jadi tidak ada pekerjaan yang tertunda. Apabila ada barang persediaan 

gudang logistik ataupun alat-alat kantor yang habis, office boy langsung 

membeli. Hal ini supaya pekerjaan dapat berjalan lancar. 

Dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan tak jarang 

menemukan hambatan yang mampu menghambat pencapaian tujuan dari 

kegiatan tersebut. Bagaimana proses pemberian motivasi kerja pegawai pada 

PT. Bawen Mediatama yang tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan 

atasannya. Banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan 

motivasi kerja pegawai. 

Dari uraian dan alasan diatas maka penulis mengangkat judul dalam 

Tugas Akhir (TA) ini berjudul “ MOTIVASI KERJA PEGAWAI PT. 

BAWEN MEDIATAMA “. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Model motivasi kerja pegawai apa saja yang ada pada PT. Bawen 

Mediatama ? 

2. Manfaat apa saja yang diperoleh pegawai dengan adanya motivasi kerja 

pada PT. Bawen Mediatama ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai PT. 

Bawen Mediatama ? 

4. Kendala-kandala apa yang dihadapi pimpinan dalam memberikan motivasi 

kerja pegawai pada PT. Bawen Mediatama ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan dari penelitian 

yang penulis lakukan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui model motivasi kerja pegawai pada PT. Bawen 

Mediatama. 

2. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh pegawai dengan adanya 

motivasi kerja  pada PT. Bawen Mediatama. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja 

pegawai PT. Bawen Mediatama. 

4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pimpinan dalam 

memberikan motivasi kerja pegawai pada PT. Bawen Mediatama. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Praktis 

a. Bagi lembaga akademik untuk memperoleh bahan masukan dan umpan 

balik guna perbaikan dunia pendidikan serta menambah referensi 

tentang motivasi kerja pegawai. 

b. Bagi penulis untuk memperluas pengetahuan tentang motivasi kerja 

pegawai. 

c. Sebagai bahan pemahaman teori yang diperoleh penulis selama 

dibangku kuliah ke dalam dunia kerja yang nyata. 

2. Teoritis 

a. Mengkaji tentang motivasi kerja pegawai. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tugas akhir (TA) ini menggambarkan 

penyusunan laporan tugas akhir (TA) secara garis besar yang dapat 

memudahkan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan tentang isi dari 

tugas akhir (TA) ini. Adapun sistematika dalam penyusunan tugas akhir (TA) 

sebagai berikut : 

1. Bagian pengantar Tugas Akhir : Judul Tugas Akhir, Pengesahan, Abstrak, 

moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, lampiran. 

2. Bagian utama Tugas Akhir 

Bab I PENDAHULUAN 
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Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan mengenai konsep-konsep yang mendukung 

pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. 

Bab III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai obyek penelitian, sumber dan 

jenis data, metode pengumpulan data, metode analisi data. 

Bab IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan. 

Bab V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

                     Bagian akhir dari Tugas Akhir : meliputi daftar pustaka dan  

                     lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Motivasi Kerja 

Produktivitas pegawai menjadi pusat perhatian dalam upaya untuk 

meningkatkan kinerja yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. 

Kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja pegawai dalam 

sebuah organisasi. Dalam upaya pendelegasian wewenang, pengendalian dan 

pengarahan anak buah perlu disertai dengan motivasi. Hal ini dilakukan agar 

tindakan, perilaku, sikap pegawai terarah pada pencapaian tujuan organisasi. 

Motivasi merupakan proses pemberian dorongan kepada anak buah, 

supaya anak buah dapat bekerja sejalan dengan batasan yang diberikan untuk 

mencapai tujuan organisasi secara optimal. Proses pemberian dorongan 

merupakan serangkaian aktivitas yang harus dilalui atau dilakukan untuk 

menambah dorongan kepada pegawai untuk bekerja sejalan dengan tujuan 

organisasi. Kebutuhan pegawai mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

penentuan sikap pegawai dalam bekerja. Jika pengaruh yang ditumbuhkan 

besar, maka dorongan kerja besar pula. Dalam merumuskan program motivasi 

harus selaras dengan tuntunan dan kondisi atau kemampuan organisasi yang 

bersangkutan. Adapun program motivasi meliputi program kompensasi, 

program sosial, program jaminan kerja, program reward punishment dan 

program pengembangan ( Sulistyani dan Rosidah, 2003 : 58 ). 
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Motivasi adalah kecenderungan ( suatu sifat yang merupakan pokok 

pertentangan ) dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan 

mengarahkan tindak tanduknya. Motivasi meliputi kebutuhan biologis dan 

emosional yang hanya dapat diduga dalam pengamatan tingkah laku manusia. 

American Encyclopedia dalam Hasibuan (2003 : 143) 

Motivasi secara umum didefinisikan sebagai inisiatif dan pengarahan 

tingkah laku. Pelajaran motivasi merupakan pelajaran tingkah laku. Motivasi 

juga di definisikan sebagai suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin 

dalam pencapaian tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha 

untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. 

Menurut Hasibuan (2003 : 143) motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, maka agar mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya 

untuk mencapai kepuasan. Motivasi dapat pula diartikan faktor yang 

mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Pemberian motivasi 

ini bertujuan untuk menggiatkan orang-orang atau karyawan agar mereka 

bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki dari 

orang-orang tersebut. Dengan motivasi yang tepat, para karyawan akan 

terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya 

karena menyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan 

berbagai sasarannya. Kepentingan-kepentingan pribadi para anggota 

organisasi tersebut akan terpelihara pula. 
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Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut motivasi (motivation) 

atau motif, antara lain kebutuhan (need), desakan (urge), keinginan (wish) dan 

dorongan (drive). Dalam hal ini akan digunakan motivasi, yang diartikan 

sebagai keadaan dalam pribadi diri seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan 

organisasi. (Handoko, 2003 : 252) 

Menurut arti katanya, motivasi atau motivation berarti pemberian 

motif, penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan 

yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat pula diartikan faktor yang 

mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. (Manullang, 1994 : 

146) 

Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa motivasi berkaitan dengan 

persoalan bagaimana perilaku diawali, dienerji, dipertahankan, diarahkan, 

dihentikan, dan jenis reaksi subyektif macam apa terdapat di dalam organisme 

yang bersangkutan, sewaktu segala hal yang dikemukakan berlangsung. Jones 

(1955 : 14) dalam Winardi (2001 : 4) dalam bukunya ” Motivasi & 

Pemotivasian dalam Manajemen ”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melaksanakan aktivitas yang sejalan dengan tujuan, sehingga 

diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan tujuan individu pegawai 

yang bersangkutanpun dapat terpenuhi. 

Motivasi juga diartikan sebagai setiap daya gerak atau daya dorong 

yang muncul pada diri individu untuk secara sadar mengabdikan diri bagi 
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pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Alwi dkk (2001 : 530) dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia pengertian kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan 

mental untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sehingga motivasi kerja dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. 

Menurut Hasibuan (2003 : 9) motivasi harus dilakukan pimpinan terhadap 

bawahan, sebab : 

1. Pimpinan membagi-bagikan pekerjaannya kepada bawahan untuk 

dikerjakan dengan baik. 

2. Ada bawahan yang mampu mengerjakan pekerjaannya, tetapi ia malas 

atau kurang bergairah mengerjakannya. 

3. Untuk memelihara dan meningkatkan kegairahan kerja bawahan dalam 

mengerjakan tugasnya. 

4. Untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kerja kepada bawahannya. 

Begitu pentingnya peran motivasi dalam pencapaian tujuan perusahaan 

maka pimpinan harus dapat mengetahui perilaku dan kebutuhan bawahannya 

agar pimpinan dapat menerapkan model motivasi yang tepat pada 

bawahannya. Menurut Wahjosumidjo dalam Sulistyani dan Rosidah (2003 : 

187) untuk memberikan motivasi yang tepat, pimpinan hendaknya secara terus 

menerus : 

1. Mengamati dan memahami tingkah laku bawahannya. 

2. Mencari dan menentukan sebab-sebab tingkah laku bawahannya. 

3. Memperhitungkan, mengamati dan mengubah serta mengarahkan tingkah 

laku bawahannya. 
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Mengingat bahwa setiap tindakan seseorang manajer dalam suatu 

organisasi menstimulasi suatu reaksi pada para karyawannya, maka ia tidak 

mempunyai pilihan berupa apakah ia akan memotivasi mereka atau tidak. 

Persoalan pokok adalah bagaimana ia melakukannya: apakah tindakan-

tindakannya bersifat efektif, demekian rupa, hingga pihak bawahannya bekerja 

secara menguntungkan bagi organisasi mereka atau mereka tidak efektif 

hingga mengganggu kelancaran organisasi tersebut. (Winardi, 2001 : 5) 

 

B. Model Motivasi Kerja 

Para manajer umumnya mempunyai berbagai pandangan tentang 

motivasi dengan pendekatan model-model motivasi tertentu. Menurut Sadili 

Samsudin (2006:285) terdapat tiga model motivasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Model Tradisional 

Dalam hal ini aspek yang sangat penting dari pekerjaan para 

manajer adalah membuat para karyawan dapat menjalankan pekerjaan 

mereka yang membosankan dan berulang-ulang dengan cara yang paling 

efisien. Secara tradisional para manajer mendorong atau memotivasi 

tenaga kerja dengan cara memberikan insentif atau imbalan berupa gaji/ 

upah yang makin meningkat. Artinya, apabila mereka rajin bekerja dan 

aktif, upahnya akan dinaikkan. Pandangan ini menganggap bahwa pada 

dasarnya para karyawan malas dan dapat didorong kembali hanya dengan 

imbalan keungan. Meskipun demikian, para manajer makin lama makin 

mengurangi jumlah imbalan tersebut. 
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Memberikan 

Insentif 

2. Model Hubungan Manusiawi ( Human Relation Model ) 

Model ini lebih menekankan dan menganggap penting adanya 

faktor kontak sosial yang dialami para karyawan dalam bekerja daripada 

faktor imbalan seperti dikemukakan model tradisional. Pada model ini, 

para manajer dapat memotivasi karyawan dengan cara memenuhi 

kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa penting dan 

berguna. Ini berarti kepuasan dalam bekerja karyawan harus ditingkatkan, 

antara lain dengan cara memberikan lebih banyak kebebasan kepada 

karyawan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaan 

mereka. Dalam hal ini dikembangkannya kontak sosial atau hubungan 

kemanusiaan secara lebih baik merupakan faktor motivasi yang penting. 
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3. Model Sumber Daya Manusia ( Human Resources Model ) 

Model ini timbul sebagai kritik terhadap model hubungan 

manusiawi. Motivasi karyawan tidak hanya pada upah atau kepuasan 

kerja, tetapi ada berbagai faktor. Motivasi yang penting bagi karyawan 

menurut model ini adalah pengembangan tanggungjawab bersama untuk 

mencapai tujuan organisasi dengan cara setiap anggota atau karyawan 

menyumbangkan sesuatu kepada organisasi sesuai dengan kepentingan 

dan kemampuan masing-masing. Karyawan cenderung memperoleh 

kepuasan dari prestasi kerjanya yang baik. Karyawan bukanlah berprestasi 

baik karena merasa puas, melainkan termotivasi oleh rasa tanggungjawab 

yang lebih luas untuk membuat keputusan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. (Hasibuan, 2003 : 101) 

 

 

 

                         

                 Menawarkan tanggungjawab 

                Yang bertambah 

C. Manfaat Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan kekuatan dorongan kebutuhan, semangat tekanan 

atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang 

untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. 

Model 
Sumber Daya 
manusia 
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Motivasi dirumuskan sebagai aktivitas individu untuk mencapai tujuan 

organisasi. Adapun manfaat diadakannya motivasi kerja pegawai adalah : 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan 

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan 

8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

9. Mempertinggi rasa tanggungjawab karyawan terhadap tugas-tugasnya 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.  

(Hasibuan, 2003 : 146) 

 

D. Kendala – kendala Motivasi Kerja 

Dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan tak jarang 

menemukan hambatan yang mampu menghambat pencapaian tujuan dari 

kegiatan tersebut. Begitu halnya dengan pelaksanaan motivasi kerja pegawai 

yang tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan atasannya. 

 Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala yang harus 

dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain : 

1. Untuk menentukan alat motivasi yang paling tepat itu sulit, karena setiap 

individu karyawan tidak sama. 
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2. Kemampuan perusahaan terbatas dalam menyediakan fasilitas dan insentif. 

3. Manajer sulit mengetahui motivasi kerja setiap individu karyawan. 

4. Manajer sulit memberikan insentif yang adil dan layak. 

(Hasibuan, 2003 : 102) 

 

E. Jenis – jenis Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan fenomena hidup yang banyak corak dan 

ragamnya. Dalam penulisan ini motivasi tidak terlepas dari konteks manusia 

organisasional. Menurut Danim (2004:17) motivasi yang dapat mempengaruhi 

manusia organisasional dalam bekerja atau menjauhi pekerjaan terdiri dari : 

1. Motivasi Positif 

Motivasi positif merupakan proses pemberian motivasi atau usaha 

untuk meningkatkan motif dimana hal itu diarahkan pada usaha untuk 

mempengaruhi orang lain agar dia bekerja secara baik dan antusias dengan 

cara memberikan keuntungan tertentu kepadanya. 

Jenis motivasi ini antara lain : Imbalan yang menarik, informasi 

tentang pekerjaan, kedudukan atau jabatan, perhatian atasan terhadap 

bawahan, kondisi kerja, rasa partisipasi, dianggap penting, pemberian 

tugas berikut tanggungjawabnya dan pemberian kesempatan untuk tumbuh 

dan berkembang. 
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2. Motivasi Negatif 

Motivasi negatif sering dikatakan sebagai motif yang bersumber 

dari rasa takut, misalnya jika dia tidak bekerja akan merasa takut 

dikeluarkan, takut tidak diberi gaji, takut dijauhi rekan kerjanya. 

Motivasi kerja yang berlebihan membuat organisasi tidak mampu 

mencapai tujuan, personalia organisasi menjadi tidak kreatif, serta takut 

dan serba terbatas geraknya. 

3. Motivasi dari Dalam 

Motivasi dari dalam timbul pada diri pekerja waktu dia 

menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri 

pekerja itu sendiri. Kesenangan pekerja muncul pada waktu dia bekerja 

dan dia sendiri menyenangi pekerjaan itu. Motivasi muncul dari dalam diri 

individu karena memang individu mempunyai kesadaran untuk berbuat. 

Menurut Siagian (2003 : 294) faktor internal motivasi terdiri dari : 

a. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri 

b. Harga diri 

c. Harapan pribadi 

d. Kebutuhan 

e. Keinginan 

f. Kepuasan kerja 

g. Prestasi kerja yang dihasilkan. 

Faktor internal yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai 

meliputi persepsi seseorang mengenai dirinya sendiri, harga diri, harapan 
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pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja yang 

dihasilkan. Motivasi internal timbul dari dalam diri individu yang 

menyebabkan individu memilih kegiatan, cara dan perilaku tertentu untuk 

memuaskan kebutuhan yang dirasakan. 

4. Motivasi dari Luar 

Motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat 

adanya pengaruh yang ada diluar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu 

sendiri. Motivasi dari luar biasanya dikaitkan dengan imbalan. Manusia 

bekerja karena semata-mata didorong oleh adanya sesuatu yang ingin 

dicapai dan dapat pula bersumber dari faktor-faktor diluar subjek. 

Sedangkan faktor eksternal yang tepat mempengaruhi motivasi 

terdiri dari : 

a. Jenis dan sifat pekerjaan 

b. Kelompok kerja dimana seseorang bergabung 

c. Organisasi tempat bekerja 

d. Situasi lingkungan pada umumnya 

e. Sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. 

Menurut Gomes, (2002 : 180) motivasi seseorang pekerja 

melibatkan faktor individu dan faktor organisasional. Faktor individu 

antara lain kebutuhan-kebutuhan (needs), tujuan-tujuan (goals), sikap-

sikap (attitudes), dan kemampuan-kemampuan (abilities). Faktor 

organisasional meliputi pembayaran atau gaji (pay), keamanan pekerjaan 
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(job security), sesama pekerja (co-workers), pengawasan (supervisions), 

dan pekerjaan itu sendiri (job it self) 

Handoko (2003 : 260) mengatakan bahwa manajer perlu 

memahami faktor-faktor apa yang dapat digunakan untuk memotivasi 

karyawan. Faktor tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Faktor motivasional (intrinsik) meliputi : pekerjaan yang kreatif dan 

menantang, prestasi, penghargaan, tanggung jawab, dan kemajuan. 

b. Faktor pemeliharaan (ekstrinsik) meliputi : status, hubungan antar 

pribadi dengan atasan, bawahan, dan rekan sejawat, pengawasan, 

kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan, keamanan kerja, kondisi 

kerja, pengetahuan, dan kehidupan pribadi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai meliputi 

persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, 

kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja yang dihasilkan. 

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi bersumber dari 

lingkungan fisik, sosial dan organisasi. Adapun faktor eksternal tersebut 

meliputi : gaji, kondisi kerja, hubungan kerja, kenaikan pangkat, dan 

pendelegasian wewenang. 

Secara umum faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi 

kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 
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a. Gaji 

Gaji adalah bentuk dari kompensasi atas prestasi kerja yang 

telah diberikan oleh pegawai kepada perusahaan. Gaji dapat berbentuk 

uang, barang maupun kesempatan untuk menikmati (yaitu kesempatan 

yang diberikan untuk menikmati suatu fasilitas perusahaan). 

Pemberian gaji dapat dilakukan melalui 4 ( empat ) sistem yaitu : 

1) Sistem Perbandingan 

Sistem perbandingan adalah suatu sistem dimana 

pemberian gaji berdasarkan pengamatan atas berat ringannya 

pekerjaan. 

2) Sistem Nilai 

Sistem nilai melihat pemberian gaji masih berdasarkan atas 

pengamatan berat ringannya pekerjaan masing-masing kelompok. 

Tingkat gaji yang lebih tinggi diberikan kepada pegawai yang 

memegang tanggungjawab yang lebih luas. 

3) Sistem Penggolongan Pekerjaan 

Gaji pada sistem penggolongan pekerjaan diberikan atas 

dasar golongan pekerjaan. Dimana golongan satu dengan yang lain 

memiliki nilai yang berbeda karena faktor-faktor yang ada didalam 

pekerjaan tersebut. 
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4) Sistem Perbandingan Faktor 

Pada sistem perbandingan faktor, pemberian gaji dilakukan 

dengan menentukan faktor-faktor pembanding yang sudah terdapat 

didalam suatu golongan. 

b. Kondisi Kerja 

Kondisi kerja yang mendukung situasi kerja yang kondusif 

tergantung kepada pimpinan dalam melaksanakan tugas 

kepemimpinan. Pemimpin yang dapat mengerti kemauan bawahan 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan berorganisasi. 

c. Hubungan Kerja 

Hubungan kerja dapat terjadi secara vertikal maupun 

horisontal. Hubungan ini dilakukan dengan komunikasi. Adapun 

bentuk komunikasi ini adalah : 

1) Komunikasi Vertikal 

Komunikasi vertikal terdiri dari komunikasi kebawah dan 

komunikasi keatas. Komunikasi kebawah dilakukan oleh pimpinan 

dengan maksud untuk memberi pengarahan, informasi instruktur, 

nasihat atau saran, dan penilaian kepada anggota organisasi tentang 

tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan organisasi. Komunikasi 

keatas bertujuan untuk mensuplai informasi kepada tingkatan 

manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan bawahan. 
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2) Komunikasi Horisontal 

Komunikasi horisontal meliputi komunikasi diantara para 

anggota dalam kelompok kerja yang sama dan diantara 

departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama. 

d. Kenaikan Pangkat 

Pangkat adalah kedudukan seseorang pagawai dalam jenjang 

susunan kepegawaian seluruhnya dan berkaitan dengan persoalan gaji. 

Dasar-dasar yang dapat dilakukan dalam mempertimbangkan 

kenaikan pangkat adalah : 

1) Senioritas 

Kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai yang tertua 

masa kerjanya. 

2) Kemampuan 

Kemampuan kerja pada umumnya hanya diukur dengan 

efektivitas pekerjaan. Sehingga kenaikan pangkat diberikan kepada 

pegawai yang berhasil menjalankan usahanya, menambah 

pengetahuan dan produktivitas pekerjaan sebagai wujud 

penghargaan dari perusahaan. 

3) Kemampuan dan Senioritas 

Titik berat dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat 

terletak pada kemampuan. Jika ternyata formasi untuk kenaikan 

pangkat terbatas, sedangkan terdapat lebih dari satu yang berhak 
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naik pangkat dengan kemampuan yang sama, maka pegawai yang 

masa kerjanya lama itulah yang mendapat prioritas lebih dahulu. 

e. Delegasi Wewenang 

Delegasi wewenang adalah proses dimana para manajer 

mengalokasikan wewenang kepada bawahannya. 

Dasar-dasar untuk delegasi yang efektif adalah : 

1) Prinsip Skala 

Pada prinsip skala dalam pendelegasian harus ada garis 

wewenang yang jelas sehingga lebih mudah bagi anggota untuk 

mengetahui kepada siapa dia mendelegasikan, dari siapa dia akan 

menerima delegasi dan kepada siapa ia harus memberikan 

tanggungjawab. 

2) Prinsip Kesatuan 

Prinsip kesatuan menyatakan bahwa setiap bawahan dalam 

organisasi seharusnya melapor hanya kepada seseorang atasan saja. 

3) Tanggungjawab, Wewenang dan Akuntabilitas 

Agar organisasi dapat menggunakan sumber daya-sumber 

daya yang lebih efisien, tanggungjawab untuk tugas-tugas tertentu 

diberikan ke tingkat organisasi yang paling bawah dimana ada 

cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya. 
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F. Proses Motivasi Kerja 

Proses motivasi menurut Hasibuan (2003 : 150) meliputi : 

1. Tujuan 

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan 

organisasi, baru kemudian para bawahan dimotivasi kearah tujuan 

tersebut. 

2. Mengetahui Kepentingan 

Sebelum proses motivasi diberikan kepada karyawan. Pimpinan 

perlu mengetahui kebutuhan atau keinginan karyawan dan tidak hanya 

melihatnya dari sudut kepentingan pimpinan dan perusahaan saja. 

3. Komunikasi Efektif 

Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dan 

efektif dengan  bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan 

diperolehnya dan  syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya 

insentif itu diperolehnya. 

4. Integrasi Tujuan 

Dalam proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan kepentingan 

karyawan. Tujuan perusahaan adalah needs complex, yaitu untuk 

memperoleh laba, perluasan usaha, sedangkan tujuan individu karyawan 

adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi tujuan organisasi atau 

perusahaan dan tujuan karyawan harus disatukan dan untuk ini penting 

adanya persesuaian motivasi. 
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5. Fasilitas 

Manajer dalam memotivasi harus memberikan fasilitas kepada 

perusahaan dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran 

pelaksanan pekerjaan, misalnya memberikan kendaraan kepada salesman. 

6. Team Work 

Manajer harus menciptakan team work yang terkoordinasi baik 

yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Team work ini penting karena 

dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian. 

 

G. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Motivasi sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Motivasi yang 

tinggi akan menghasilkan produk tinggi dan motivasi yang rendah akan 

menurunkan produktivitas. Motivasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Menurut Danim (2004 : 30) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Gaya Kepemimpinan Administrator 

Kepemimpinan dengan gaya otoriter membuat pekerja menjadi 

tertekan dalam bekerja. Dengan demikian perilaku kepemimpinan yang 

cocok adalah kepemimpinan situasional. Tugas pemimpin disini adalah 

membangun kesadaran karyawan. Bentuk kesadaran itu antara lain : rasa 

malu bila melanggar peraturan, gaya kerja konsisten menurut situasi, 

membantu rekan yang memerlukan bantuan, tepat waktu. 
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2. Sikap Individu 

Sikap individu adalah tingkah laku yang ditunjukan oleh seseorang 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini sikap individu adalah tingkah 

laku yang ditunjukan oleh pegawai pada saat bekerja. Apa seorang 

pegawai mempunyai dorongan untuk maju atau sebaliknya. Merasa puas 

dengan hasil yang telah dicapai. Situasi dan kondisi diluar dari individu 

memberi pengaruh terhadap motivasi. Akan tetapi yang paling 

menentukan adalah individu itu sendiri. Karakter individu yang 

mendukung menurunnya motivasi adalah sikap tidak mau meraih prestasi 

baru, rasa cepat puas dan lemah. 

3. Situasi Kerja 

Lingkungan kerja, jarak tempuh, dan fasilitas yang tersedia 

memberikan motivasi jika persyaratan terpenuhi. Tetapi apabila 

persyaratan tersebut tidak terpenuhi dapat menurunkan motivasi. 

Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai tersebut 

bekerja. Lingkungan kerja ada dua macam yaitu : Lingkungan Internal dan 

Lingkungan Eksternal. Lingkungan Internal misalnya tata ruang kantor, 

kebersihan ruangan, penerangan, fentilasi udara, cat ruang kantor. Fentilasi 

udara sekarang sudah tidak dipermasalahkan karena sudah menggunakan 

AC. Cat ruang kantor sebaiknya menggunakan warna-warna yang cerah 

karena dapat menimbulkan efek semangat dalam bekerja. Warna yang 

gelap menimbulkan efek malas.  Lingkungan Eksternal contohnya 

masyarakat disekitar perusahaan. 
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Jarak tempuh adalah jarak yang harus ditempuh pegawai dari 

rumah ke perusahaan. Apa pegawai tidak mempertimbangkan biaya yang 

harus dikeluarkan untuk pergi ke kantor. 

Fasilitas yang tersedia maksudnya adalah sarana dan prasarana 

yang ada di perusahaan yang menunjang pekerjaan pegawai. Misalnya 

komputer, mesin ketik, mesin foto copy, AC dan lain-lain. 

Pada umumnya motivasi dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal dapat pula dikatakan sebagai akumulasi 

aspek-aspek internal individu, seperti kepribadian, spirit antusiasme dan 

sebagainya. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari lingkungan fisik, 

sosial, tekanan, dan regulasi keorganisasian (Danim,2004:3). 

 

H. Teori-Teori Motivasi 

Menurut Hasibuan (2003 : 152) teori-teori motivasi diklasifikasikan / 

dikelompokan atas : 

1. Teori Kepuasan (Content Theory) 

Teori kepuasan mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor 

kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkannya bertindak serta 

berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada 

faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, 

mendukung, dan menghentikan perilakunya. Teori ini berusaha menjawab 

pertanyaan kebutuhan apa yang memuaskan seseorang dan apa yang 

mendorong semangat bekerja seseorang. 
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Hal yang memotivasi semangat kerja seseorang adalah untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasan baik materiil maupun nonmateriil 

yang diperolehnya sebagai imbalan balas jasa dari jasa yang diberikannya 

kepada perusahaan. Apabila materiil dan nonmateriil yang diterimanya 

semakin memuaskan, semangat kerja seseorang akan semakin meningkat. 

Jadi, pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa seseorang akan 

bertindak atau semangat bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya (inner needs-nya). Semakin tinggi standar kebutuhan yang 

diinginkan, semakin giat orang itu bekerja. Contoh: mahasiswa X butuh 

nilai A, ini mendorongnya untuk belajar lebih giat, dibandingkan dengan 

mahasiswa Y yang hanya ingin lulus dengan nilai C saja. 

Penganut-penganut teori motivasi kepuasan, antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Frederik Winslow Taylor dengan Teori Motivasi Klasik. 

Frederik Winslow Taylor dalam bukunya Hasibuan (2003 : 

153) mengemukakan teori motivasi klasik atau teori motivasi 

kebutuhan tunggal. Teori ini berpendapat bahwa manusia mau bekerja 

giat untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik / biologisnya, berbentuk 

uang / barang dari hasil kerjanya. 

Konsep dasar teori ini adalah orang akan bekerja giat, bilamana 

ia mendapat imbalan materi yang mempunyai kaitan dengan tugas-

tugasnya. Manajer menentukan bagaimana tugas dikerjakan dengan 
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menggunakan sistem insentif untuk memotivasi para pekerja. Semakin 

banyak mereka berproduksi, semakin besar penghasilan mereka. 

Manajer mengetahui bahwa kemampuan pekerja tidak 

sepenuhnya dikerahkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pekerja 

hanya dapat dimotivasi dengan memberikan imbalan materi dan jika 

balas jasanya ditingkatkan maka dengan sendirinya gairah bekerjanya 

meningkat. 

b. A.H.Maslow dengan Maslow’s Need Hierarchy Theory ( A Theory of 

Human Motivation ). 

Maslow (1943) dalam bukunya Hasibuan (2003:153) 

mengemukakan teori motivasi yang lebih dikenal dengan sebutan 

Teori Hierarki Kebutuhan dari Maslow. Hierarki kebutuhan mengikuti 

teori jamak yakni seseorang berperilaku / bekerja, karena adanya 

dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Maslow 

berpendapat, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang. 

Artinya, jika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, kebutuhan 

tingkat kedua akan muncul menjadi yang utama. Selanjutnya jika 

kebutuhan tungkat kedua telah terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat 

ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. 

Dasar Teori Hierarki kebutuhan: 

1) Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan. Ia selalu 

menginginkan lebih banyak. Keinginan ini terus menerus dan 

hanya akan berhenti bila akhir hayatnya tiba. 
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2) Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivator 

bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan 

manjadi motivator. 

3) Kebutuhan manusia tersusun dalam suati jenjang / hierarki, yakni : 

a) Kebutuhan fisik dan biologis. 

Kebutuhan fisik dan biologis yaitu kebutuhan untuk 

mempertahankan hidup. Yang termasuk kebutuhan ini adalah 

makan, minum, perumahan, udara dan sebagainya. 

b) Kebutuhan keselamatan dan keamanan. 

Kebutuhan keselamatan dan keamanan adalah 

kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yakni merasa aman 

dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

c) Kebutuhan sosial. 

Kebutuhan sosial adalah teman, interaksi, dicintai dan 

mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja 

dan masyarakat lingkungannya. Pada dasarnya manusia normal 

tidak akan mau hidup menyendiri seorang diri di tempat 

terpencil. Ia selalu membutuhkan kehidupan berkelompok. 

d) Kebutuhan akan penghargaan atau prestise. 

Kebutuhan akan penghargaan atau prestise adalah 

kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta 
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penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat 

lingkungannya. 

e) Aktualisasi diri. 

Aktualisasi diri adalah kebutuhan akan aktualisasi diri 

dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi 

optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat 

memuaskan/luar biasa. 

Kebaikan dan kelemahan teori hierarki kebutuhan maslow 

antara lain sebagai berikut : 

       Kebaikannya : 

1) Manajer mengetahui bahwa seseorang berperilaku atau bekerja 

adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, materiil 

dan nonmateriil yang akan memberikan kepuasan kepadanya. 

2) Kebutuhan manusia berjenjang sesuai dengan kedudukan atau 

sosial ekonominya. Seseorang yang berkedudukan rendah 

cenderung dimotivasi oleh materi, sedang orang yang 

berkedudukan tinggi cenderung dimotivasi nonmateriil. 

3) Manajer akan lebih mudah memberikan alat motivasi yang paling 

sesuai untuk merangsang semangat kerja bawahannya.  

Kelemahannya : 

1) Kebutuhan manusia menurut teori ini adalah berjenjang/hierarki, 

tetapi dalam kenyataannya manusia menginginkan tercapai 
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sekaligus dan kebutuhan manusia merupakan siklus, seperti lapar – 

makan – lapar lagi – makan dan seterusnya. 

2) Walaupun teori ini populer, tetapi belum pernah dicoba 

kebenarannya karena Maslow mengembangkannya hanya atas 

dasar pengamatan saja. 

c. Frederick Herzberg dengan Herzberg’s Two Factor Theory ( Teori 

Dua Faktor Herzberg ). 

Frederick Herzberg (1950) dalam bukunya Hasibuan (2003 : 

157), mengemukan Teori Motivasi Dua Faktor atau yang sering 

disebut Teori Motivasi Kesehatan. 

Menurut Herzberg, orang menginginkan dua macam faktor 

kebutuhan, yaitu : 

1) Kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan akan pemeliharaan. 

Kebutuhan kesehatan merupakan kebutuhan yang berlangsung 

terus menerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol 

setelah dipenuhi. Misalnya: orang lapar akan makan, kemudian 

lapar lagi, lalu makan, dan seterusnya. Faktor-faktor pemeliharaan 

meliputi balas jasa, kondisi kerja fisik, kepastian pekerjaan, mobil 

dinas, rumas dinas, dan macam-macam tunjangan. 

2) Faktor pemeliharaan menyangkut kebutuhan psikologis seseorang. 

Kebutuhan ini meliputi kondisi intrinsik, dan kepuasan kerja. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memotivasi bawahan 

antara lain sebagai berikut : 

1) Hal-hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang 

menantang yang mencakup perasaan berprestasi, bertanggung 

jawab, kemajuan, dapat menikmati pekerjaan itu sendiri, dan 

adanya pengakuan atas semuanya. 

2) Hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah terutama faktor 

yang bersifat embel-embel saja pada pekerjaan, peraturan 

pekerjaan, penerangan, istirahat, sebutan jabatan, hak, gaji, dan 

tunjangan. 

3) Karyawan akan kecewa apabila peluang untuk berprestasi terbatas. 

Mereka akan menjadi sensitif pada lingkungannya serta mulai 

mencari-cari kesalahan. 

d. Douglas Mc. Gregor dengan Teori X dan Teori Y. 

Teori X dan Teori Y dari Duaglas dalam bukunya Hasibuan 

(2003 : 160) didasarkan pada asumsi bahwa manusia secara jelas dan 

tegas dapat dibedakan atas manusia penganut teori X (teori tradisional) 

dan manusia penganut teori Y (teori demokratik). 

         Teori X 

1) Rata-rata karyawan malas dan tidak suka bekerja. 

2) Umumnya karyawan tidak berambisi mencapai prestasi yang 

optimal dan selalu menghindarkan tanggung jawabnya dengan cara 

mengkambinghitamkan orang lain. 



 

 

35

3) Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah, dan diawasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

4) Karyawan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak 

memperdulikan tujuan organisasi. 

Menurut teori X ini untuk memotivasi karyawan harus 

dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat, dan diarahkan supaya 

mereka mau bekerja sungguh-sungguh. Tipe kepemimpinan teori X 

adalah otoriter sedangkan gaya kepemimpinanny berorientasi pada 

prestasi kerja. 

        Teori Y 

1) Rata-rata karyawan rajin dan menganggap sesungguhnya bekerja 

sama wajarnya dengan bermain-main dan istirahat. Pekerjaan tidak 

perlu dihindari dan dipaksakan, bahkan banyak karyawan tidak 

betah dan merasa kesal jika tidak bekerja. 

2) Lazimnya karyawan dapat memikul tanggung jawab dan berambisi 

untuk maju dengan mencapai prestasi kerja yang optimal. Mereka 

kreatif dan inovatif mengembangkan dirinya untuk memecahkan 

persoalan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan pada 

pundaknya. Jadi, mereka selalu berusaha mendapatkan metode 

kerja yang terbaik. 

3) Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran organisasi dan 

mengembangkan dirinya untuk mencapai sasaran itu. Organisasi 

seharusnya memungkinkan karyawan mewujudkan potensinya 
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sendiri dengan memberikan sumbangan pada tercapainya sasaran 

perusahaan. 

Menurut teori Y untuk memotivasi karyawan hendaknya 

dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi karyawan, kerja sama, 

dan keterikatan pada keputusan. Jenis motivasi yang diterapkan dalam 

teori Y adalah motivasi positif, sedangkan tipe kepemimpinannya 

adalah kepemimpinan partisipatif. 

e. Mc. Clelland dengan Mc. Clelland’s Learned Needs Theory ( Teori 

Kebutuhan yang Dipelajari ). 

Menurut Mc. Clelland dalam bukunya Hasibuan (2003 : 162) 

berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. 

Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan 

dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. 

Energi akan dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh : 

1) Kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat, 

2) Harapan keberhasilan, dan 

3) Nilai insentif yang terlekat pada tujuan. 

Hal-hal yang memotivasi seseorang adalah : 

1) Kebutuhan akan prestasi (need for achievement = n Ach) 

Kebutuhan akan prestasi merupakan daya penggerak yang 

memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena itu, n Ach akan 

mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengerahkan kemampuan serta energi yang dimilikinya demi 
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mencapai prestasi kerja yang maksimal. Karyawan akan antusias 

untuk berprestasi tinggi, asalkan kemungkinan untuk itu diberikan 

kesempatan. Seseorang menyadari bahwa hanya dengan mencapai 

prestasi kerja yang tinggi akan dapat memperoleh pendapatan yang 

besar. Dengan pendapatan yang besar akhirnya memiliki serta 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

2) Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation = n Af) 

Kebutuhan akan afiliasi menjadi penggerak yang akan 

memotivasi semangat bekerja seseorang. Oleh karena itu, n Af  ini 

yang merangsang gairah bekerja karyawan karena setiap orang 

menginginkan hal-hal berikut : 

a) Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di 

lingkungan ia tinggal dan bekerja. 

b) Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap orang 

merasa dirinya penting. 

c) Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal. 

d) Kebutuhan akan perasaan ikut serta. 

3) Kebutuhan akan kekuasaan (need for power = n Pow) 

Kebutuhan akan kekuasaan merupakan daya penggerak 

yang memotivasi semangat kerja karyawan. n Pow akan 

merangsang dan memotivasi gairah kerja karyawan serta 

mengerahkan semua kemampuannya demi mencapai kekuasaan 

atau kedudukan yang terbaik. Ego manusia ingin lebih berkuasa 
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dari manusia lainnya akan menimbulkan persaingan. Persaingan 

ditimbulkan secara sehat oleh manajer dalam memotivasi 

bawahanny, supaya mereka termotivasi untuk bekerja giat. 

f. Teori Motivasi Claude S. george. 

Teori ini mengemukakan bahwa seseorang mempunyai 

kebutuhan yang berhubungan dengan tempat dan suasana di 

lingkungan ia bekerja, yaitu : 

1) Upah yang adil dan layak, 

2) Kesempatan untuk maju / promosi, 

3) Pengakuan sebagai individu, 

4) Keamanan kerja, 

5) Tempat kerja yang baik, 

6) Penerimaan oleh kelompok, 

7) Perlakuan yang wajar, dan 

8) Pengakuan atas prestasi. 

(Hasibuan, 2003 : 163) 

2. Teori Motivasi Proses (Process Theory) 

Teori motivasi proses dalam bukunya Hasibuan (2003 : 165) pada 

dasarnya berusaha menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, 

mengarahkan, memelihara dan menghentikan perilaku individu agar setiap 

individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Apabila diperhatikan 

secara mendalam, teori ini merupakan proses sebab dan akibat bagaimana 

seseorang bekerja serta hasil apa yang akan diperolehnya. Jika bekerja 
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baik saat ini, hasilnya akan diperoleh baik untuk hari esok. Jadi, hasil yang 

akan dicapai tercermin pada bagaimana proses kegiatan yang dilakukan 

seseorang. 

Apabila harapan dapat menjadi kenyataan, karyawan akan 

cenderung meningkatkan gairah kerjanya. Sebaliknya, jika harapan tidak 

tercapai, karyawan akan menjadi malas. 

Yang termasuk ke dalam teori motivasi proses adalah : 

a. Teori harapan (expectancy theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Victor Vroom. Vroom dalam 

bukunya Hasibuan (2003 : 165). Vroom mendasarkan teorinya pada 

tiga konsep penting, yaitu : 

1) Harapan (expectancy) 

Harapan adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi 

karena perilaku. Harapan mempunyai nilai yang berkisar dari nol 

yang menunjukkan tidak ada kemungkinan bahwa suatu hasil akan 

muncul sesudah perilaku atau tindakan tertentu, sampai angka 

positif satu yang menunjukkan kepastian bahwa hasil tertentu akan 

mengikuti suatu tindakan atau perilaku. 

2) Nilai (valence) 

Nilai adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai / 

martabat tertentu (daya atau nilai memotivasi) bagi setiap individu 

tertentu. 
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3) Pertautan (inatrumentality) 

Pertautan adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat 

pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. 

b. Teori keadilan (equaty theory) 

Karena egonya manusia selalu mendambakan keadilan dalam 

pemberian hadiah maupun hukuman terhadap setiap perilaku relatif 

sama. Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat 

kerja seseorang. Jadi, atasan harus bertindak adil terhadap semua 

bawahannya. Penilaian dan pengakuan mengenai perilaku bawahan 

harus dilakukan secara objektif (baik / salah), bukan atas suka / tidak 

suka (like or dislike). Pemberian kompensasi harus berdasarkan 

internal kontingensi, demikian pula dalam pemberian hukuman harus 

berdasarkan pada penilaian yang objektif dan adil. Jika dasar keadilan 

diterapkan dengan baik oleh atasan, gairah kerja bawahan cenderung 

meningkat. (Hasibuan, 2003 : 167) 

c. Teori pengukuhan (reinforcement theory) 

Dalam bukunya Hasibuan (2003 : 167) teori ini didasarkan atas 

hubungan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian 

kompensasi. Misalnya, promosi tergantung dari prestasi yang selalu 

dapat dipertahankan. Bonus kelompok tergantung pada tingkat 

produksi kelompok. Sifat ketergantungan tersebut bertautan dengan 

hubungan antara perilaku dan kejadian yang mengikuti perilaku itu. 

 



 

 

41

      Teori pengukuhan terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut : 

1) Pengukuhan positif yaitu bertambahnya frekuensi perilaku terjadi 

apabila pengukuhan positif diterapkan secara bersyarat. 

2) Pengukuhan negatif yaitu bertambahnya frekuensi perilaku terjadi 

apabila pengukuhan negatif dihilanhkan secara bersyarat. 

Jadi, prinsip pengukuhan selalu berhubungan dengan 

bertambahnya frekuensi dari tanggapan, apabila diikuti oleh suatu 

stimulus yang bersyarat. Demikian juga, prinsip hukuman selalu 

berhubungan dengan berkurangnya frekuensi tanggapan, apabila 

tanggapan diikuti oleh rangsangan yang bersyarat. 

       Hukuman ada dua jenis, yaitu sebagai berikut ; 

1) Hukuman dengan penghilangan (removal) terjadi apabila suatu 

pengukuhan positif dihilangkan secara bersyarat (misalnya 

kelambatan seseorang menyebabkan kehilangan sejumlah uang 

dari upahnya. 

2) Hukuman dengan penerapan (application) terjadi apabila suatu 

pengukuhan negatif diterapkan secara bersyarat (misalnya ditegur 

oleh atasan karena menjalankan tugas dengan jelek). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah di PT. Bawen Mediatama Jalan Gatot Subroto 

No. 26 Bawen 50661 Kab. Semarang – Jateng Telp ( 0298 ) 593600, 591487 

Fax ( 0298 ) 592886. Responden dalam penelitian ini adalah semua karyawan 

di bagian Pracetak, Cetak, Maintenance, Umum & RT, dan Logistik. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Menurut Webster’s New World Dictionary, data adalah things know or 

assumed, yang berarti bahwa data itu adalah sesuatu yang diketahui atau 

dianggap. (Johanes Supranto, 2002 : 15 ). 

Keberadaan dan kebenaran data yang diperoleh sangat membantu 

penulis dalam kelancaran penelitian ini. Adapun data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Data 

Sumber data diperoleh dari bagian yang menangani motivasi kerja 

pegawai, yaitu Bagian Personalia dan Umum pada PT. Bawen Mediatama. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya (Marzuki, 2002 : 55). 

Data primer yang diperoleh penulis dalam penelitian adalah hasil 
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wawancara dengan Kepala Bagian – Kepala Bagian serta hasil angket 

yang diberikan kepada karyawan PT. Bawen Mediatama. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Misalnya biro statistic, majalah, 

keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 2002 : 56). 

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis mengenai gambaran 

umum PT. Bawen Mediatama yang meliputi sejarah perkembangan, 

lokasi dan struktur organisasi. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya 

jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada 

tujuan penelitian (Marzuki, 2002 : 62). Dalam metode wawancara penulis 

mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

Kepala bagian – Kepala bagian tentang model motivasi kerja, manfaat dari 

pemberian motivasi kerja dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

memberikan motivasi kerja pegawai. Sebelum wawancara dilakukan 

terlebih dahulu atau dipersiapkan hal-hal sebagai berikut : 
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a. Pedoman wawancara. 

b. Menetapkan serta menghubungi informan yang akan diwawancarai. 

c. Menetapkan waktu dan tempat wawancara. 

d. Mempersiapkan materi atau garis besar instrumen yang akan 

ditanyakan sehingga data yang akan diperlukan dapat diperoleh dengan 

mengajukan pertanyaan secara terarah. 

2.  Metode Angket 

Angket adalah cara pengumpulan data dengan cara memberikan 

pertanyaan secara tertulis kepada audiens dalam hal ini pegawai yang 

disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam metode 

angket penulis membagikan angket yang berisi pertanyaan kepada semua 

karyawan pada bagian cetak, pracetak, maintenance, umum & RT, dan 

logistik (47 orang) tentang gaji, kondisi kerja, hubungan kerja, kenaikan 

pangkat, dan delegasi wewenang di PT. Bawen Mediatama. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

bersumber pada benda-benda tertulis ( Arikunto, 2002 :149 ) 

Metode ini dilakukan dengan jalan melihat dan mempelajari 

dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya 

dengan objek penelitian. 

Data yang diperoleh dari metode ini adalah mengenai gambaran 

umum PT. Bawen Mediatama. 
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D. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data secara deskriptif. 

Penulis menggunakan metode deskriptif dimaksudkan agar memperoleh 

gambaran dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan erat 

dengan tinjauan tentang motivasi kerja pegawai pada PT. Bawen Mediatama 

sehingga penulis dapat mengolah data dan menyajikan data yang sistematis, 

faktual dan akurat serta dapat bertanggungjawab atas kebenaran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah singkat perusahaan 

Pada awal penerbitannya, Surat Kabar KOMPAS dicetak di 

percetakan Eka Grafika. Karena percetakan tersebut juga mencetak surat 

kabar lain dan peralatan yang digunakan sederhana, penerbitan dan 

peredaran KOMPAS sering terlambat. Kemudian percetakan KOMPAS 

dipindah ke percetakan surat kabar pertama PT. Masa Media, percetakan 

yang cukup maju dan merupakan percetakan surat kabar pertama di 

Indonesia yang menggunakan mesin offset. Setelah tiras KOMPAS 

semakin besar, percetakan PT. Masa Media tidak sanggup lagi mencetak 

KOMPAS. Oleh karena itu percetakan KOMPAS dipindah ke Percetakan 

Kinta. 

Karena menginginkan KOMPAS semakin berkembang dan bisa 

selalu terbit tepat waktu, Bapak P.K. Ojong dan Bapak Jakob Oetama 

mendirikan PT. Gramedia pada tanggal 12 Maret 1972 untuk merintis 

berdirinya percetakan milik PT. Gramedia. Pada tanggal 25 November 

1972 Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta saat itu, meresmikan 

percetakan PT. Gramedia, yang beralamat di Jalan Palmerah Selatan 28, 

Jakarta 10270. Badan usaha berbentuk PT ( Perseroan Terbatas ) ini 

didirikan untuk menggantikan lembaga sebelumnya, yaitu Yayasan 
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Bentara Rakyat, yang menerbitkan KOMPAS, karena Undang-Undang 

yang berlaku saat itu melarang penggunaan fasilitas PMDN ( Penanaman 

Modal Dalam Negeri ). 

Mesin cetak web offset pertama yang dimiliki adalah mesin bermerk 

Pacer, buatan inggris, yang menangani percetakan KOMPAS dengan tiras 

115.655 eksemplar. Tahun 1976, didatangkan 2 rangkaian mesin Goss 

Urbanite buatan amerika. Tahun 1981 didatangkan lagi rangkaian mesin 

Goss Urbanite. Mesin web offset bermerk Soina Distributor 25 buatan 

Swedia didatangkan pada tahun 1985 dan mesin Goss Headiner buatan 

inggris didatangkan pada tahun 1990. Tiga mesin Goss HT buatan inggris 

didatangkan pada tahun 1996. mesin ini menggunakan teknologi yang 

lebih unggul daripada mesin-mesin sebelumnya karena bisa mencetak 

dengan jumlah warna yang lebih banyak dan dengan kecepatan yang 

sangat tinggi ( 70.000 eksemplar per jam ). Selain itu, mesin ini 

menggunakan teknologi elektronik dan komputer, sedangkan mesin-mesin 

sebelumnya menggunakan teknologi mekanik. 

Selain mencetak koran, tabloid, majalah, percetakan PT. Gramedia 

juga mencetak buku, kalender, brosur, material promosi, poster dan lain-

lain. Untuk pencetakan produk-produk cetak tersebut, Percetakan PT. 

Gramedia memiliki 8 unit mesin sheet fed offset ( mesin cetak lembaran ), 

yang 5 diantaranya mampu mencetak 4 warna. Untuk proses penjilidan, 

percetakan PT. Gramedia memiliki Mesin In Line Perfect Binding, mesin 

jahit kawat, mesin jahit benang, mesin jilid lem panas, mesin lipat, mesin 
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potong satu sisi, mesin potong tiga sisi, mesin shrink-wrapping, mesin 

pembuat hard-cover dll. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, mulai tahun 1997 

percetakan PT. Gramedia menerapkan teknologi cetak jarak jauh. Hingga 

saat ini teknologi cetak jarak jauh digunakan untuk percetakan di 

Surabaya, Bawen, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Medan dan 

Bandung. Dengan adanya teknologi cetak jarak jauh, percetakan PT. 

Gramedia juga melayani percetakan surat kabar luar negari. Mulai tahun 

1998 ada dua surat kabar luar negeri yang dicetak di percetakan PT. 

Gramedia untuk distribusi di Indonesia, yaitu The Asian Wall Street 

Journal dan The International Herald Tribune. 

Salah satu anak cabang dari PT. Gramedia adalah PT. Bawen 

Mediatama yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto No. 26 RT 2 RW 2, 

Desa Ngancar Bawen 50661, Kab. Semarang – Jateng telp ( 0298 ) 

593600, 591487 fax ( 0298 ) 592886. Berdiri pada tanggal 01 September 

1997. Bergerak di bidang usaha pelayanan jasa cetak Koran dan Tabloid 

dengan menggunakan teknologi cetak jarak jauh. Khususnya koran 

kompas dan tabloid bola. Berita yang di peroleh melalui media Internet 

kemudian dicetak menggunakan Plate Positif. Modal yang digunakan 

untuk menjalankan usaha di PT. Bawen Mediatama berasal dari PMDN 

(Penanaman Modal Dalam Negeri). Jumlah karyawan yang ada periode 

januari 2008 sebanyak 51 orang. Seluruh jajaran manajemen dan 

karyawannya sepakat untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 
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9001 – 2000 dengan tujuan tercapainya kepuasan pelanggan dari waktu ke 

waktu melalui usaha kaji ulang serta perbaikan secara terus menerus. 

IPAL digunakan untuk mengelola limbah cair sebelum di buang. Ini 

adalah salah satu cara kelola lingkungan khususnya limbah agar tidak 

membahayakan dan mencemari lingkungan di sekitar pabrik. Visi 

perusahaan adalah menuju percetakan yang berkualitas, unggul & 

terpercaya. Misi perusahaan adalah melalui kerja profesional, produk yang 

berkualitas serta selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan, kami hadir 

untuk berperan serta menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

2. Diskripsi Pekerjaan 

Penjelasan singkat mengenai tugas masing-masing Bagian / Seksi 

di PT. Bawen Mediatama : 

a. Pracetak 

1) Bertanggung jawab pada proses penerimaan data digital sampai 

pembuatan plate cetak, sesuai prosedur kerja sehingga tercapai 

efisiensi, kwalitas, keselamatan kerja yang diharapkan. 

2) Menyerahkan plate ke Cetak Rotasi. 

3) Menjamin / memastikan contoh / proof  kembali ke pemesan dalam 

kondisi baik dan lengkap. 

4) Menjamin plate sesuai dengan permintaan. 
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b. Cetak 

1) Bertanggung jawab pada cetak rotasi sampai mailroom, sesuai 

prosedur kerja sehingga efisiensi, kwalitas, jumlah, keselamatan 

kerja sesuai dengan yang diharapkan. 

2) Menerima outline cetak. 

3) Melakukan persiapan cetak. 

4) Melakukan percetakan kertas gulungan. 

5) Melakukan pengendalian dan analisa kualitas cetak. 

6) Menyerahkan hasil cetakan sesuai order cetak. 

7) Melakukan pekerjaan paska cetak 

8) Memastikan hasil cetakan sesuai dengan permintaan. 

c. Maintenance 

1) Menjaga asset perusahaan dengan cara melakukan preventive 

maitenance program untuk peralatan pabrik, mesin pabrik, 

kendaraan. 

2) Membantu menjamin produktivitas yang tinggi dengan menjaga 

semua peralatan dalam kondisi kerja yang optimum serta 

memastikan tersedianya sumber daya listrik. 

3) Menyediakan bantuan teknis untuk operator / supervisor dalam 

bidang mekanik, electrical, electronic, pneumatic bila ada masalah. 
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d. Personalia & Umum 

1) Menyediakan kebutuhan tenaga kerja, mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui diklat / pelatihan. 

2) Bertanggung jawab terhadap fungsi kepersonalia dan umum dalam 

hal penerimaan, penempatan, dan pendidikan pelatihan, serta 

melakukan fungsi remunerasi kesejahteraan dan hubungan 

industrial. 

3) Melakukan fungsi umum dan rumah tangga keamanan serta fungsi 

IPAL dan pengelolaan bangunan fisik. 

4) Menjamin ketersediaan seluruh material produksi dan spare-part 

serta melakukan analisa data laporan secara periodik. 

5) Memastikan pengelolaan gudang berjalan dengan baik. 

6) Memastikan seluruh administrasi kekaryawanan berjalan dan 

terdata dengan baik. 

7) Memastikan seluruh proses pembayaran-pembayaran, pajak, 

pengelolaan kas kecil berjalan dengan baik. 

e. Logistik 

1) Menjamin tersedianya bahan baku, bahan bantu produksi dan 

utilitas umum. 

2) Merencanakan pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan bantu 

produksi dan operasi, serta mengevaluasi supplier. 
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3) Menjaga tersedianya daftar inventarisasi barang-barang material 

cetak (produksi) dan spare-part dalam gudang sampai dengan 

pengaturan tata letak. 

4) Merencanakan Stock Opname secara periodik. 

5) Memastikan laporan rekap bulanan persediaan barang dari data 

Bon M dan Bon K diinput ke dalam sistem laporan logisti Bawen. 

6) Melakukan pemesanan, penerimaan, penyimpanan serta 

mengontrol keluarnya barang-barang kebutuhan logistik, non 

logistik serta kertas gulungan. 

f. Umum 

1) Melakukan analisa, merekomendasikan serta memenuhi kebutuhan 

sarana & prasarana kerja, mengelola waste produksi, 

mengendalikan keamanan lingkungan kerja serta mengontrol 

pengelolaan limbah. 

2) Membangun dan membina hubungan sosial masyarakat yang 

konduktif. 

3) Menjalankan dan mengevaluasi proses pengendalian limbah. 

4) Menjamin ketersediaan sarana & prasarana operasi umum dan RT 

serta melakukan evaluasi efektivitas. 

5) Mengkaji dan mengkoordinir palaksanaan dan pengadaan Air 

Minum dan Extra Food karyawan. 

6) Melakukan pengelolaan gudang dan perijinan utilitas. 
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7) Mengevaluasi kontrak-kontrak kerja dengan outsource yang berada 

di bawah kendali Umum RT. 

Tanggung jawab Manajemen PT. Bawen Mediatama : 

a. Site Manajer 

1) Membuat strategi untuk melaksanakan business plan 

b. Staff  Site Manajer 

1) Membantu tugas teknis Site Manajer untuk kelancaran operasi. 

2) Memberikan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan proyek dan 

semi proyek. 

c. Kabag PSDM dan Umum 

1) Melakukan rekrutmen dan seleksi 

2) Mendesain, merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi 

program pendidikan dan pelatihan yang di butuhkan karyawan 

sesuai dengan jabatannya. 

3) Memastikan terlaksananya sistem penilaian karyawan. 

4) Mengkoordinasikan tersedianya job description untuk setiap 

jabatan. 

d. Kabag Produksi 

1) Merencanakan proses produksi. 

2) Memastikan ketersediaan SDM dan sarana prasarana kerja di 

bidang produksi. 

3) Memastikan mutu produk yang di hasilkan sesuai standart yang 

telah ditetapkan. 
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4) Mengkoordinir proses kerja seksi cetak, pracetak, dan 

maintenance. 

5) Melakukan penanganan keluhan pelanggan. 

e. Staff Kabag Produksi 

1) Membantu tugas teknis Kabag Produksi untuk kelancaran operasi. 

2) Memberikan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan proyek dan 

semi proyek. 

f. Kasi (Kepala Seksi) Pracetak 

1) Memastikan mutu produk yang dibuat di seksinya sesuai dengan 

standart yang di tetapkan. 

2) Memastikan ketersediaan SDM dan sarana prasarana kerja 

terpenuhi untuk suatu proses kerja. 

3) Memastikan hasil proses di pracetak dapat digunakan oleh proses 

selanjutnya. 

g. Kasi Cetak Rotasi 

1) Memastikan mutu produk yang dibuat di seksinya sesuai dengan 

standart yang ditetapkan. 

2) Memastikan SDM dan sarana prasarana kerja tersedia sesuai 

kebutuhan untuk suatu proses kerja. 

3) Membuat rencana kerja untuk seksinya. 

4) Memastikan produk yang dihasilkan seksinya diterima dan dapat 

diproses oleh proses kerja berikutnya. 
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h. Kasi Maintenance 

1) Memastikan mutu produk yang dihasilkan seksinya sesuai dengan 

standart yang ditetapkan. 

2) Memastikan tersedia SDM dan sarana prasarana kerja memenuhi 

untuk proses kerja yang direncanakan. 

3) Membuat perencaan kerja di seksinya. 

4) Melakukan pemesanan suku cadang mesin atau peralatan 

pendukung ke bagian logistik menurut kebutuhan sesuai hasil audit 

mesin atau yang diestimasikan. 

5) Memastikan hasil produk atau layanan dari seksinya dapat 

digunakan oleh seksi atau unit kerja yang  membutuhkannya. 

i. Kasi Logistik 

1) Melakukan pengadaan barang kebutuhan bahan baku sesuai 

persediaan yang di tetapkan dan suku cadang sesuai pesanan. 

2) Memastikan pengadaan bahan baku dan suku cadang dari seluruh 

unit kerja terpenuhi sesuai dengan standart yang telah di tetapkan 

dan dapat digunakan utuk proses kerja berikutnya. 

3) Membuat perencanaan persediaan / stok bahan baku, bahan bantu 

dan suku cadang untuk memperlancar proses produksi. 

4) Melakukan penyimpanan dan pengeluaran bahan baku, bahan 

bantu dan suku cadang. 

5) Mencari, menentukan dan mengevaluasi pemasok. 
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6) Menjalankan sistem inventori dan menyusun laporan mutasi 

bulanan. 

j. Kasi Umum Rumah Tangga ( Umum RT ) 

1) Menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan pelayanan 

umum untuk seluruh unit kerja. 

2) Memastikan produk / layanan yan dihasilkan unit kerjanya sesuai 

standart yang telah di tentukan. 

3) Mencari dan membuat kontrak kerjasama dengan pihak luar untuk 

pekerjaan yang di subkontrakkan. 

4) Memastikan pekerjaan di unit kerjanya yang dilakukan oleh tenaga 

sub kontrak berjalan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. 

5) Melakukan kontrak kerja dengan kontraktor bangunan / sipil untuk 

perbaikan, renovasi, dan pengadaan sarana sipil. 

6) Memastikan hasil pengolahan limbah cair sesuai dengan Buku 

Mutu Limbah Cair ( BMLC ). 

7) Melakukan pengolahan utilitas umum dan memastikan semua 

utilitas dapat beroperasi sesuai fungsinya. 

k. Kagu ( Kepala Regu ) 

1) Melakukan koordinasi diregunya untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab regu sesuai standart yang telah ditetapkan. 

2) Memastikan produk yang dihasilkan oleh regu kerjanya dapat 

digunakan untuk proses kerja berikutnya. 

3) Membuat laporan kerja harian. 
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4) Melakukan evaluasi hasil kerja regunya. 

3. Struktur Organisasi 

Di bawah ini adalah Bagan Struktur Organisasi PT. Bawen 

Mediatama Periode Januari 2008 : 
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B.  Motivasi Kerja Pegawai 

1. Model Motivasi Kerja Pegawai PT. Bawen Mediatama 

Menurut Sadili Samsudin (2006 : 285)  dalam bukunya yang 

berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” tentang model-model 

motivasi kerja pegawai. Dalam buku tersebut ada 3 model motivasi kerja 

pegawai yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi (Human 

Relation Model), dan model sumber daya manusia (Human Resources 

Model). Model motivasi kerja yang ada di PT. Bawen Mediatama yaitu 

model tradisional dan model hubungan manusiawi (Human Relation 

Model). 

a. Model Tradisional 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tidak langsung 

dengan pegawai yang ada di PT. Bawen Mediatama selama penulis 

melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan) bahwa pekerjaan yang 

sehari-hari dikerjakan pegawai sangat membosankan dan berulang-

ulang. Sehingga site manager mendorong atau memotivasi pegawai 

dengan cara memberikan imbalan berupa gaji / upah yang makin 

meningkat. Artinya, apabila mereka rajin bekerja dan dapat memenuhi 

target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan yaitu sebesar 1.000 

(Seribu) eks setiap bulannya yang dipasarkan di wilayah jawa tengah 

(jateng) dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) maka akan mendapat 

bonus. Maka dari itu banyak karyawan yang lembur hingga larut 

malam. Jarang ada pegawai yang pulang kerja sesuai dengan jam 
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pulang yang ditentukan perusahaan. Kalaupun ada biasanya karena 

kepentingan keluarga ataupun tidak enak badan (sakit). Dengan 

mereka pulang hingga larut malam gaji / upah mereka pun naik, karena 

mendapat tambahan gaji yang sering disebut dengan uang lembur. 

Selain itu juga tidak ada karyawan yang meninggalkan kantor pada 

saat jam kerja. Seandainya ada itu karena kepentingan DLK (Dinas 

Luar Kota) dan tentunya seijin site manager atau rekan kerja yang ada 

di kantor. 

b. Model Hubungan Manusiawi (Human Relation Model) 

Site manager memotivasi karyawan dengan cara memenuhi 

kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa penting dan 

berguna. Ini berarti kepuasan dalam bekerja karyawan harus 

ditingkatkan. Antara lain dengan cara memberikan lebih banyak 

kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dalam 

menjalankan pekerjaan mereka. Site manager melibatkan karyawan 

dalam mengambil keputusan. Misalnya apabila ada kerusakan pada 

mesin percetakan koran. Site manager tidak mengambil keputusan 

sendiri tetapi membicarakannya dengan karyawan yang lain. Untuk 

mengambil keputusan apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. 
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2. Manfaat Adanya Motivasi Kerja Pegawai PT. Bawen Mediatama 

Motivasi bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja dan 

produktivitas pegawai. Tujuan site manager memotivasi kerja pegawai 

agar bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Manfaat 

pemberian motivasi kerja pegawai adalah : 

a. Mendorong gairah dan semangat kerja 

b. Meningkatkan kepuasan kerja 

c. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai 

d. Mempertahankan loyalitas pegawai 

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai 

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

g. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi pimpinan dalam Pemberian Motivasi 

Kerja Pegawai PT. Bawen Mediatama 

Dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan tak jarang 

menemukan hambatan yang mampu menghambat pencapaian tujuan dari 

kegiatan tersebut. Begitu halnya dengan pelaksanaan motivasi kerja 

pegawai yang tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan atasannya. 

 Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala yang harus 

dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain : 

a. Kemampuan perusahaan terbatas dalam menyediakan fasilitas dan 

insentif. 

b. Site manager sulit mengetahui keinginan karyawan. 
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c. Site manager sulit memberikan insentif yang adil dan layak. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Pegawai PT. Bawen 

Mediatama  

Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai ada 2 (dua) 

macam yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah 

faktor yang ada di luar diri pegawai dan faktor internal adalah faktor yang 

ada di dalam diri pegawai. Faktor eksternal meliputi gaji, kondisi kerja, 

hubungan kerja, kenaikan pangkat, dan pendelegasian wewenang. 

Sedangkan faktor internal meliputi harga diri, kebutuhan, keinginan, 

kepuasan kerja, dan prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai. 

a. Gaji 

Gaji adalah bentuk dari kompensasi atas prestasi kerja yang 

telah diberikan oleh pegawai kepada perusahaan. Gaji dapat berbentuk 

uang, barang maupun kesempatan menikmati sesuatu fasilitas 

perusahaan. Gaji / upah di PT. Bawen Mediatama diberikan setiap 

tanggal 25 setiap bulannya. Besarnya gaji sesuai dengan berat 

ringannya pekerjaan masing-masing pegawai. Pegawai yang 

memegang tanggung jawab lebih luas mendapat gaji yang lebih tinggi. 

Selain memperoleh gaji pokok, karyawan juga memperoleh gaji 

tambahan. Gaji tambahan itu adalah uang lembur dan bonus apabila 

memenuhi target penjualan. Selain itu juga karyawan mendapat 

kesempatan menikmati fasilitas perusahaan berupa kendaran inventaris 

kantor. Kendaraan tersebut digunakan pada saat ada DLK (Dinas Luar 
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Kota) atau keperluan lain pada saat jam kantor. Misalnya akan 

mengambil uang di ATM Ambarawa, membeli makanan kecil (snack) 

kalau ada rapat, mengikuti pelatihan-pelatihan di luar perusahaan. 

Segala bentuk kerusakan pada kendaraan inventaris kantor ditanggung 

oleh perusahaan. Karyawan tinggal menyerahkan bukti kwitansi atau 

nota pembayaran kepada sekretaris kemudian akan diganti sesuai 

dengan besar uang yang tercantum pada nota pembayaran tersebut.  

Uang lembur diberikan kepada karyawan yang menyerahkan 

bukti STL ( Surat Tugas Lembur ). Apabila ada karyawan yang sakit 

maka pengobatan akan diganti oleh perusahaan dengan cara 

menyerahkan bukti kuitansi dari dokter ataupun nota pembayaran obat 

dari apotek yang kemudian direkap oleh kepala bagian personalia 

menjadi tanda terima dokter atau obat. Kemudian dikirim melalui 

penitipan kilat (Tiki JNE) ke Kompas Gramedia untuk mendapat 

persetujuan. Tanda terima dokter atau obat yang disetujui dikirim 

kembali lewat fax setelah itu baru bisa diganti semua biaya 

pengobatan, pemeriksaan dan perawatan karyawan yang bersangkutan. 

b. Kondisi Kerja 

Kondis kerja yang harmonis diciptakan oleh pimpinan PT. 

Bawen Mediatama dengan menerapkan tipe kepemimpinan demokratis 

karena pimpinan beranggapan bahwa tanpa adanya kerjasama antara 

pimpinan dan bawahan dalam menyelesaikan tugas, perusahaan 

tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Kepemimpinan demokratis digunakan untuk menciptakan kondisi 

kerja yang nyaman pada PT. Bawen Mediatama karena dengan 

melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan dan pencapaian 

tujuan organisasi, pegawai tersebut akan memiliki motivasi tinggi 

dalam bekerja. Motivasi ini tercipta karena pegawai dianggap sebagai 

komponen pelaksana yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta 

memiliki kepercayaan tinggi dari pimpinan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Kondisi kerja yang tenang dan nyaman sangat berpengaruh 

terhadap pemberian motivasi kerja oleh pimpinan (site manager). 

Semakin pegawai merasa nyaman dalam bekerja maka semakin 

semangat mengerjakan pekerjaannya dan loyalitas terhadap perusahaan 

pun semakin besar. Lingkungan kerja yang bersih, fentilasi udara yang 

memadai, lampu penerangan yang cukup, cat ruang kantor yang dapat 

menimbulkan semangat bekerja, jarak tempuh dengan rumah karyawan 

dan fasilitas yang tersedia seperti mesin fotocopy, komputer, mesin 

ketik, faxmail, penghancur kertas, Printer, AC, mobil inventaris kantor, 

mesin absensi, mesin percetakan, kamar mandi (toilet), dan sarana 

prasarana yang dipakai pegawai bagian pracetak, maintenance, cetak, 

& keamanan. 

Agar para pegawai dapat bekerja dengan baik dan memenuhi 

target penjualan maka langkah yang diambil untuk menciptakan 

kondisi kerja yang efektif adalah : 
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1) Menggunakan jasa cleaning servis 

2) Membetulkan atau bahkan mengganti dengan segera apabila ada 

fasilitas kantor yang rusak. 

3) Menyediakan tempat tinggal sementara bagi karyawan yang belum 

diangkat menjadi tenaga kerja tetap atau masih dalam tahap 

pelatihan. 

4) Tata ruang kantor yang rapi sehingga karyawan nyaman dalam 

bekerja. 

5) Menambah fasilitas kantor yang belum ada atau masih kurang 

sehingga pekerja dapat berjalan dengan lancar. 

Meskipun demikian, kondisi kerja PT. Bawen Mediatama 

terlihat kurang baik. Hal ini terlihat dari fasilitas perusahaan yang 

kurang memadai. Misalnya pada bagian office kurangnya mesin ketik 

manual, mesin fax, printer, dan lemari arsip. Untuk mengerjakan 

pekerjaan yang berhubungan dengan mesin ketik manual, pegawai 

harus bergantian karena mesin ketik manual yang tersedia hanya ada 1 

(satu) unit. Persediaan mesin fax juga hanya ada 1 (satu) buah yang 

digunakan oleh semaua karyawan di semua bagian. Lemari arsip yang 

ada di bagian office hanya ada 2 (dua) buah sehingga dalam 

menyimpan surat tidak rapi. 

c. Hubungan Kerja 

Hubungan kerja yang terjadi di PT. Bawen Mediatama secara 

vertikal maupun horisontal. Hubungan yang dilakukan dengan 
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komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah penyampaian pesan, 

gagasan, pendapat baik secara lisan maupun tulisan dari komunikator 

ke komunikan. Adapun bentuk komunikasi yang digunakan adalah : 

1) Komunikasi Vertikal 

Komunikasi vertikal terdiri dari komunikasi kebawah dan 

komunikasi keatas. Komunikasi kebawah dilakukan oleh pimpinan 

(site manager) dengan maksud untuk memberi pengarahan, 

informasi, nasihat atau saran, dan penilaian karya kepada karyawan 

tentang tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan perusahaan. 

Komunikasi keatas bertujuan untuk mensuplai informasi kepada 

tingkatan manajemen tentang apa yang terjadi pada tingkatan 

bawahan. Dalam hal ini site manager mendapat informasi dari 

kepala bagian tentang keluhan para karyawan untuk kemudian 

dilaporkan kepada jajaran manajemen di Kompas Gramedia Pusat. 

Karena segala bentuk keputusan harus dilaporkan kepada jajaran 

manajemen pusat. Komunikasi secara vertikal pada PT. Bawen 

Mediatama dapat dilihat dalam gambar di bawah ini : 
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 KOMUNIKASI VERTIKAL KE BAWAH PADA PT. BAWEN 

MEDIATAMA. 

 

Gambar 1. Komunikasi Vertikal Ke Bawah 

 

 

 

 

 

KOMUNIKASI VERTIKAL KE ATAS PADA PT. BAWEN 

MEDIATAMA. 

 

Gambar 2. Komunikasi Vertikal Ke Atas 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa komunikasi vertikal 

ke bawah biasanya berupa perintah, prosedur, pengarahan, 

penugasan, saran, kebijaksanaan, dan informasi perusahaan yang 

berasal dari pimpinan kepada bawahan. Sedangkan komunikasi 

vertikal ke atas biasanya berupa laporan, gagasan, masalah, 

penjelasan dan penyelesaian dari bawahan kepada atasan. 

Sumber (pimpinan): 
Perintah, prosedur, 
pengarahan, 
penugasan, saran, 
kebijaksanaan, 
informasi perusahaan. 

Pesan Media 

Feed Back Komunikan 
(bawahan) 

Sumber (Pegawai): 
Laporan, gagasan, 
masalah, penjelasan, 
penyelesaian. 

Pesan Media 

Feed back Atasan 
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Komunikasi ini dapat diterima dengan baik apabila tidak ada 

hambatan dalam penyampaiannya. Hambatan ini sering timbul 

disebabkan oleh media yang digunakan dalam berkomunikasi. 

Misalnya apabila komunikasi dilakukan secara tidak langsung 

dengan menggunakan memo dan hanya diletakkan diatas meja tanpa 

sepengetahuan pegawai yang bersangkutan, memo tersebut dapat 

hilang sehingga komunikasi tidak dapat diterima oleh komunikan 

(penerima komunikasi). Komunikasi secara langsung juga memiliki 

hambatan misalnya saja pada saat pimpinan memberikan pengarahan 

pada pegawai tetapi pegawai tersebut tidak memperhatikan, maka 

pengarahan dari pimpinan tidak dapat diterima oleh pegawai dengan 

baik. Akibatnya, apa yang diinginkan pihak pimpinan tidak dapat 

terpenuhi. Komunikasi  vertikal sangat berpengaruh pada motivasi 

kerja pegawai karena menyangkut kejelasan dalam pelaksanaan 

tugas perusahaan. Apabila hubungan antara pimpinan dengan 

bawahan harmonis, maka pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan 

keinginan pimpinan. Pimpinan juga akan dengan mudah 

mengarahkan dan memberikan petunjuk pada bawahan tentang 

penyelesaian pekerjaan. Hubungan baik ini juga akan memperlancar 

jalannya informasi tentang tujuan yang ingin dicapai perusahaan. 

Tujuan perusahaan yang jelas akan memotivasi pegawai untuk 

bekerja secara antusias. 
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2) Komunikasi Horizontal 

Komunikasi horizontal meliputi komunikasi diantara para 

karyawan dan diantara kepala bagian dengan kepala bagian. 

Komunikasi horisontal juga memegang peranan penting bagi 

motivasi kerja pegawai PT. Bawen Mediatama, karena pegawai 

tidak bekerja secara sendiri-sendiri melainkan secara berkelompok 

dengan satu tujuan yang sama. Hubungan antar pegawai yang 

harmonis mampu menciptakan lingkungan kerjasama dan tolong 

menolong dalam menyelesaikan pekerjaan. Hubungan tersebut 

akan menjadikan pegawai merasa betah tinggal di dalam ruang 

kerja dan timbul rasa kekeluargaan yang kuat antar pegawai. 

Komunikasi horizontal pegawai PT. Bawen Mediatama 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

KOMUNIKASI HORIZONTAL PADA PT. BAWEN 

MEDIATAMA. 

 

Gambar 3. Komunikasi Horizontal 

 

 

 

 

 

Sumber (Pegawai): 
Pemecahan masalah, 
tolong menolong 
dalam penyelesaian 
tugas. 

Pesan Media 

Feed Back Komunikan 
(bawahan) 
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Komunikasi horizontal yang terjadi di antara pegawai PT. 

Bawen Mediatama biasanya berupa pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan pekerjaannya, dan tolong menolong dalam 

menyelesaikan tugas diantara sesama pegawai. Komunikasi 

horizontal sudah terlaksana dengan baik sehingga rasa saling 

memiliki dan kerja sama tercipta sangat erat diantara pegawai PT. 

Bawen Mediatama. 

Agar hubungan kerja antar pegawai tetap baik, kepala 

bagian-kepala bagian melakukan hal-hal seperti berikut ini : 

a) Selalu menjaga komunikasi yang baik dengan bawahan 

maupun dengan atasan. 

b) Turun langsung kelapangan melihat kondisi bawahannya. 

c) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang diikuti seluruh karyawan. 

Misalnya donor darah masal. 

d) Tidak membeda-bedakan antara karyawan yang satu dengan 

yang lain. 

d. Kenaikan Pangkat 

Pangkat adalah kedudukan seseorang pegawai dalam jenjang 

susunan kepegawaian seluruhnya dan berkaitan dengan persoalan gaji. 

Pangkat antara karyawan satu dengan yang lain berbeda-beda. Dalam 

menaikan pangkat karyawan PT. Bawen Mediatama tidak mempunyai 

hak. Karena segala bentuk keputusan seperi perekrutan tenaga kerja, 

gaji, dan kenaikan pangkat diatur oleh PT. Gramedia Palmerah 
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(Kompas Gramedia). Sedangkan menurut peraturan perusahaan dalam 

menaikan pangkat karyawan PT. Gramedia Palmerah menggunakan 

dasar kemampuan, yaitu dilihat dari keberhasilan pegawai 

menjalankan tugasnya, selalu menambah pengetahuan dan 

produktivitas pekerjaannya meningkat sehingga perusahaan berhak 

menaikan pangkatnya. Hal ini bisa dilihat dari lembar penilaian karya 

yang diisi oleh masing-masing kepala bagian. Lembar penilaian karya 

tersebut harus bersifat obyektif tidak boleh memihak salah satu 

karyawan. Lembar penilaian karya juga di setujui oleh site manager. 

Jadi sedikit kemungkinan terjadi kecurangan dalam memberikan nilai. 

Tidak ada batasan dalam menaikan pangkat karyawan tergantung dari 

karyawan itu sendiri. Maksimal 10 tahun. 

e. Pendelegasian Wewenang 

Delegasi wewenang adalah proses dimana para manajer 

mengalokasikan wewenang kepada bawahannya. Dalam pendelegasian 

wewenang PT. Bawen Mediatama menggunakan dasar prinsip skala, 

yaitu dalam pendelegasian wewenang harus ada garis wewenang yang 

jelas sehingga lebih mudah bagi karyawan untuk mengetahui kepada 

siapa dia mendelegasikan, dari siapa dia akan menerima delegasi dan 

kepada siapa ia harus memberikan tanggungjawab. Misalnya atasan 

atau pimpinan sedang tidak ada di kantor karena dinas luar kota, pada 

saat yang bersamaan ada undangan dari kantor pusat (Kompas 

Gramedia) supaya site manager datang ke jakarta karena ada hal yang 
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perlu dibicarakan. Sekretaris memberi tahu site manager melalui 

telepon bahwa ada undangan dari jakarta yang harus dihadiri 

pimpinan. Seandainya site manager tidak bisa datang memenuhi 

undangan itu selanjutnya memberi wewenang kepada bawahan yang 

dipercaya mewakili datang ke jakarta. Namun orang yang ditunjuk 

mengetahui hal yang akan dibicarakan tersebut sehingga tidak terjadi 

miscomunication. 

5. Proses Motivasi Kerja PT. Bawen Mediatama 

a. Tujuan 

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan 

organisasi, baru kemudian para bawahan dimotivasi kearah tujuan 

tersebut. 

b. Mengetahui Kepentingan 

Sebelum proses motivasi diberikan kepada karyawan. 

Pimpinan perlu mengetahui kebutuhan atau keinginan karyawan dan 

tidak hanya melihatnya dari sudut kepentingan pimpinan dan 

perusahaan saja. 

c. Komunikasi Efektif 

Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik 

dan efektif dengan  bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang 

akan diperolehnya dan  syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhinya 

supaya insentif itu diperolehnya. 

 



 

 

72

d. Integrasi Tujuan 

Dalam proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan 

kepentingan karyawan. Tujuan perusahaan adalah needs complex, 

yaitu untuk memperoleh laba, perluasan usaha, sedangkan tujuan 

individu karyawan adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi 

tujuan organisasi atau perusahaan dan tujuan karyawan harus disatukan 

dan untuk ini penting adanya persesuaian motivasi. 

e. Fasilitas 

Manajer dalam memotivasi harus memberikan fasilitas kepada 

perusahaan dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran 

pelaksanan pekerjaan, misalnya memberikan kendaraan kepada agen. 

f. Team Work 

Manajer harus menciptakan team work yang terkoordinasi baik 

yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Team work ini penting karena 

dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Model motivasi kerja pegawai yang digunakan di PT. Bawen Mediatama 

adalah model tradisional dan model hubungan manusiawi (Human 

Relation model). Dalam model tradisional, site manager mendorong atau 

memotivasi pegawai dengan cara memberikan imbalan berupa gaji / upah 

yang makin meningkat dan dalam model hubungan manusiawi (Human 

Relation Model), site manager memotivasi pegawai dengan cara 
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memenuhi kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka penting dan 

berguna. Sedangkan Sadili Samsudin (2006 : 285) dalam bukunya yang 

berjudul ” Manajemen Sumber Daya Manusia ” tentang model motivasi 

kerja pegawai. Dalam buku tersebut ada 3 model motivasi kerja pegawai 

yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi (Human Relation 

Model), dan model sumber daya manusia (Human Resources Model). 

Model sumber daya manusia (Human Resources model) itu sendiri 

menitikberatkan pada pengembangan tanggungjawab bersama untuk 

mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala 

bagian personalia dan umum, yang mengatakan bahwa model sumber daya 

manusia (Human Resources Model) sudah termasuk dalam model 

hubungan manusiawi (Human Relation Model). Dalam hal ini setiap 

karyawan menyumbangkan pikirannya kepada perusahaan sesuai dengan 

pekerjaan masing-masing karyawan. Jadi model sumber daya manusia 

(Human Resources Model) ditiadakan dan dianggap sama dengan model 

hubungan manusiawi (Human Relation Model) pada penggunaan model 

motivasi kerja pegawai di PT. Bawen Mediatama. 

2. Manfaat adanya motivasi kerja PT. Bawen Mediatama sangat dirasakan 

baik oleh pegawai itu sendiri maupun oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Bagi karyawan, dengan adanya motivasi kerja dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup, mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan 

kepuasan kerja, dan mempertinggi rasa tanggungjawab terhadap tugas-

tugasnya. Sedangkan bagi perusahaan, pemberian motivasi kerja karyawan 
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bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai, 

mempertahankan loyalitas pegawai, meningkatkan disiplin pegawai dan 

menurunkan tingkat absensi pegawai, menciptakan suasana dan hubungan 

kerja yang baik antar pegawai. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai PT. Bawen 

Mediatama. 

a. Gaji 

Gaji atau upah di PT. Bawen Mediatama diberikan setiap 

tanggal 25 setiap bulannya. Besarnya gaji ditentukan oleh berat 

ringannya pekerjaan masing-masing pegawai. Pegawai yang 

memegang tanggungjawab lebih luas mendapat gaji yang lebih tinggi. 

Selain memperoleh gaji pokok, karyawan juga mendapat gaji 

tambahan. Gaji tambahan itu adalah uang lembur dan bonus dari 

perusahaan apabila memenuhi target penjualan. Selain itu karyawan 

juga mendapat kesempatan menikmati fasilitas perusahaan berupa 

kendaraan inventaris kantor. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

karyawan di bagian office bahwa gaji atau upah yang diterima selama 

ini belum sesuai dengan keinginan karyawan. Gaji yang diberikan 

tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan yang mereka lakukan setiap 

hari. Selain itu juga tidak adanya keterbukaan masalah gaji karyawan 

karena yang menentukan gaji karyawan adalah PT. Gramedia 

Palmerah. Jika semakin tinggi gaji yang didapat karyawan maka 
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karyawan tersebut akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan 

sungguh-sungguh. 

b. Kondisi kerja 

Kondisi kerja di PT. Bawen Mediatama kurang baik. Hal ini 

berkaitan dengan kebisingan yang terjadi pada saat proses pencetakan 

koran ”Kompas” dan tabloid ”Bola” dan masih kurangnya fasilitas 

kantor seperti mesin ketik manual, faxmail, dan mesin printer. 

Lingkungan kerja di PT. Bawen Mediatama bersih, fentilasi udara 

yang memadai, lampu penerangan yang cukup, cat ruang kantor yang 

menimbulkan semangat kerja,  dan sarana dan prasarana yang tersedia 

sudah cukup lengkap. Kondisi kerja yang nyaman dan fasilitas yang 

mendukung akan membuat karyawan lebih giat bekerja. 

c. Hubungan kerja 

Hubungan kerja yang terjalin di PT. Bawen Mediatama sudah 

baik. Hal ini bisa dilihat dari komunikasi antar pegawai. Komunikasi 

yang dilakukan tidak hanya komunikasi antar karyawan tetapi juga 

antara pimpinan dengan bawahan. Bawahan tidak merasa malu untuk 

berbicara dengan pimpinan berkaitan dengan laporan, penyampaian 

pendapat, dan permasalahan. Pimpinan juga tidak malu untuk 

memerintah karyawan, melakukan pengarahan, memberi saran dan 

memberikan informasi kepada karyawan. Saling tolong menolong 

antara karyawan yang satu dengan yang lain bisa membuat karyawan 

merasa nyaman di perusahaan. 
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d. Kenaikan pangkat 

Kenaikan pangkat juga dapat memotivasi kerja karyawan. 

Dasar untuk menaikkan pangkat di PT. Bawen Mediatama adalah 

dasar kemampuan, yaitu dilihat dari keberhasilan pegawai 

menjalankan tugasnya, selalu menambah pengetahuan dan 

produktivitas pekerjaannnya. Sehingga karyawan termotivasi untuk 

bekerja dengan giat dan selalu menambah pengetahuannya dengan 

mengikuti pelatihan-pelatihan. Semakin pangkat tinggi maka gaji yang 

diterima karyawan juga tinggi. 

e. Pendelegasian wewenang 

PT. Bawen Mediatama dalam pendelegasian wewenang 

menggunakan dasar prinsip skala, yaitu dalam pendelagasian 

wewenang harus ada garis wewenang yang jelas sehingga lebih mudah 

bagi karyawan untuk mengetahui kepada siapa dia mendelegasikan, 

dari siapa dia akan menerima delegasi dan kepada siapa ia harus 

memberikan tanggungjawab. Dalam pendelegasian wewenang, atasan 

harus subjektif tidak obyektif. Karena semua karyawan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pendelegasian. Karyawan 

yang diberi delegasi hendaknya harus mempertanggungjawabkan 

tugasnya setelah semua selesai. Pendelegasian dapat memotivasi kerja 

karyawan karena dengan pendelegasian karyawan merasa dibutuhkan 

oleh perusahaan. Pendelegasian wewenang di PT. Bawen mediatama 

sudah cukup baik. Karyawan memperoleh kesempatan yang sama dari 
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atasan masing-masing untuk pendelegasiaan. Misalnya kabag 

personalia & umum memperoleh delegasi dari site manager untuk 

menghadiri pertemuan di jakarta karena site manager sedang dinas luar 

kota. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian di PT. Bawen 

Mediatama adalah sebagai berikut : 

1. Model motivasi kerja yang ada di PT. Bawen Mediatama meliputi : Model 

tradisional dan Model hubungan manusiawi (Human Relation Model). 

Dalam model tradisional perusahaan memberikan upah atau gaji yang 

makin meningkat kepada karyawan yang rajin bekerja dan dapat 

memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan model 

hubungan manusiawi (Human Relation Model) yaitu site manager 

memotivasi kerja karyawan dengan cara memenuhi kebutuhan sosial 

mereka dan membuat mereka merasa penting dan berguna. 

2. Manfaat adanya motivasi kerja pegawai PT. Bawen Mediatama yaitu : 

mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan kepuasan kerja, 

meningkatkan produktivitas kerja pegawai, mempertahankan loyalitas 

pegawai, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

pegawai, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, dan 

mempertinggi rasa tanggungjawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PT. Bawen 

Mediatama yaitu : Gaji, kondisi kerja, hubungan kerja, kenaikan pangkat 

dan pendelegasiaan wewenang. 
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4. Kendala-kendala yang dihadapi pimpinan dalam pemberian motivasi kerja 

karyawan di PT. Bawen Mediatama yaitu : kemampuan perusahaan 

terbatas dalam menyediakan fasilitas dan insentif, site manager sulit 

mengetahui motivasi kerja setiap individu karyawan, dan site manager 

sulit memberikan insentif yang adil dan layak. 

 

B. Saran 

Saran yang ingin penulis sampaikan kepada PT. Bawen Mediatama 

adalah sebagai berikut : 

1. Agar tercipta kondisi kerja yang baik pada PT. Bawen Mediatama, 

sebaiknya pimpinan menyediakan fasilitas yang memadai dan menambah 

jumlah fasilitas kantor yang dibutuhkan. Misalnya menambah jumlah 

mesin printer dan faxmail. Sehingga pegawai yang ingin menggunakan 

tidak perlu menunggu. 

2. Sebaiknya menggunakan alat peredam suara di bagian kantor sehingga 

karyawan tidak merasa terganggu dengan suara yang dihasilkan mesin 

percetakan pada saat proses pencetakan berlangsung. Hal ini untuk 

meningkatkan motivasi kerja pegawai PT. Bawen Mediatama. 

3. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemberian motivasi kerja yaitu: 

pimpinan meluangkan waktu turun langsung ke lapangan melihat 

karyawan yang sedang bekerja ataupun berkomunikasi dengan karyawan 

untuk mengetahui keluhan-keluhan karyawan. Berusaha menambah 

fasilitas yang belum ada diperusahaan sehingga dapat mendukung 
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pekerjaan karyawan, adanya keterbukaan masalah gaji yang diterima 

pegawai walaupun PT. Bawen Mediatama tidak menentukan besar 

kecilnya gaji karena sudah ditentukan oleh PT. Gramedia Palmerah 

(Kompas Gramedia). 
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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 

1. Model motivasi kerja apa yang digunakan di perusahaan bapak? 

2. Manfaat apa yang diperoleh dari motivasi kerja pegawai tersebut? 

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi pimpinan dalam usaha memberikan 

motivasi kerja pegawai pada perusahaan bapak? 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai PT. 

Bawen Mediatama? 
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Petunjuk Pengisian 

Pertama-tama isilah terlebih dahulu identitas anda sebagai berikut : 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Bagian  : 

Angket ini merupakan angket motivasi kerja pegawai. Terdiri dari 10 

pertanyaan. 

Contoh pengisian angket 

Untuk mengisi angket berilah tanda ( √ ) pada kolom yang ada disamping 

pernyataan, sesuai dengan pilihan jawaban yang ada. 

Contoh : 

NO Pernyataan Ya Tidak 
1. Selain gaji apa perusahaan memberikan insentif 

lain, misalnya bonus kepada karyawan yang rajin 
bekerjanya. 

√  

 
Pilihan alternatif jawaban terdiri dari : 

Ya : Sesuai dengan kenyataan 

Tidak : Tidak Sesuai dengan kenyataan 
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NO Pernyataan Ya Tidak 
1. Selain gaji perusahaan memberikan insentif lain, 

misalnya bonus kepada karyawan yang rajin 
bekerja. 

  

2. Atasan saya memberikan kesempatan yang sama 
kepada seluruh karyawan dalam menikmati suatu 
fasilitas perusahaan. 

  

3. Sistem gaji dengan sistem nilai sudah cukup adil 
bagi karyawan. 

  

4. Kebisingan pada saat pencetakan koran kompas 
dan tabloid bola sangat berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 

  

5. Kebersihan tempat kerja berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 

  

6. Penerangan di dalam ruangan mempengaruhi 
kerja dan hasil kerja karyawan. 

  

7. Atasan saya dalam memberikan penilaian kinerja 
karyawan selalu pilih kasih. 

  

8. Saya kesulitan berkomunikasi dengan pegawai 
lain dalam perusahaan, karena banyaknya 
pekerjaan yang saya lakukan. 

  

9. Atasan saya tidak pernah turun langsung ke 
lapangan sehingga karyawan jarang bahkan tidak 
pernah berkomunikasi dengan atasan secara 
langsung. 

  

10. Dalam menaikkan pangkat pegawai, sudah efektif 
bagi karyawan. 

  

11. Dalam pendelegasian wewenang, pimpinan 
kurang adil. 

  

 

 


