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SARI 

 

Muslikhah, Enny. 2011. Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui 

Motivasi Kerja Pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-Kabupaten Pati. Tugas 

Akhir. Manajemen Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. 

91 halaman. Dosen pembimbing : Dra. Suhermini, M. Si. 

Kata kunci : Kinerja, Karyawan, Motivasi Kerja 

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting dan berdampak 

langsung pada organisasi atau instansi. Sebuah instansi harus didukung sumber 

daya manusia yang cakap karena sumber daya manusia sangat berperan dalam 

menjalankan usaha atau kegiatan di dalam instansi tersebut. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja karyawan adalah dengan 

pemberian motivasi kerja. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimana upaya yang dilakukan, teknik motivasi yang digunakan, serta sejauh 

mana tingkat motivasi kerja pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati dalam 

meningkatkan kinerja karyawannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui upaya yang dilakukan, teknik motivasi yang digunakan, serta sejauh 

mana tingkat motivasi kerja pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, 

kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja karyawan 

pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati dengan menerapkan disiplin kerja 

karyawan, mengadakan pengawasan terhadap kinerja karyawan, mencintakan 

situasi dan iklim yang kondusif bagi karyawan, memberikan inisiatif, dan 

memberikan kompensasi. Pemberian motivasi kerja yang dilakukan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati hampir 80 % sudah berjalan dengan baik. Walaupun 

pelaksanaan motivasi sudah baik, PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati masih 

mengalami sedikit kendala dalam memahami keinginan karyawan. Peran 

kompensasi, gaji, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati 100% sudah sangat membantu meningkatkan kinerja 

karyawan. 

Simpulan dari hasil penelitian adalah bahwa pelaksanaan motivasi kerja 

yang dilakukan oleh PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati 80% sudah baik, 

walaupun masih ada sedikit kendala yang dihadapi PT. Sampurna Kuningan 

Juwana-Pati dalam meningkatkan kinerja karyawan, yaitu bagaimana cara 

pimpinan lebih mempertahankan kualitas karyawannya. Saran bagi pimpinan agar  

dilakukannya penilaian yang continue dalam meningkatkan kinerja karyawan 

menjadi lebih baik, dengan melakukan sistem target, menerapkan sistem 

pensiunan bagi karyawan yang sudah tua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin maju dari masa ke masa 

membuat persaingan dalam dunia pekerjaan meningkat. Hal ini dikarenakan 

adanya globalisasi dan modernisasi. Jika suatu organisasi atau instansi tidak 

bisa menyikapi hal tersebut, maka kelangsungan kegiatan atau pekerjaan di 

dalam organisasi atau instansi tersebut akan terhambat. Sebuah instansi 

harus didukung sumber daya manusia yang cakap karena sumber daya 

manusia sangat berperan dalam menjalankan usaha atau kegiatan di dalam 

instansi tersebut (Notoatmodjo, 2003 : 2).  

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program 

diarahkan selalu berdaya guna mencapai tujuannya. Salah satu faktor 

kelancaran tujuan suatu perusahaan adalah mengidentifikasi dan mengukur 

kinerja karyawan. Kinerja karyawan mempengaruhi seberapa banyak 

mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Setiap pekerjaan 

memiliki kriteria pekerjaan yang spesifik, atau dimensi kerja yang 

mengidentifikasi elemen-elemen yang paling penting dari suatu pekerjaan. 

Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kulitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2009 : 67). Seorang karyawan yang memiliki kinerja tinggi 
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dan baik dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Untuk dapat memiliki kinerja yang tinggi dan 

baik, seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya harus memiliki 

keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan pekerjaan.  

Produktivitas karyawan menjadi pusat perhatian dalam upaya 

meningkatkan kinerja yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas 

organisasi. Analisis yang lebih mengkonsentrasikan pada kinerja akan lebih 

memberikan penekanan pada dua faktor utama yaitu, motivasi dari 

karyawan, dan kemampuan dari karyawan untuk bekerja (Ambar T.S dan 

Rosidah, 2003 : 187). Salah satu aspek meningkatkan produktivitas kerja 

ialah dengan pemberian motivasi (daya perangsang) kepada karyawan, 

dengan istilah populer sekarang pemberian kegairahan kerja kepada 

karyawan.  

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai manusia termotivasi oleh 

kebutuhan yang dimilikinya. Sekalipun motivasi merupakan hal yang 

bersifat penting, tapi motivasi cukup sulit untuk dilakukan. Perlu dipahami 

bahwa di dalam organisasi publik sering terjadi interaksi dan aktivitas yang 

bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan pelaksanaan 

tugas. Ada beberapa bentuk dorongan dalam meningkatkan semangat kerja 

yaitu dengan lebih memberikan penekanan pada keinginan dari karyawan 

untuk bekerja, kemudian akan menghasilkan kreativitas dan kemampuan 

dari karyawan untuk bekerja.   
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Motivasi hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para 

bawahan atau pengikut. Motivasi penting karena dengan motivasi ini 

diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk 

mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Motivasi harus dilakukan 

pimpinan terhadap bawahannya karena adanya dimensi tentang pembagian 

pekerjaan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya, bawahan sebetulnya 

mampu akan tetapi malas mengerjakannya, memberikan penghargaan dan 

kepuasan kerja (Hasibuan, 2003 : 92). 

Motivasi diharapkan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Apabila 

motivasi tinggi serta didukung oleh kemampuan yang tinggi maka kinerja 

karyawan juga akan meningkat, dan sebaliknya. Hanya yang menjadi 

permasalahan adalah jika motivasi tinggi tetapi tanpa didukung oleh 

kemampuan dan semangat kerja yang tinggi, maka karyawan tersebut hanya  

memiliki minat yang tinggi namun kemampuan kurang, maka karyawan 

tersebut harus ditingkatkan kemampuannya melalui kursus dan pelatihan 

kerja, namun jika karyawan memiliki kemampuan cukup tetapi tidak 

mempunyai motivasi yang tinggi, dapat diselesaikan dengan memberikan 

incentive untuk meningkatkan semangat kerja yang menurun. 

PT. Sampurna Kuningan Juwana merupakan perusahaan produksi 

yang cukup besar dengan jenis produksi yang dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa kategori seperti decorative ligting, meubelair, art, handicraft, dan  

accessories, serta memiliki cukup banyak karyawan dengan jumlah 50 

orang, maka dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan sangat tergantung 
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pada kinerja karyawan agar perusahaan tetap maju dan berkembang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja 

karyawan melalui motivasi yang diberikan dan sejauh mana tingkat motivasi 

yang digunakan, dengan harapan mendapatkan sumber daya yang berpotensi 

dan berkualitas baik yaitu mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan 

handal dalm segala bidang, untuk memperlancar kerja produksi dan 

mengurangi kendala yang dialami perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang SDM, maka diperoleh 

informasi bahwa upaya peningkatan kinerja karyawan di PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati sebagai bentuk motivasi  yaitu digunakan  sistem 

pemberian insentif atau tambahan gaji bagi karyawan yang dianggap 

berpotensi  atau mampu menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang telah 

ditentukan dengan hasil produksi mencapai 200-250 barang per harinya. 

Target yang ditetapkan perusahaan dalam sistem produksi adalah ± 100-150 

per hari untuk kriteria barang ringan seperti accecories dan ± 50-100 per 

hari untuk kriteria barang berat seperti patung dalam ukuran kecil, serta 20-

25 per hari untuk kriteria barang dalam ukuran sedang seperti dekorasi 

lampu, dan 1-2 buah untuk kriteria patung berukuran besar dalam waktu 1 

bulan, sehingga apabila karyawan dalam bekerja menghasilkan barang 

kurang dari target maka karyawan akan mendapatkan sanksi berupa teguran. 

Motivasi kerja karyawan di PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati  

pada dasarnya sudah baik dengan indikator disiplin kerja yang meningkat, 

tanggung jawab terhadap pekerjaan yang baik, ketrampilan dalam 
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menyelesaikan tugas, gaji, dan keadilan dalam wewenang atau penempatan 

jabatan, hanya saja belum begitu efektif karena kurangnya perhatian dari 

perusahaan tentang gaji dan kebijakan yang menyebabkan beberapa dari 

karyawan merasa tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

manajemen perusahaan dengan alasan kebutuhan pribadi keluarga, sehingga 

terjadi bolos kerja, ketelatan, serta kesalahan dalam bekerja. Kitidakpuasan 

karyawan menyebabkan kinerja terganggu dan produktivitas kerja menurun, 

sehingga perlu diadakan upaya peningkatan kinerja dengan jalan pemberian 

motivasi dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat 

diperkuat dengan salah satu tingkat ketidakhadiran karyawan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati pada tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 

Data Ketidakhadiran karyawan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati 

Periode Januari-Juli 2011 

 

Bulan 
Ketidakhadiran Karyawan 

Jumlah 
Sakit Ijin Alpa 

Januari 1 2 1 4 

Februari 2 1 0 3 

Maret  1 3 1 5 

April 2 2 0 5 

Mei 0 2 0 2 

Juni 3 2 1 6 

Juli 0 0 1 1 

Jumlah 9 12 4 25 

Sumber : Personalia PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati Th. 2011 
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Rendahnya intensitas ketidakhadiran karena sakit, ijin, dan alpa 

menunjukkan bahwa kinerja dan motivasi kerja tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-

Pati,  maka dapat diambil judul : “UPAYA PENINGKATAN KINERJA 

KARYAWAN MELALUI MOTIVASI KERJA PADA PT. 

SAMPURNA KUNINGAN JUWANA KABUPATEN PATI”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ada permasalahan yang akan dibahas, 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan PT. Sampurna Kuningan 

Juwana-Pati dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui motivasi 

kerjanya  ? 

2. Bagaimanakah teknik motivasi yang digunakan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati dalam meningkatkan kinerja karyawannya ? 

3. Sejauh mana tingkat motivasi kerja PT. Sampurna Kuningan Juwana-

Pati dalam meningkatkan kinerja karyawannya ? 

4. Hambatan / Kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati dalam memotivasi kerja Karyawannya ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan diadakan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Sampurna Kuningan 

Juwana-Pati dalam meningkatkat kinerja karyawan melalui motivasi 

kerja. 

2. Untuk mengetahui teknik motivasi yang digunakan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat motivasi kerja PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati dalam meningkatkan kinerja karyawannya. 

4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati dalam memotivasi kerja karyawannya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menerapkan (mengaplikasikan) pemahaman tentang upaya 

peningkatan kinerja karyawan khususnya melalui motivasi kerja pada 

perusahaan industri PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan perusahaan khususnya tentang kinerja 

karyawan dan motivasi kerja pada perusahaan industri PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam 

mengelola, mengatur, dan memanfaatkan karyawan sehingga dapat 

berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sumber 

daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara professional agar terwujud 

keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan 

organisasi perusahaan (Mangkunegara, 2009 : 1)  

Karyawan dalam suatu organisasi sebagai sumber daya manusia, dan 

sebagai hasil proses seleksi harus dikembangkan agar kemampuan mereka 

dapat mengikuti perkembangan organisasi. Di dalam suatu organisasi, unit 

atau bagian yang mempunyai tugas untuk pengembangan tenaga ini 

biasanya unit pendidikan dan pelatihan karyawan. Pengembangan sumber 

daya manusia dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan karyawan 

(sumber daya manusia) agar dapat bergerak dan berperan dalam organisasi 

sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan suatu 

organisasi. Kegiatan pengembangan karyawan dirancang untuk memperoleh 

karyawan-karyawan yang mampu berprestasi dan fleksibel untuk suatu 

organisasi atau instansi dalam geraknya di masa depan. Pengembangan 

sumber daya manusia juga merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi 

8 
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beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak perusahaan (Handoko, 2000 

: 117). 

2.2 Unsur Peningkatan Kinerja  

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance ( prestasi kerja atau prestasi kerja sesungguhnya yang 

dicapai oleh seseorang ). Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009 : 67).  

Marihot Tua Efendy (2002 : 194) menyatakan bahwa Kinerja 

merupakan hasil dan keluaran yang dihasilkan oleh seorang karyawan 

sesuai dengan perannya dalam organisasi dalam suatu periode tertentu. 

Kinerja karyawan yang baik adalah salah satu faktor yang sangat 

penting dalam upaya instansi untuk meningkatkan produktivitas. 

Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha 

untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu 

organisasi atau instansi. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat tokoh diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja seorang karyawan 

selama periode tertentu sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang 

diberikan untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi dalam 

organisasi. Keberhasilan organisasi ditentukan oleh karyawan, semakin 
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baik kinerja karyawan tersebut semakin meningkat pula produktivitas 

perusahaan. 

2.2.2 Sasaran Kinerja 

Sasaran kinerja yang menetapkan adalah individual secara 

spesifik dalam bidang proyek, proses, kegiatan rutin, dan inti yang akan 

menjadi tanggung jawab karyawan, sedangkan Ruky, (2001 : 149), 

menyatakan bahwa sasaran kinerja dapat ditetapkan sebagai berikut, 

pimpinan unit yang bersangkutan dengan kesempatan bawahannya 

yaitu para pimpian sub-unit, menyatakan bahwa sasaran yang harus 

mereka capai dalam kurun waktu tahun ini misalnya adalah sasaran 

bersama dan menjadi sasaran-sasaran kecil bagi tiap bagian dari unit 

tersebut. 

Sasaran kinerja yang menetapkan adalah secara spesifik dalam 

bidang proyek, proses, kegiatan rutin dan inti yang akan menjadi 

tanggung jawab karyawan (Foster, 2001 : 6).  

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan manajemen sumber 

daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya 

manusia dalam mencapai tujuan organisasi melalui peningkatan 

produktivitas karyawan. Seorang karyawan yang memiliki tingkat 

produktivitas yang tinggi tentu akan meningkatkan kemajuan 

perusahaan baik dalam tingkat pelayanan atau profit yang dicapai serta 

akan berpengaruh juga pada peningkatan prestasi karyawannya, 

sedangkan karyawan yang tidak produktif tentu hal ini akan 
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menghambat kemajuan perusahaan. Produktivitas disini adalah mampu 

mengeluarkan seluruh kemampuan dan keahlian dalam bidangnya, 

sehingga mampu dalam menjalankan tugas secara efisien dan tepat 

sasaran (Marihot Tua Effendi, 2002 : 306). 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Mangkunegara 

(2009 : 67-68), menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja, yaitu : 

1. Faktor Kemampuan (ability)  

Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realitas (knowledge + 

skill). Artinya, setiap karyawan PT. Sampurna Kuningan Juwana-

Pati yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaannya akan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki, maka akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan, misalnya jika karyawan yang 

mempunyai keahlian dibidang mesin maka akan ditempatkan 

bagian pengecoran. 
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Siswanto (2003 : 236), menyatakan kemampuan meliputi 

beberapa hal, yaitu : 

a. Kualitas kerja (quality of work). 

b. Kuantitas kerja (quantity of work). 

c. Pengetahuan tentang pekerjaan (knowledge of job). 

d. Kerja sama (coorperation). 

e. Pengambilan Keputusan (judgement). 

2. Faktor Motivasi (Motivation)  

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan 

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakan diri karyawan yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental yang 

mendorong diri karyawan untuk berusaha mencapai kinerja secara 

maksimal. Sikap mental seorang karyawan harus sikap mental yang 

siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). 

Artinya, seorang karyawan harus siap mental, mampu secara fisik, 

memahami tujuan utama, dan target kerja yang akan dicapai, 

mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja. Sikap 

mental yang siap secara psikofisik terbentuk karena karyawan 

mempunyai “MODAL” dan “KREATIF” (Mangkunegara, 2009 : 

68). Modal merupakan singkatan dari : 

M =  Mengolah    

O =  Otak 
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D =  Dengan 

A =  Aktif 

L =  Lincah  

sedangkan Kreatif singkatan dari : 

K =  Keinginan maju      

R =  Rasa ingin tahu tinggi   

E =  Energik 

A =  Analisis sistematik  

T =  Terbuka dari kekurangan 

I =  Inisiatif tinggi 

P =  Pikiran luas 

Dengan demikian, karyawan tersebut mampu mengolah otak, 

aktif, dan lincah, memiliki keinginan maju, rasa ingin tahu yang 

tinggi, energik, memiliki analisis sistematik, terbuka untuk 

menerima pendapat, mempunyai inisiatif tinggi, serta mempunyai 

pikiran luas dan terarah.   

Sagir dalam Siswanto (2003 : 269), menyatakan unsur-unsur 

penggerak motivasi antara lain keinginan, penghargaan, tantangan 

tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan. 
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2.3 Motivasi 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang berarti dorongan 

atau daya penggerak. Motivasi (motivation) dari pengertian itu maka 

bisa diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya motivasi adalah 

dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu 

aktivitas atau tindakan tertentu. Dalam kehidupan, motivasi memiliki 

peranan yang sangat penting karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya 

mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Pada 

dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang 

“mampu, cakap, dan terampil”, tetapi yang terpenting keterampilan 

untuk mencapai produktivitas yang tinggi ( Hasibuan, 2007 : 92). Tanpa 

adanya motivasi dalam diri seseorang maka dapat dipastikan bahwa 

orang itu tidak akan bergerak sedikitpun dari tempatnya berada. 

Siagian sebagai-mana dikutip oleh Soleh Purnomo (2004 : 36), 

menyatakan bahwa motivasi adalah daya pendorong yang 

mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk 

menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, 

tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam 

rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah 

ditentukan sebelumnya. 
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Siagian (2004 : 255), menyatakan bahwa keinginan seseorang 

dari pekerjaan yang ditekuni pada umumnya adalah sesuatu yang 

mempunyai arti penting bagi dirinya sendiri dan bagi instansi. 

Heidjachman dan Husnan (2003 : 197), menyatakan motivasi 

merupakan proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar 

melakukan sesuatu yang di inginkan.  

As'ad (2003 : 45), menyatakan bahwa motivasi seringkali 

diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut 

merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat sehingga motivasi 

tersebut merupakan driving force yang menggerakkan manusia untuk 

bertingkahlaku dan didalam perbuatannya itu mempunyai tujuan 

tertentu.  

Wexley & Yuki (1977) dalam As'ad (2003 : 45), memberikan 

batasan mengenai motivasi sebagai the process by which behavior is 

energized and directed. Motivasi merupakan hal yang melatar 

belakangi individu berbuat untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang 

yang dengan sengaja mengikatkan diri menjadi bagian dari organisasi 

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, salah satunya adalah 

agar mereka dapat berinteraksi dengan manusia lainnya agar kebutuhan 

hidupnya dapat terpenuhi. 

Winardi (2001 : 141) menyatakan bahwa motivasi yaitu perilaku 

yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan tertentu yang dirasakan. 

McClelland dalam Mangkunegara (2009 : 103) menyatakan bahwa, 
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motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-

baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat 

terpuji. Berdasarkan pendapat McClelland tersebut, karyawan akan 

mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motif berprestasi 

tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh karyawan harus 

ditumbuhkan dari dalam diri sendiri selain lingkungan kerja. Hal ini 

karena motif berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan 

membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut 

menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah. 

Robert A. Baron dalam Mangkunegara (2009 : 93) menyatakan 

bahwa motivasi dapat pula dikatakan sebagai energy untuk 

membangkitkan dorongan dalam diri (drive arousal). Hal ini lebih jelas 

jika diperhatikan pada gambar 2.1 berikut : 

 

Gambar 2.1 

Motivasi sebagai Pembangkit Dorongan  

 

 Drive Incentive Goal  

 

 

 

  

  

 Unsatisfied Satisfied  

      Need        Need 

 

 
Sumber : A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2009 : 93) 
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Keterangan : 

“Bilamana jika suatu kebutuhan karyawan tidak terpuaskan, maka 

timbul drive atau keinginan dan aktivitas perusahaan untuk 

merespon yaitu memberikan imbalan (insentive) dalam tujuan yang 

diinginkan. Pencapaian tujuan akan menjadikan individu merasa 

puas”. 

Ernest J. McCormick dalam Mangkunegara (2009 : 94), 

menyatakan bahwa motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang 

berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku 

yang berhubungan dengan lingkungan kerja. 

Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2003 : 58), menyatakan 

bahwa motivasi adalah merupakan proses pemberian dorongan kepada 

karyawan supaya dapat bekerja sejalan dengan batasan yang diberikan 

guna mencapai tujuan organisasi secara maksimal. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat tokoh diatas, dapat 

disimpulkan bahwa motivasi merupakan upaya mendorong dan 

mempengaruhi seseorang untuk bekerja sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan  organisasi secara optimal. 

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

Sunarti (2003 : 22) menyatakan ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi motivasi yaitu perbedaan karakteristik individu, 

perbedaan karakteristik pekerjaan, dan perbedaan karakteristik 

lingkungan kerja. Dalam rangka mendorong tercapainya produktivitas 
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kerja yang optimal maka seorang manajer harus dapat 

mempertimbangkan hubungan antara ketiga faktor tersebut dan 

hubungannya terhadap perilaku individu. Pada dasarnya motivasi 

individu dalam bekerja dapat memacu karyawan untuk bekerja keras 

sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan 

produktivitas kerja individu yang berdampak pada pencapaian tujuan 

dari organisasi. 

Soleh Purnomo (2004 : 37) menyatakan ada tiga faktor sebagai 

sumber motivasi yaitu : 

1. Kemungkinan untuk berkembang,  

2. Jenis pekerjaan, dan  

3. Apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari 

perusahaan tempat mereka bekerja.  

Terry dalam dasar-dasar motivasi (Moekijat, 2002 : 6), 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi biasanya 

memberikan hasil yang sangat memuaskan, ada 10 macam yaitu : 

1. Job enrichment and rotation (pemerkayaan/perluasan dan 

perputaran pekerjaan); 

PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati melakukan perputaran 

pekerjaan untuk menghindari kejenuhan karyawan dan sebagai 

ajang pengembangan bakat, karena karyawan bisa belajar dari 

pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. 
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2. Participation (partisipasi dan peran serta); 

3. Results management (manajemen berdasarkan hasil); 

4. Multiplier manager (manajer yang bertindak dalam hubungan 

dengan bagaimana perilaku seseorang membantu orang lain dalam 

kelompok kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik dan 

lebih efektif). 

5. Power and mind (kemampuan ingatan/pikiran); 

6. Realistic human relations (hubungan antar-manusia yang realistis); 

7. Work accomplishment environment (lingkungan pelaksanaan 

pekerjaan); 

8. Flexible working hours (jam-jam/waktu-waktu kerja yang 

fleksibel); 

9. Effective cristicism (kritik yang efektif); 

10. Zero defects (tidak bercacad). 

2.3.3 Teori Motivasi Kerja 

1. Teori Kebutuhan 

David McClelland dalam Mangkunegara (2009 : 97) 

menyatakan tipe-tipe kebutuhan tertentu didapat selama masa 

hidup, tiga macam kebutuhan manusia yaitu sebagai berikut ini : 

1. Kebutuhan untuk berprestasi (Need For Achievement) 

merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab 

untuk pemecahan masalah. Seorang karyawan yang 

mempunyai kebutuhan akan berprestasi tinggi cenderung untuk 
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berani mengambil risiko. Kebutuhan untuk berprestasi adalah 

kebutuhan untuk melakukan pekerjaan lebih baik dari pada 

sebelumnya, selalu berkeinginan untuk mencapai prestasi yang 

lebih tinggi. 

2. Kebutuhan untuk berafiliasi (Need For Affiliation) 

Merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang 

lain, berada bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu 

yang merugikan orang lain. Kebutuhan akan Afiliasi adalah 

hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. 

Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan 

yang erat, kooperatif, dan penuh sikap persahabatan dengan 

pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang 

tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan 

interaksi sosial yang tinggi. 

3. Kebutuhan untuk kekuasaan (Need For Power) 

merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai 

otoritas untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. 

Beberapa orang mempunyai dorongan yang kuat sekali untuk 

berhasil. Mereka bergulat untuk prestasi pribadi bukanya untuk 

ganjaran sukses semata-mata. Mereka mempunyai hasrat untuk 

melakukan sesuatu dengan baik atau lebih efisien daripada 

yang telah dilakukan. 
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2. Teori ERG ( Existence, Relatedness, Growth) 

Alderfer dalam Mangkunegara (2009 : 98), menyatakan 

bahwa teori ERG merupakan refleksi dari tiga dasar kebutuhan, 

yaitu : 

a. Existence needs (kebutuhan eksistensi) 

Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi 

karyawan seperti makan, minum, pakaian, bernapas, gaji, 

keamanan kondisi kerja. 

b. Relatedness needs (kebutuhan keterhubungan) 

Kebutuhan interpersonal, yaitu kepuasan dalam 

berinteraksi di lingkungan kerja. 

c. Growth needs (kebutuhan pertumbuhan) 

Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan 

kecakapan karyawan. 

3. Teori Insting 

Teori motivasi insting timbulnya berdasarkan teori evaluasi 

Darwin dalam Mangkunegara (2009 : 99), menyatakan bahwa 

tindakan yang intelligent merupakan refleksi dan instingtif yang 

diwariskan. Oleh karena itu, tidak semua tingkah laku dapat 

direncanakan sebelumnya dan dikontrol oleh pikiran. 

Mc Dougall dalam Mangkunegara (2009 : 99), 

mengembangkan teori insting dan menjadikan insting sebagai 
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konsep yang penting dalam psikologi. Teori Freud menempatkan 

motivasi pada insting agresif dan seksual. Mc Dougall menyusun 

daftar insting yang berhubungan dengan semua tingkah laku, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Rasa jijik,  

2. Rasa ingin tahu,  

3. Kesukaan berkelahi,  

4. Rasa rendah diri,  

5. Menyatakan diri,  

6. Kelahiran,  

7. Reproduksi,  

8. Lapar,  

9. Berkelompok,  

10. Ketamakan, dan  

11. Membangun. 

4. Teori Drive 

Konsep drive menjadi konsep yang tersohor dalam bidang 

motivasi sampai tahun 1918. Woodworth dalam Mangkunegara 

(2009 : 99), menyatakan konsep tersebut sebagai energi yang 

mendorong organisasi untuk melakukan suatu tindakan. Kata drive 

dijelaskan sebagai aspek motivasi dari tubuh yang tidak seimbang. 

Misalnya, kekurangan makanan mengakibatkan berjuang untuk 

memuaskan kebutuhannya agar menjadi seimbang. Motivasi 
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didefinisikan sebagai suatu dorongan yang membangkitkan untuk 

keluar dari ketidak seimbangan atau tekanan. 

Clark L. Hull dalam Mangkunegara (2009 : 99), menyatakan 

bahwa belajar terjadi sebagai akibat dari reinforcement dan 

berasumsi bahwa semua hadiah (reward) pada akhirnya didasarkan 

atas reduksi dan drive keseimbangan (homeostatic drives). 

5. Teori Keadilan  

Daft (2006 : 375), menyatakan teori keadilan berfokus pada 

persepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan 

dibandingkan dengan orang lain. Ketidakadilan muncul ketika 

rasio-rasio masukan tidak seimbang. Ketidakadilan yang dirasakan 

juga muncul dalam arah lain yang dirasakan menciptakan 

ketegangan dalam diri individu yang memotivasi mereka untuk 

menyeimbangkan keadilan. Metode-metode yang paling umum 

untuk mengurangi ketikadilan yang terlihat adalah : 

a. Mengubah Masukan-Masukan. 

Seseorang mungkin memilih untuk meningkatkan atau 

mengurangi masukan-masukannya untuk organisasi. Sebagai 

contoh, individu yang dibayar kurang mungkin mengurangi 

tingkat usaha atau meningkatkan ketidakhadiran mereka. 

b. Mengubah Hasil-Hasil. 

Seseorang yang dibayar kurang mungkin meminta 

peningkatan bayaran atau kantor yang lebih besar. Satu serikat 
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kerja mungkin berusaha untuk meningkatkan gaji dan 

memperbaiki kondisi-kondisi supaya konsisten. 

c. Mengubah Persepsi-Persepsi. 

Orang-orang yang mengubah persepsi tentang keadilan 

jika mereka tidak mampu mengubah masukan atau hasil. 

Mereka dapat berpura-pura meningkatkan status yang terikat 

pada pekerjaan atau mengubah penghargaan yang diterima 

orang lain untuk menyeimbangkan keadilan. 

d. Meninggalkan Pekerjaan Tersebut.  

Karyawan yang merasa diperlakukan secara tidak adil 

mungkin memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan mereka 

dari pada menderita ketidakadilan dengan dibayar kurang atau 

lebih. Dalam pekerjaan baru, mereka berharap dapat 

menemukan keseimbangan penghargaan yang lebih baik.  

2.3.4 Jenis Motivasi Kerja 

Teori Herzberg ini melihat ada dua faktor yang mendorong 

karyawan termotivasi yaitu faktor intrinsik yaitu daya dorong yang 

timbul dari dalam diri masing-masing orang, dan faktor ekstrinsik 

yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari 

organisasi tempatnya bekerja. Jadi karyawan yang terdorong secara 

intrinsik akan menyenangi pekerjaan yang memungkinnya 

menggunakan kreaktivitas dan inovasinya, bekerja dengan tingkat 

otonomi yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat. Kepuasan 
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disini tidak terutama dikaitkan dengan perolehan hal-hal yang bersifat 

materi. Sebaliknya, mereka yang lebih terdorong oleh faktor-faktor 

ekstrinsik cenderung melihat kepada apa yang diberikan oleh organisasi 

kepada mereka dan kinerjanya diarahkan kepada perolehan hal-hal yang 

di inginkannya dari organisasi (Siagian, 2004 : 107). 

a. Motivasi intrinsik  

adalah motivasi yang tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak 

perlu ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin 

mencari buku-buku untuk dibacanya. Maka yang dimaksud dengan 

motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang 

terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. 

Contoh  konkrit : 

 Seorang siswa itu melakukan belajar, karena betul-betul ingin 

mendapat pengetahuan, nilai atau keterampilan agar dapat berubah 

tingkah lakunya secara konstruktif, tidak karena tujuan yang lain-

lain. 

b. Motivasi ekstrinsik  

adalah motivasi yang menggunakan perangsang dari luar. 

Sebagai contoh seseorang belajar, karena tahu besok paginya akan 

ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan 

dipuji oleh pacarnya,atau temannya. Jadi yang penting bukan 
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karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan 

pujian. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang 

dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa 

yang dilakukannya. Oleh karena itu motivasi ekstrinsik dapat juga 

dikatakan sebagai bentuk motivasi yang aktivitas belajar dimulai 

dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara 

mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. 

Hasibuan (2009 : 150) menyatakan beberapa jenis motivasi, 

antara lain : 

1. Motivasi Positif (Insentif positive) 

Manajer memotivasi karyawan dengan memberikan hadiah 

kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif, 

semangat kerja karyawan akan meningkat karena umumnya 

manusia senang menerima yang baik-baik saja. 

2. Motivasi Negatif (Insentif negative) 

Manajer memotivasi karyawan dengan memberikan hukuman 

kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasi rendah). 

Dengan motivasi negatif semangat kerja karyawan dalam jangka 

waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi 

untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. 

Berdasarkan dua jenis motivasi diatas, Hasibuan (2009 : 150) 

menyatakan bahwa motivasi diatas sering digunakan oleh suatu 
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perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan seimbang supaya dapat 

meningkatkan semangat kerja karyawan. 

2.3.5 Prinsip Motivasi Kerja Karyawan 

Mangkunegara (2009 : 100) menyatakan  bahwa terdapat 

beberapa prinsip dalam memotivasi kerja karyawan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Prinsip partisipasi.  

Dalam upaya memotivasi kerja, karyawan perlu diberikan 

kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan 

dicapai oleh pemimpin. 

2. Prinsip komunikasi.   

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi 

yang jelas, karyawan akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

3. Prinsip mengakui andil bawahan.  

Pemimpin mengakui bahwa karyawan mempunyai andil di 

dalam usaha pencapaian tujuan, dengan pengakuan tersebut 

karyawan akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

4. Prinsip pendelegasian wewenang. 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada 

karyawan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan 

terhadap pekerjaan yang dilakukannya, hal itu akan membuat 
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karyawan yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 

5. Prinsip memberi perhatian. 

Pemimpin memberi perhatian terhadap apa yang diinginkan 

karyawan, sehingga akan mudah memotivasi karyawan bekerja apa 

yang diharapkan oleh pemimpin. 

2.3.6 Teknik Motivasi Kerja Karyawan 

Mangkunegara (2009 : 101), menyatakan  beberapa teknik 

memotivasi kerja karyawan yaitu teknik pemenuhan kebutuhan 

karyawan dan teknik komunikasi persuasif. Kedua teknik tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Teknik pemenuhan kebutuhan karyawan 

Pemenuhan kebutuhan karyawan merupakan fundamen yang 

mendasari perilaku kerja. Pimpinan tidak mungkin dapat 

memotivasi kerja karyawan tanpa memperhatikan apa yang 

dibutuhkan. Abraham Maslow dalam Mangkunegara (2009 : 101), 

menyatakan beberapa hierarki kebutuhan karyawan, sebagai 

berikut : 

a. Kebutuhan fisiologis. 

Yaitu kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, 

bernapas, dan seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

yang paling mendasar. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini 

pemimpin perlu memberikan gaji yang layak kepada pegawai. 
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b. Kebutuhan rasa aman.  

Yaitu kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya, 

dan lingkungan kerja. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini 

pemimpin perlu memberikan tunjangan kesehatan, asuransi 

kecelakaan, perumahan, dan dana pensiun. 

c. Kebutuhan sosial atau rasa memiliki. 

Yaitu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok unit 

kerja, berafiliasi, berinteraksi, serta rasa dicintai dan mencintai. 

Dalam hubungan dengan kebutuhan ini, pemimpin perlu 

menerima eksistensi atau keberadaan karyawan sebagai 

anggota kelompok kerja, melakukan interaksi kerja yang baik, 

dan hubungan kerja yang harmonis.  

d. Kebutuhan harga diri. 

Yaitu kebutuhan untuk dihormati, dihargai oleh orang 

lain. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini, pemimpin tidak 

boleh sewenang-wenang memperlakukan karyawan karena 

mereka perlu dihormati, diberi penghargaan terhadap prestasi 

kerjanya.  

e. Kebutuhan aktualisasi diri.  

Yaitu  kebutuhan untuk mengembangkan diri dan 

potensi, mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian, kritik, 

dan berprestasi. Kebutuhan inilah yang mendorong seorang 

seniman mengungkapkan keahliannya di atas kanvas, 
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kebutuhan yang memotivasi seseorang untuk bekerja pada 

siang hari dan kemudian mengikuti kuliah sore untuk 

mendapatkan gelar kesarjanaan. Dalam hubungannya dengan 

kebutuhan ini di dalam perusahaan atau organisasi, pemimpin 

perlu memberi kesempatan kepada karyawan/bawahan agar 

mereka dapat mengaktualisasikan diri secara baik dan wajar di 

lingkungan perusahaan. 

2. Teknik komunikasi persuasif. 

Teknik komunikasi persuasif merupakan salah satu teknik 

memotivasi kerja karyawan yang dilakukan dengan cara 

mempengaruhi karyawan secara ekstralogis. Mangkunegara (2009 : 

102) merumuskan teknik ini : “ AIDDAS “. 

A  =   Attention (Perhatian) 

I  =   Interest (Minat) 

D  =   Desire (Hasrat) 

D  =   Decision (Keputusan) 

A =   Action (Aksi/Tindakan) 

S  =   Satisfaction (Kepuasan) 

Penggunaannya, pertama kali pemimpin harus memberikan 

perhatian kepada karyawan tentang pentingnya tujuan dari suatu 

pekerjaan agar timbul minat karyawan terhadap pelaksanaan kerja, 

jika telah timbul minatnya maka hasratnya menjadi kuat untuk 
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mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin.  

2.3.7 Model Motivasi Kerja 

Para manajer umumnya mempunyai berbagai pandangan tentang 

motivasi dengan pendekatan model-model motivasi tertentu. Hasibuan 

(2009 : 148) menyatakan 3 model motivasi, yaitu : 

a. Model Tradisional 

Model ini menyatakan bahwa untuk memotivasi karyawan 

agar gairah kerjanya meningkat, perlu diterapkan sistem insentif 

(uang/barang) kepada karyawan yang berprestasi baik. Semakin 

banyak produksinya semakin besar pula balas jasanya. Jadi, 

motivasi karyawan hanya untuk mendapatkan insentif 

(uang/barang) saja. 

b. Model Hubungan Manusia 

Model ini menyatakan bahwa untuk memotivasi karyawan 

supaya gairah kerjanya meningkat ialah dengan mengakui 

kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan 

penting. Sebagai akibatnya, karyawan mendapatkan beberapa 

kebebasan membuat keputusan dan kreativitas dalam pekerjaannya, 

dengan memperhatikan kebutukan materiil dan non-materiil 

karyawan. Jadi, motivasi karyawan adalah untuk mendapatkan 

materiil dan non-materiil saja 
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c. Model Sumber Daya Manusia 

Model ini menyatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh 

banyak faktor, bukan hanya uang/barang atau keinginan akan 

kepuasan, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan 

yang berarti. Menurut model ini, karyawan cenderung memperoleh 

kepuasan dari prestasi yang baik. Karyawan bukanlah berprestasi 

baik karena merasa puas, melainkan karena termotivasi oleh rasa 

tanggung jawab yang lebih luas untuk membuat keputusan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya.   

Hasibuan (2009 : 149), menyatakan bahwa menurut model 

sumber daya manusia, untuk memotivasi karyawan dilakukan dengan 

memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas bagi mereka 

untuk mengambil kuputusan/kebijaksanaan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Motivasi moral/gairah bekerja seseorang akan 

meningkat, jika mereka diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk 

membuktikan kemampuannya.  

2.3.8 Tujuan Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, 

tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau 

sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa 

yang dikehendaki. Motivasi dirumuskan sebagai aktivitas individu 

untuk mencapai tujuan organisasi. Hasibuan (2007 : 97), menyatakan 

beberapa tujuan diadakannya motivasi kerja karyawan adalah : 
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a. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.  

c. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan. 

f. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

h. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 

i. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

j. Mempertinggi rasa tanggungjawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

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

2.3.9 Proses Motivasi Kerja 

Proses motivasi sangat diperlukan perusahaan untuk menciptakan 

dan menunjang gairah kerja yang tinggi seorang karyawan (Hasibuan, 

2009 : 150), yaitu : 

1. Tujuan 

Dalam proses  motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu 

tujuan organisasi baru kemudian para karyawan dimotivasi kearah 

tujuan itu. 
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2. Mengetahui Kepentingan. 

Hal yang paling penting dalam proses motivasi adalah 

mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut 

kepentingan pimpinan atau perusahaan. 

3. Komunikasi Efektif.  

Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang 

baik dengan karyawan. Karyawan harus mengetahui apa yang akan 

diperolehnya dan syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya 

insentif tersebut diperoleh.  

4. Integrasi Tujuan. 

Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi 

dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needs 

complex yaitu untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan, 

sedangkan tujuan individu karyawan ialah pemenuhan kebutuhan 

dan kepuasan. Jadi, tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus 

disatukan dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi.  

5. Fasilitas. 

Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada 

organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti memberikan kipas angin 

dalan gudang produksi, persediaan air minum, dan tempat cuci 

tangan. 
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6. Kerja Sama (team work) 

Manajer harus menciptakan team work yang terkoordinasi 

baik yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Team work (kerja 

sama) penting karena dalam suatu perusahaan biasanya terdapat 

banyak bagian.  

2.3.10 Kendala-Kendala Motivasi Kerja 

Melakukan pekerjaan atau kegiatan, tak jarang menemukan 

hambatan yang mampu menghambat pencapaian tujuan kegiatan 

tersebut. Begitu halnya dengan pelaksanaan motivasi kerja karyawan 

yang tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini 

disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang harus dihadapi. Hasibuan 

(2007 : 102),  menyatakan beberapa kendala-kendala motivasi, yaitu : 

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

individu karyawan tidak sama. 

b. Kemampuan perusahaan terbatas dalam menyediakan fasilitas dan 

insentif. 

c. Manajer sulit mengetahui motivasi kerja setiap individu karyawan, 

d. Manajer sulit memberikan insentif yang adil dan layak. 
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2.4 Motivasi Berprestasi  

2.4.1 Pengertian Motivasi Berprestasi 

Jhonson dalam Mangkunegara (2009 : 103), menyatakan bahwa 

motivasi berprestasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan dalam cirri 

seseorang untuk melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan atau tugas 

dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi dengan predikat terpuji. 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkana bahwa motivasi 

berprestari merupakan sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk mencapai prestasi kerja 

sesuai keinginan. 

2.4.2 Karakteristik Motivasi Beprestasi 

1. Karakteristik motivasi berprestasi tinggi 

McClelland dalam Mangkunegara (2009 : 103) 

mengemukakan 6 karakteristik orang yang mempunyai motif 

berprestasi tinggi, yaitu sebagai berikut : 

a. Memiliki tingkat tangung jawab pribadi yang tinggi. 

b. Berani mengambil dan memikul risiko. 

c. Memiliki tujuan yang realistik. 

d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh. 

e. Memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam semua 

kegiatan yang dilakukan. 

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 
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Murray dalam Mangkunegara (2009 : 103) menyatakan 

bahwa karakteristik orang mempunyai motivasi berprestasi tinggi 

adalah sebagai berikut :  

a. Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. 

b. Melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan. 

c. Menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan usaha dan 

keterampilan. 

d. Berkeinginan menjadi orang terkenal atau menguasai bidang 

tertentu. 

e. Melakukan pekerjaan yang sulit dengan hasil yang 

memuaskan. 

f. Mengerjakan sesuatu yang sangat berarti. 

g. Melakukan sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. 

h. Menulis novel atau cerita yang bermutu. 

McClelland dan Murray dalam Mangkunegara (2009 : 104),  

menyatakan bahwa karakteristik manajer yang mempunyai 

motivasi berprestasi tinggi, antara lain : 

a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

b. Memiliki program kerja berdasarkan rencana dan tujuan yang 

realistik serta berjuang untuk merealisasikannya. 

c. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan berani 

mengambil resiko yang dihadapinya. 
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d. Melakukan pekerjaan yang berarti dan menyelesaikannya 

dengan hasil yang memuaskan. 

e. Mempunyai keinginan menjadi orang terkemuka yang 

menguasai bidang tertentu. 

2. Karakteristik motivasi berprestasi rendah 

Mangkunegara (2009 : 104), menyatakan beberapa  

karakteristik manajer yang motif berprestasinya rendah, yaitu:  

a. Kurang memiliki tanggung jawab pribadi dalam mengerjakan 

suatu pekerjaan atau kegiatan. 

b. Memiliki program kerja tetapi tidak didasarkan pada rencana 

dan tujuan yang realistik. 

c. Bersikap apatis dan tidak percaya diri. 

d. Tindakannya kurang terarah pada tujuan.  

Adapun faktor-faktor yang sangat mempengaruhi motivasi 

berprestasi dan pencapaian prestasi, yaitu tingkat kecerdasan (IQ) 

dan kepribadian. Artinya, orang yang mempunyai motivasi prestasi 

yang tinggi bila memiliki kecerdasan yang memadai dan 

kepribadian yang dewasa akan mampu mencapai prestasi 

maksimal. Hal ini karena tingkat kecerdasan (IQ) merupakan 

kemampuan potensi, dan kepribadian merupakan kemampuan 

seseorang untuk mengintegrasikan fungsi psiko-fisiknya yang 

sangat menentukan dirinya dalam menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan (Mangkunegara, 2009 : 104). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pada PT. Sampurna Kuningan Juwana, 

Kabupaten Pati, yang terletak di Jl. Kuningan No. 5 Juwana-Pati. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek Kajian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2006 : 122). Objek yang dikaji dalam 

Tugas Akhir ini adalah upaya peningkatan kinerja karyawan melalui 

motivasi kerja pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati. 

3.3 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat pertama kalinya (Marzuki, 2005 : 55). Data Primer 

yang diperoleh adalah data mengenai upaya peningkatan kinerja 

karyawan pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti atau data yang diperoleh lansung dari 

sumbernya (Marzuki, 2005 : 55). Adapun sumber datanya berupa tabel, 

gambar, dan buku data. Data sekunder yang diperoleh dari objek 

39 
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penelitian berupa sumber tertulis mengenai sejarah PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati bagian 

produksi yang berjumlah 40 karyawan. Sampel merupakan bagian dari 

populasi yang menjadi sumber data dari penelitian. Adapun sampel dalam 

penelitian ini adalah 10 karyawan dari masing-masing bidang produksi. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan, meliputi kegaiatan 

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indera. 

Observasi bisa dilakukan melalui pengelihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi juga merupakan 

pengamatan langsung, dalam artian dapat dilakukan dengan tes, 

kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara (Suharsimi, 2006 : 156). 

Dalam tahapan observasi ini dilakukan pengamatan dengan cara 

meninjau langsung bagian Sumber Daya Manusia (SDM) pada PT. 

Sampurna Kuningan Juwana-Pati. 

2. Metode Wawancara  

Teknik wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara 
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(Suharsimi, 2006 : 155). Wawancara digunakan untuk menilai keadaan 

seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang 

karyawan. Untuk memperoleh data yang baku, pewawancara harus 

dapat menciptakan suasana santai tetapi serius, artinya bahwa 

wawancara dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, 

dan tidak kaku. Adapun teknik ini dilakukan dengan cara bertanya 

langsung kepada Kasi SDM PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui motivasi kerja pada PT. 

Sampurna Kuningan Juwana. 

3. Metode Kuesioner (Angket) 

Kuesioner (angket) adalah beberapa pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Suharsimi, 

2006 : 151). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

upaya peningkatan kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada PT. 

Sampuran Kuningan Juwana-Pati. 

Kuesioner yang digunakan adalah bentuk check list yaitu dengan 

memberikan pernyataan kepada karyawan tentang kebijakan yang 

ditetapkan perusahaan. 

Untuk keperluan analisis, maka jawaban itu dapat diberi skor 

sebagai berikut : 

Ya  :  1 

Tidak :  0 
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4. Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian 

tersebut atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, notulen, 

rapat agenda dan lain sebagainya (Suharsimi, 2006 : 158). Metode 

dokumentasi ini digunakan dengan cara mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja karyawan melalui motivasi 

kerja pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati. 

5. Studi Pustaka 

Gorys Keraf (2001 : 166) menyatakan bahwa Studi pustaka 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi 

melalui buku-buku, Koran, majalah, dan literatur lainnya. Penelitian ini 

menggunakan metode studi pustaka untuk mendukung dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir.   

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penulisan laporan ini digunakan teknik analisis deskriptif yaitu 

mengumpulkan data dengan berisi tentang uraian dan paparan berupa kata-

kata, gambar  tentang sesuatu obyek sebagaimana adanya pada suatu waktu 

(Suharsimi, 2006 : 11).  Penelitian  menggunakan teknik analisis deskriptif 

ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran dan data secara sistematis 

yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja karyawan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati, sehingga dapat diolah dan disaajikan dalam bentuk  
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data yang sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

Supranto (2003 : 403) menyatakan bahwa, untuk menganilisis hasil 

angket digunakan rumus :  

         n 

% =         x 100% 

         N 

Keterangan : 

% :  Prosentase 

n :  Skor yang diperoleh 

N :  skor ideal  

Suharsimi (2006 : 246) menyatakan bahwa, data yang sudah sampai 

ke prosentase lau ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif, dimana 

hasil prosentase itu dapat digolongkan sebagai berikut : 

Range prosentase dan kriteria kualitatif : 

76%-100% : Baik 

56%-75% : Cukup Baik 

40%-55% : Kurang Baik 

< 40% : Tidak Baik  

Metode analisis deskriptif ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran 

dan data secara sistematis yang berkaitan dengan motivasi karyawan PT. 

Sampurna Kuningan Juwana-Pati, sehingga dapat diolah dan disajikan 

secara sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Awal berdirinya perusahaan kuningan “Sampurna” ini pada tahun 

1959 oleh Bapak Pawiro Pasi, yang bertempat tingal di desa Growong Lor 

Juwana Pati dan lokasinya terletak di Jl. Kuningan No. 5 Kecamatan 

Juwana, Kabupaten Pati. Pada saat berdirinya perusahaan tersebut belum 

memakai nama “Sampurna”. Bapak Pawiro hanya tamat SD, setelah tamat 

SD ia sebagai tukang kayu di galangan kapal pada masa penjajahan Jepang 

pada tahun 1942. Sekitar tahun 1946 Bapak Pawiro pindah bekerja di 

kuningan milik seorang pribumi selama kurang lebih 2 tahun. Karena ingin 

maju di bidang kuningan maka pada tahun 1949 ia pindah ke perusahaan 

besar milik seorang Tiong Hoa selama 3 tahun, dengan semangat dan tekad 

yang kuat Bapak Pawiro Pasi berusaha mempelajari persyaratan yang 

dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan. 

Semangat dan jiwa wiraswasta yang tinggi, maka ia rajin menabung 

untuk dapat digunakan sebagai modal. Setelah cukup modal, bersama Bapak 

Supardi tahun 1959 berani mendirikan perusahaan sendiri meskipun dengan 

modal dan alat serba terbatas.  

44 
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Setelah perusahaan dipandang mempunyai kekuatan dan mulai 

berkembang, maka kedua belah pihak bersepakat untuk mendirikan 

perusahaan sendiri-sendiri. Sistem kerja gotong-royong dan saling 

membantu antar keduanya tetap dijalankan, sehingga tahun 1973 secara 

resmi diberi nama ”SAMPURNA” dengan tujuan agar dikenal masyarakat. 

Pada tahun ini, pimpinan dari Bapak Pawiro diganti anaknya yang bernama 

Supar.  

Tahun 1975 mengalami pasang surut karena adanya persaingan 

produksi buatan luar negeri. Untuk mengatasi hal tersebut perusahaan 

memproduksi barang-barang diversifikasi, yakni dengan mengalihkan usaha 

yang mulanya membuat barang-barang alat rumah tangga menuju ke  

barang-barang yang bersifat seni. 

Setelah “SAMPURNA” mengalihkan usahanya membuat barang-

barang hias dan seni, perkembangannya terlihat lebih maju, dalam hal ini 

maka para Instansi, Dinas, Jawatan, dan Lembaga lain menaruh perhatian 

untuk memberi bantuan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing. 

Tahun 1976 Perusahaan kuningan telah mempunyai anak angkat yang 

sifatnya tidak mengikat, artinya anak angkat diberi kebebasan untuk 

menerima pesanan atau order dari pihak lain, tetapi dengan syarat barang 

pesanan pihak lain dibuat tidak sama dengan barang yang dikehendaki 

“Sampurna” dan pesanan dari ”Sampurna” harus diutamakan ketepatan 

waktu jadinya. Jadi tugas anak angkat hanya membuat barang setengah jadi 

yang kemudian dikirim ke “Sampurna” sedangkan pihak “Sampurna” 
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berkewajiban untuk mencukupi bahan baku berupa kuningan rongsok,  

selain itu juga memberi bimbingan teknik jika anak angkat masih kurang 

menguasai. Sebab jika terjadi masalah yang sekiranya tidak dapat 

diselesaikan oleh anak angkatnya maka Bapak Pawiro Pasi tetap akan turun 

tangan mengatasi masalah tersebut.  

Setelah perkembangan perusahaan kuningan “Sampurna” dari tahun 

ke tahun terlihat semakin memadai baik kualitas maupun kuantitasnya,  

maka oleh pemerintah mendapat kunjungan pejabat legislatif maupun 

eksekutif. Prestasi tertinggi yang pernah dicapai ”Sampurna” yaitu pada 

tanggal 10 Desember 1986 sewaktu mendapat anugerah “UPAKARTI” 

yang diberikan oleh Bapak Presiden Soeharto di Istana Negara Jakarta. 

4.1.2 Visi, Misi, dan Badan Hukum Perusahaan 

1. Visi dan Misi Perusahaan  

Visi :  Bekerja dengan semangat kebersamaan dan berdedikasi 

tinggi 

Misi :  Menciptakan produk yang berkualitas dan memperluas 

daerah pemasaran sehingga kelancaran perusahaan dapat 

di pertahankan. 

2. Badan Hukum Perusahaan 

Bentuk badan hukum PT. Sampurna Kuningan Juwana - Pati 

adalah perorangan, sesuai dengan ijin pemerintah NO. SIUP 

531/03/V/2009, yang secara resmi dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 

2009. 
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4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam struktur organisasi dapat digambarkan garis wewenang, 

pembagian tugas, dan tanggung jawab, serta hak-hak dan kewajibannya. 

Setiap orang diharapkan mengetahui tentang apa kedudukan, tugas dan 

fungsinya, kepada siapa harus bertanggung jawab, siapa bawahannya, dan 

apa hubungannya dengan pemegang jabatan lainnya. 

Tujuan struktur organisasi adalah untuk mengetahui dengan jelas 

tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian yang 

berada dalam suatu organisasi tersebut, sehingga dapat dengan mudah 

diketahui apa yang harus dikerjakan dan yang dipertanggungjawabkan oleh 

karyawan yang ada dalam organisasi perusahaan tersebut.  

Struktur organisasi PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati,  menganut 

sistem organisasi garis dan staf. Struktur organisasi garis yaitu struktur 

organisasi yang didalamnya terdapat garis bersama kekuasaan dan tanggung 

jawab yang bercabang pada setiap tingkatan pimpinan dari yang paling 

tinggi sampai yang paling bawah. Tiap-tiap atasan mempunyai bawahan, 

yang masing-masing memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas kepada atasan tersebut. Hubungan staf tercermin dari tugas untuk 

memberikan keterangan dan pendapat serta pengawasan di bidangnya. 

Bagan struktur organisasi PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati (terlampir). 
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4.1.4 Proses Produksi 

Pembuatan produk kerajinan ini dapat dilakukan dengan dua cara 

sesuai dengan pesanan konsumen/pelanggan, yaitu : 

a. Hand Made 

Produksi dengan cara hand made ini diserahkan pada pengrajin 

sampai menjadi produk setengah jadi, kemudian perusahaan membeli 

produk tersebut dan melakukan pengamplasan (finishing) dan 

memasukkan produk jadi kedalam box (packing). 

Pembuatan produk dengan cara ini dilakukan sesuai dengan 

permintaan konsumen. Keuntungan pembuatan dengan cara ini adalah 

harga lebih murah karena perusahaan tinggal melakukan finishing dan 

packing saja.   

b. Machine Made 

Produksi kerajinan dengan cara machine made yaitu perusahaan 

melakukan proses produksi sendiri. Pembuatan produk dengan cara ini 

menyebabkan harga produk menjadi mahal karena konstruksi produk 

lebih kuat dan bagus. 

Proses produksi melalui machine made dimulai dari bahan baku 

yang digunakan adalah kuningan dan tembaga dalam bentuk 

lempengan. Lempengan ini kemudian dilebur hingga berbentuk cair. 

Setelah cair, lalu dituang kedalam cetakan yang terbuat dari tanah telah 

disediakan. Setelah terbentuk dengan baik lalu dilanjutkan dengan 

perakitan (assembling), kemudian diamplas (finishing), kemudian 
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pengeboran, dilakukan check list,  dan terakhir dimasukkan kedalam 

box (packing).  

4.1.5 Pembagian Tugas Organisasi 

Hubungan wewenang dan tanggung jawab seseorang didasarkan pada 

tugas masing-masing struktur organisasi yang telah ditetapkan. Adapun 

tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Direktur Utama  

Sebagai pimpinan perusahaan yang mewakili tugas dan tanggung 

jawab paling besar terhadap maju tidaknya perusahaan yang dikelola 

dan yang dipimpinnya serta membawahi direktur pada masing- masing 

bagian. 

Tugas utamanya adalah mengkoordinasi semua kegiatan yang 

ada, baik mengawasi maupun merencanakan serta mengambil 

keputusan yang tepat dan bertanggung jawab sepenuhnya atas 

perusahaan yang dipimpinnya. 

2. Wakil Direktur 

a. Membantu Direktur menjalankan tugasnya demi kemajuan 

perusahaan. 

b. Menggantikan direktur apabila pimpinan tidak ada di tempat. 
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3. Sampurna Pengembang 

a. Mengembangkan produk yang dihasilkan. 

b. Memperluas bidang usaha serta mengawasi anak angkat dari 

perusahaan. 

4. Konsultan Teknik 

a. Memberi pengarahan pada bagian yang kurang jelas. 

b. Merencanakan, mengendalikan, dan membina karyawan dalam 

menjalankan proses produksi. 

5. Sampurna Pusat 

a. Mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh anak angkat. 

b. Menerima hasil proses dari anak angkat. 

c. Mencukupi semua kebutuhan anak angkat. 

d. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan rumah tangga 

distribusi. 

6. Layanan Konsumen 

Pada layanan konsumen membawahi dua bagian yang 

mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut : 

1. Central Order 

a. Menerima semua barang yang dipesan konsumen. 

b. Melaporkan semua barang yang dipesan. 

2. Expedisi 

a. Melakukan pengiriman atas barang yang telah dipesan 

b. Mencatat jumlah barang yang dikirim. 
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3. Administrasi dan Keuangan 

a. melakukan pemeriksaan keuangan baik mengenai penerimaan 

maupun pengeluaran kedalam jurnal, buku besar, neraca, dan 

laporan R/L. 

b. Menyimpan laporan bulanan maupun tahunan yang berguna 

bagi pemegang saham maupun instansi pemerintah. 

Pada bagian ini membawahi dua bagian dan mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

1. Kepegawaian 

a. Administrasi pegawai. 

b. Menghitung pajak karyawan. 

c. Menyelenggarakan training karyawan. 

d. Mengkoordinir karyawan. 

e. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, kesejahteraan 

pegawai, dan pengolahan data kepegawaian. 

2. Akuntansi Umum 

a. Menerima faktur penjualan tunai dilampiri dengan pita 

register kas dari bagian pengiriman. 

b. Mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai ke jurnal 

penerimaan kas. 

c. Melakukan proses penutupan buku tahun anggaran bekerja 

sama dengan bagian lain. 
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4. Perlengkapan Umum 

Pada bagian perlengkapan ini membawahi dua bagian yaitu : 

1. Bagian Kebersihan 

a. Melakukan polishing. 

b. Melakukan pencucian. 

2. Bagian Perawatan 

a. Mengemas barang hasil produksi untuk dikirim kepada 

calon konsumen. 

b. Menyimpan barang hasil produksi. 

5. Operasional 

1. Penjualan 

a. Mengontrol aktivitas tenaga kerja penjual. 

b. Menentukan teritorial dan rute dari tenaga kerja penjual. 

c. Menentukan standart karya dari tenaga kerja penjual. 

d. Mengevaluasi tenaga penjual. 

e. Meyakinkan langganan akan hasil produksi. 

f. Melayani order- order yang diterima. 

g. Menyiapkan data- data untuk penentuan harga jual. 

2. Administrasi dan Keuangan 

a. Melakukan pencatatan atas semua transaksi yang terjadi 

b. Merencanakan pengeluaran bahan baku yang digunakan 

proses produksi. 

c. Merencanakan biaya produksi. 
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d. Melakukan penyimpanan persediaan bahan baku. 

e. Mengatur pengeluaran dari gudang. 

3. Produksi 

a. Meminta bahan baku dari bagian keuangan dengan 

persetujuan pimpinan perusahaan. 

b. Membantu pimpinan perusahaan dalam menentukan harga 

jual. 

c. Melakukan proses produksi. 

4. Direktur 

a. Melaksanakan beberapa fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, mengkoordinir, dan mengawasi bagian 

masing- masing dalam perusahaan. 

b. Menentukan tujuan kebijaksanaan dari perusahaan 

penanggung jawab perusahaan secara keseluruhan. 

5. Manager Pemasaran 

a. Merencanakan informasi pemasaran. 

b. Mencari informasi yang berhubungan dengan persaingan 

pasar. 

c. Mencari atau menentukan calon konsumen. 

d. Mengadakan dan melakukan promosi. 

e. Bertanggung jawab atas semua pemasaran hasil produksi 

yang dihasilkan. 
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6. Manager Keuangan 

a. Mengendalikan keuangan perusahaan. 

b. Membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi. 

c. Mengadakan rekapitulasi atas hasil produksi secara 

berkala setiap bulan agar dapat mengetahui omzet dari 

kegiatan usaha dalam satu tahun berjalan. 

7. Manager Produksi 

a. Bertanggung jawab atas jalanya proses produksi mulai 

dari perencanaan sampai pengepakan. 

b. Merencanakan produk dan jumlah produk yang akan 

diproduksi serta menentukan jumlah bahan baku yang 

diperlukan. 

c. Mengawasi semua teknik produksi, menjalankan, dan 

memelihara semua peralatan produksi. 

d. Menjaga kualitas produk yang dihasilkan. 

8. Check List 

a. Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan yang telah 

dilakukan. 

b. Mengawasi semua kerja karyawan guna melakukan tujuan 

pengawasan. 

c. Mengawasi jalannya produksi dari bahan mentah sampai 

barang itu terkirim. 
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9. Anggaran 

a. Merencanakan anggaran perusahaan. 

b. Memproyeksikan laba atas berbagai alternatif tindakan 

manager keuangan. 

c. Mengembangkan perencanaan biaya untuk kegiatan 

produk dan kegiatan umum. 

10. Litbang 

a. Menyediakan barang – barang yang akan dijual. 

11. Team work (waktu kerja) 

c. Mengerjakan proses produksi 

4.1.6 Organisasi dan Personalia  

a. Jumlah Karyawan 

PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati semula mempunyai 150 

orang karyawan, karena jumlah pesanan yang berkurang menyebabkan 

PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati harus mengurangi jumlah 

karyawan sebanyak 100 orang, sehingga jumlah karyawan menjadi 50 

orang  dengan kriteria sebagai berikut : 

Pemasaran     :  2 Orang 

Keamanan     :  1 Orang 

Produksi     :  40 Orang 

Personalia, dll    :  7 Orang 
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 Jumlah karyawan bagian produksi dapat terbagi menjadi 

beberapa jenis karyawan, lihat tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Karyawan  

PT. Sampurna Kuningan  Juwana - Pati  

 

Jabatan  Jumlah 

Karyawan Bulanan 

Karyawan Harian 

Karyawan Borongan  

2        Orang 

              30         Orang  

                4         Orang  

Jumlah 40       Orang 

Sumber : PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, tahun  2011 

Keterangan :  

1. Karyawan Bulanan 

adalah karyawan yang mempunyai standar gaji tetap yang diterima 

secara berkala setiap bulan (bulanan). Karyawan pada bagian ini 

diperuntukkan pada bagian kepala produksi, yang bertugas 

mengawasi jalannya produksi dari mulai awal proses produksi 

sampai pengepakan. 

2. Karyawan Harian    

Adalah karyawan yang menerima upah harian, berdasarkan 

pada berapa hari mereka masuk kerja dan upah diberikan satu 

minggu sekali setiap hari sabtu. Karyawan pada bagian ini 

diperuntukkan pada bagian produksi ringan seperti check list, bor, 

rakit, dan pengepakan. 
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3. Karyawan Borongan 

Adalah karyawan yang menerima upah berdasarkan banyaknya unit 

barang yang dihasilkan dalam bekerja. Hal ini diruntukkan bagi 

karyawan yang berada pada bagian produksi berat seperti 

pengecoran, percetakan, peleburan, dan bagian finishing 

(penghalusan).    

Dilihat dari tabel tersebut, seluruh karyawan yang ada di PT. 

Sampurna Kuningan Juwana-Pati, rata-rata bekerja sebagai karyawan 

harian, hal ini disebabkan karena perusahaan kuningan ini dalam 

aktivitas kesehariannya lebih banyak membutuhkan karyawan harian. 

b. Kualitas Karyawan 

Setelah mengetahui jumlah karyawan pada PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati, dapat disajikan pendidikan formal karyawan 

yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 

  

Tabel 4.2 

Data Kualitas Pendidikan Karyawan 

PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, Tahun 2011 

 

Pendidikan Jumlah 

Sarjana 

SMA 

STM 

SMP 

SD 

                 3       Orang 

14      Orang  

18      Orang  

                 5       Orang  

10      Orang  

Jumlah                50       Orang 

Sumber  :  PT. Sampurna  Kuningan Juwana-Pati, Tahun 2011 
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Keterangan :  

PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati menggunakan tenaga 

pendidikan sarjana pada bidang pemasaran, administrasi, dan direktur 

operasional, pendidikan SMA ditempatkan pada bagian kasir, central 

order dan bagian akuntansi, pendidikan STM ditempatkan pada bagian 

produksi, sedangkan pendidikan SMP dan SD ditempatkan pada bagian 

aktivitas umum seperti jasa sales dan pengiriman. Jumlah karyawan 

pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, lebih banyak menggunakan 

karyawan yang berpendidikan STM (Sekolah Teknik Mesin) yaitu 

sebanyak 18 orang, karena PT. Sampurna Kuningan lebih 

mengutamakan pada jenis produksi kerajinan furniture, miniature, serta 

kerajinan lampu gantung yang membutuhkan keahlian dan ketrampilan 

khusus untuk hasil yang lebih optimal dari cara mengerjakan, merawat, 

mencetak, sampai dengan perakitan. 

c. Jam Kerja Karyawan  

Jam kerja pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, dapat 

dilihat pada tabel 4.3 berikut : 

 

Tabel 4.3 

Jadwal Jam Kerja Karyawan 

PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati  

 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin – Kamis 

Jum’at 

Sabtu  

08.00 – 16.00 

08.00 – 16.00 

08.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

11.30 – 13.00 

- 

Sumber  :  PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, Tahun 2011 
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Keterangan : 

1. Jam kerja pada hari Senin sampai Kamis 

PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, menetapkan 7 jam 

kerja dan 1 jam istirahat untuk setiap harinya. Selama 7 jam ini 

diharapkan karyawan mampu bekerja secara efektif dan efisien.   

2. Jam kerja pada hari Jum’at 

Jam kerja dimulai jam 08.00, tetapi untuk istirahat di 

majukan yang semula jam 12.00 menjadi jam 11.30, karena 

sebagian besar karyawan PT. Sampurna Kuningan ini dipegang 

olah laki-laki dan mereka beragama Islam, maka istirahat 

dimajukan jam 11.30 untuk sholat Jum’at. 

3. Jam kerja pada hari Sabtu 

Jam kerja hari Sabtu lebih diperpendek satu jam, hal ini 

bertujuan untuk memberi kebebasan dan kesempatan kepada 

karyawan untuk melakukan aktivitas lain di luar perusahaan. 

d. Upah dan Sistem Penggajian 

Besar kecil upah yang diterima oleh karyawan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati,  didasarkan pada besar kecil tanggung jawab 

dan prestasi kerja karyawan. Sistem penggajian yang ditetapkan sebagai 

berikut : 

1. Upah/Gaji bulanan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati,  

diberikan setiap akhir bulan. 
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2.  Upah/Gaji harian PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, diberikan 

setiap akhir minggu pada hari sabtu. 

3. Upah/Gaji borongan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, 

diberikan berdasarkan jumlah produk yang diselesaikan oleh 

karyawan.  

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Upaya-Upaya Meningkatkan Motivasi Kerja karyawan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati.  

Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, seorang manajer 

perusahaan harus melakukan upaya-upaya yang bisa meningkatkan 

semangat kerja karyawan, yaitu dengan memberikan motivasi kerja yang 

dapat mendorong seseorang karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan.  

Upaya yang dilakukan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati dalam 

meningkatkan kinerja karyawan melalui motivasi kerja, adalah : 

1. Menerapkan Disiplin Kerja Karyawan. 

Semangat kerja karyawan dalam melaksanakan aktivitas kerja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rasa memiliki terhadap 

pekerjaan, dan besarnya insentif yang diberikan. Apabila hal tersebut 

tidak dipenuhi, maka sebagian besar karyawan akan kurang termotivasi 

dan kurang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang 

diberikan.  
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Berdasarkan wawancara dengan ibu Sulidha Agustin bagian 

administrasi dan sumber daya manusia pada PT. Sampurna Kuningan 

Juwana-Pati, dalam pemberian insentif material yang berupa gaji dan 

bonus, dirasakan karyawan sudah cukup baik. Untuk mencapai tingkat 

yang lebih, pimpinan memotivasi karyawannya dengan pemberian 

insentif non-material yang berupa pujian, keadilan, dan perlakuan yang 

wajar. Untuk menanggapi permasalahan, pimpinan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati harus bertindak tegas untuk memberikan sanksi 

pada setiap karyawan yang melanggar peraturan dengan sanksi yang 

pantas berupa teguran dan surat peringatan.  

Untuk dapat meningkatkan disiplin kerja karyawan, harus melalui 

beberapa tahap, yaitu : (1). Disiplin diri sendiri (2). Disiplin 

lingkungan, dan (3). Disiplin kerja. 

Setiap organisasi ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi 

karyawan, dan penerapan disiplin itu merupakan salah satu usaha untuk 

memotivasi karyawan agar dapat menghargai waktu dan mempunyai 

tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan.     

2. Menerapkan Sistem Target dalam Penggajian. 

Guna memacu produktivitas karyawan, Perusahaan 

memberlakukan sistem penggajian tertentu, dimana karyawan yang 

rajin dan bekerja melebihi target yang telah ditentukan akan mendapat 

gaji yang lebih banyak dari karyawan yang bekerja biasa-biasa saja. 

Karyawan yang berprestasi, dengan sendirinya akan membentuk 
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karakter yang baik karena adanya keinginan untuk berkembang dan 

merasa mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan, sehingga tidak 

perlu diawasi dengan ketat dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan teori 

Siagian (2004 : 107) tentang faktor intrinsik motivasi, dimana 

keinginan dan kepuasan timbul dari diri sendiri. 

Untuk lebih mengetahui prestasi kerja karyawan, pimpinan 

mengadakan pengawasan terhadap kinerja karyawan secara berkala, 

yaitu :  

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sulidha Agustin bagian 

administrasi dan sumber daya manusia pada PT. Sampurna Kuningan 

Juwana-Pati, sistem pengawasan yang digunakan terdiri dari 2 bentuk, 

yaitu : 

a. Pengawasan Internal. 

Pengawasan dari dalam lingkungan kantor, yang dilakukan 

langsung oleh pimpinan terhadap karyawan mengenai pekerjaan 

dan kebijakan yang telah ditetapkan serta pengawasan terhadap 

produksi dan hasil produksi. Pengawasan dilakukan berkala setiap 

hari atau satu minggu sekali, dengan harapan karyawan akan 

merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan 

dan hasil produksi yang memuaskan.  

b. Pengawasan Eksternal. 

Pengawasan yang dilakukan dari masyarakat kepada 

karyawan mengenai apa saja kegiatan yang dilakukan PT. 
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Sampurna Kuningan Juwana-Pati. Misalnya, seorang karyawan 

yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan di luar 

perusahaan untuk hal-hal yang tidak baik maka masyarakat bisa 

menilai bahwa karyawan itu perlu untuk dilaporkan ke pihak 

perusahaan.  

3. Menciptakan Situasi dan Iklim yang Kondusif bagi Karyawan. 

Guna mempertahankan dan meningkatkan motivasi kerja, yang 

terpenting adalah bagaimana perusahaan berusaha menciptakan situasi 

dan iklim yang kondusif bagi seluruh karyawan dalam bekerja. Untuk 

menciptakan situasi tersebut, PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati 

menyediakan fasilitas-fasilitas kerja yang memadai dan memenuhi 

syarat, melindungi pekerja/karyawan dalam program asuransi, sehingga 

karyawan dapat berinovasi dan berkreasi dalam rangka 

mengaktualisasikan diri. Keamanan, kenyamanan, dan kebersihan 

tempat kerja juga merupakan prioritas yang diutamakan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan yang tinggi.  

4. Memberikan Insentif. 

PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati dalm memberikan insentif 

bagi karyawan sudah cukup adil, yaitu pada bagian-bagian atau unit-

unit tertentu diberikan insentif karena pertimbangan tanggung jawab 

dan resiko tertentu, dimana bagian-bagian tersebut memiliki resiko dan 

tanggung jawab yang sangat besar terhadap barang-barang produksi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mangkunegara (2009 : 101) yaitu secara 
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teoritis tentang teknik pemenuhan kebutuhan, motivasi terbentuk karena 

manusia memiliki lima kategori kebutuhan pokok, dalam hal ini 

termasuk dalam kategori kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan 

perlindungan dari ancaman, bahaya, dan lingkungan kerja. 

5. Memberikan Kompensasi. 

Selain kompensasi berupa gaji dan bonus, PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati juga memberikan kebijakan berupa uang makan 

kepada seluruh karyawan. Hal ini dilakukan guna memberikan 

kompensasi lebih kepada karyawan, bukan hanya sekedar memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan perusahaan, akan tetapi guna memberikan 

dorongan agar timbul semangat kerja yang bisa miningkatkan 

produktivitas kerja karyawan.  

4.2.2 Jenis Motivasi yang Digunakan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati 

dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan.  

Seorang pimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam 

memotivasi karyawan agar mau bekerja dengan baik, sehingga tujuan yang 

di inginkan perusahaan dapat tercapai dengan mudah. 

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam hal pemberian motivasi 

kerja, salah satunya yaitu dengan cara memberikan motivasi positif maupun 

negatif dalam bentuk material maupun non-material. 

Cara yang dilakukan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati dalam 

memotivasi kerja karyawannya yaitu dengan jenis motivasi material dan 

motivasi non-material secara positif maupun negatif, berupa : 
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1. Gaji 

Gaji merupakan bentuk imbalan yang harus diterima karyawan 

karena sudah melakukan pekerjaan. Dalam memenuhi kebutuhan, 

seorang karyawan membutuhkan gaji dalam bekerja. Gaji diberikan 

sesuai dengan bentuk pekerjaan baik harian, mingguan, maupun 

bulanan.  Gaji merupakan hal pokok yang harus diberikan PT. 

Sampurna Kuningan Juwana-Pati kepada karyawan sebagai bentuk 

imbalan jasa yang ditujukan untuk meningkatkan semangat kerja 

kayawan dalam bekerja. Standar gaji yang digunakan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana sudah sesuai dengan standar Upah Minimum 

Regional (UMR) kabupaten pati yaitu sebesar Rp769.550,- per 

bulannya. Rata-rata gaji yang diterima oleh karyawan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati per bulannya mencapai 800-850 ribu. 

2. Bonus 

PT. Sampurna Kuningan Juwana menggunakan bonus untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, dengan adanya bonus yang diberikan 

maka karyawan akan termotivasi untuk menunjukkan kemampuan yang 

dimiliki dalam bekerja. Bonus diberikan sebagai tambahan uang yang 

diberikan kepada karyawan karena prestasi yang diperoleh dalam 

bentuk kerapian, kebersihan, dan ketepatan dalam produksi. Bentuk 

bonus yang diberikan berupa tambahan gaji dan uang makan. Untuk 

karyawan yang bekerja melebihi target yang ditentukan akan mendapat 

bonus 30% dari gaji pokok yang diterima dan bonus juga diberikan 
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untuk karyawan yang mau kerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan 

sebesar 20% dari gaji pokok yang diterima.  

3. Fasilitas Kerja 

Dalam menjalankan pekerjaan, karyawan membutuhkan fasilitas 

kerja yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan. Fasilitas kerja juga sangat mempengaruhi kinerja karyawan, 

karena fasilitas merupakan kebutuhan tambahan yang dapat dirasakan 

karyawan dilingkungan perusahaan. PT. Sampurna Kuningan Juwana-

Pati memberikan fasilitas kerja dalam bentuk peralatan dan 

perlengkapan kerja. Peralatan kerja yang diberikan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati kepada karyawannya adalah berupa alat-alat 

produksi yang digunakan untuk kelancaran dalam bekerja berupa bor, 

mesin penghalus barang, mesin pengecor, kikir, tang, alat pengaduk 

adonan kuningan, alat pencetak, dan mesin rakit. Perlengkapan yang 

diberikan berupa masker, sarung tangan, dan fasilitas ruangan yang 

baik. Masker digunakan untuk bahan penutup mulut ketika melakukan 

produksi, sarung tangan digunakan para karyawan untuk memilah-

milah barang hasil produksi dan digunakan dalam pengepakan barang 

yang sudah jadi kedalam kardus untuk menjaga kebersihan barang, 

fasilitas ruang kerja diberikan untuk kenyamanan karyawan dalam 

bekerja. 
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4. Penempatan Jabatan. 

Penempatan jabatan yang diberikan harus sesuai dengan bidang 

dan kemampuan masing-masing karyawan, dengan penempatan jabatan 

yang sesuai membuat pekerjaan akan mudah terselesaikan dengan baik. 

PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, dalam menempatkan jabatan 

sesuai dengan pendidikan karyawan. Bidang produksi didominasi oleh 

anak STM (Sekolah Teknik Mesin) karena perusahaan mengutamakan 

produksi barang-barang kerajinan dan dibutuhkan ketrampilan-

ketrampilan kusus dalam hal ketepatan produksi seperti pada bagian 

pengecoran, finishing, dan rakit. Karyawan dari tingkat SMP cenderung 

ke pekerjaan yang bersifat ringan seperti bagian bor, dan pengepakan. 

Karyawan dari tingkat SMA lebih ke bagian check list dan finishing 

serta dari tingkat Sarjana ditempatkan dalam bidang manajer produksi. 

5. Pujian 

Selalu dianggap terbaik dalam bekerja adalah suatu hal yang di 

inginkan karyawan untuk menunjukkan keseriusan dalam bekerja. 

Untuk itu, pimpinan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati sering 

memuji para karyawannya jika pekerjaan yang dilakukan sangat 

sempurna. Dengan pujian yang diberikan pimpinan, karyawan akan 

merasa puas dan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

6. Penghargaan 

Secara periodik, perusahaan menunjuk karyawan terbaik/teladan 

dalam setiap bidang produksi, untuk diberi penghargaan (piagam, uang, 
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dll). Dalam hal ini, karyawan karyawan memiliki motivasi berprestasi 

tinggi dengan melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan memiliki 

tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi terhadap pekerjaan. 

Perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang 

berprestasi tinggi, berupa kenaikan jabatan dan kenaikan gaji. 

Penghargaan digunakan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati untuk 

meningkatkan kinerja karyawannya. Beberapa orang mempunyai 

dorongan yang kuat untuk mencapai hasil yang baik dan kebutuhan 

akan kekuasaan, jadi penghargaan diberikan sebagai bentuk kepedulian 

perusahaan terhadap kebutuhan karyawan sesuai dengan prestasi yang 

dimilikinya.   

7. Hukuman   

Hukuman merupakan bentuk motivasi negatif yang digunakan 

PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya. Pimpinan/manajer memberikan hukuman kepada mereka 

yang pekerjaannya kurang baik, hukuman diharapkan semangat kerja 

karyawan dalam jangka waktu pendek akan meningkat, tetapi untuk 

jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik terhadap karyawan 

karena karyawan akan merasa bosan dan jenuh dengan kebijakan 

tersebut dan akhirnya kinerja karyawan semakin lama akan menurun. 

Untuk mengatasi hal tersebut PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati 

dalam meningkatkan kinerja karyawan selain menggunakan hukuman, 
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juga menggunakan bentuk pengarahan dan teguran pada karyawan yang 

melakukan pelanggaran dalam bekerja.   

4.2.3 Tingkat Motivasi Kerja PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati dalam 

Meningkatkan Kinerja karyawan.  

Tingkat motivasi pada PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati tergolong 

cukup disiplin, yaitu mulai cara karyawan dalam berpendapat, tanggung 

jawab, kesetiaan, dan ketelitian dalam menjalankan tugas. Untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat motivasi kerja karyawan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati, dapat dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian langsung terhadap karyawan PT. Sampurna Kuningan 

Juwana-Pati. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 2011 di 

lingkungan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, bahwa seluruh 

karyawan pada saat jam kerja berlangsung semua bekerja sesuai dengan 

bidangnya masing-masing, dan hanya terdapat beberapa karyawan saja 

yang kurang serius dalam menjalankan tugasnya yaitu terlihat ada 

karyawan yang berbincang-bincang sendiri dengan rekan kerjanya 

waktu jam kerja berlangsung. 

Efisiensi dan efektivitas terlihat pada semua unit kerja, sehingga 

semua karyawan mendapatkan pekerjaan dan tidak ada karyawan yang 

tidak bekerja. Pada saat jam istirahat (jam 12.00-13.00), seluruh 

karyawan terutama bidang produksi tidak ada yang berada dalam ruang 
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kerjanya dan perusahaan menyediakan tempat istirahat yang cukup luas 

dengan kualitas karyawan yang representatif.  

2. Wawancara dengan karyawan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati 

bidang administrasi dan SDM. Diperoleh data sebagai berikut : 

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap karyawan, 

perusahaan melalui departemen personalia mempunyai beberapa 

saluran komunikasi guna mengetahui dan menyerap keluhan, kritik, dan 

saran dari seluruh karyawan, yaitu : 

a. Komunikasi langsung. 

Komunikasi yang dilakukan secara langsung antara pimpinan 

dengan karyawan. Dalam hal ini pimpinan mempunyai kesempatan 

secara langsung kepada karyawan untuk menyampaikan tentang 

visi, misi, dan tujuan perusahaan. Adanya komunikasi langsung 

yang dilakukan pimpinan, karyawan akan semakin mudah 

mengungakapkan keinginan dan keluhan yang diharapkan dari  

pekerjannya, sehingga pimpinan akan mudah mengetahui 

kebutuhan dan keinginan dari masing-masing karyawan. 

b. Komunikasi tidak langsung. 

Apabila karyawan merasa takut bicara langsung dengan 

pimpinan, perusahaan menyediakan bentuk media surat tertulis 

yang bisa digunakan karyawan untuk mengungkapkan semua 

keluhan dan keinginan masing-masing. Dengan media surat, 
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pimpinan bisa mengetahui keinginan dan keluhan dari karyawan 

yang mungkin tidak berani bicara langsung.      

3. Tanggapan karyawan tentang kebijakan perusahaan terkait dengan 

motivasi kerja dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut : 

 

Tabel 4.4 

Tanggapan responden tentang pelaksanaan motivasi kerja 

 

No Indikator 

Skor 

Terbanyak 

Skor 

Ideal 

(%) Kategori 

1. Disiplin kerja karyawan 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan 

target yang ditetapkan. 

9 10 90% Baik 

2. Tanggung jawab yang 

dilakukan karyawan 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan setelah 

diberikan motivasi. 

10 10 100% Baik 

3. Ketrampilan yang 

dimiliki karyawan dalam 

mendukung hasil dan 

kualitas produksi. 

9 10 90% Baik 

4. Pemberian gaji dan 

bonus dalam 

meningkatkan semangat 

kerja karyawan. 

8 10 80% Baik 

5. Keadilan pimpinan 

dalam penilaian dan 

wewenang terhadap 

6 10 60% Cukup Baik 
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karyawan.  

6. Komunikasi dengan 

pimpinan dan karyawan 

lain. 

10 10 100% Baik 

7. Penempatan jabatan 

sesuai dengan pendidikan 

dan keahlian dari 

karyawan. 

9 10 90% Baik 

.Jumlah 61 70 87,14% Baik 

Sumber : Data yang diolah 

 

 

Keterangan : 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 10 karyawan 

yang mempunyai tanggung jawab dibidang produksi, menyatakan bahwa 

100% pelaksanaan motivasi perlu ditingkatkan untuk membentuk kepuasan 

yang diharapkan. Motivasi merupakan salah satu upaya meningkatkan 

kinerja karyawan yang dilakukan oleh PT. Sampurna Kuningan Juwana-

Pati. 

Upaya peningkatan kinerja karyawan PT. Sampurna Kuningan 

Juwana-Pati sesuai dengan yang diharapkan, yaitu  60% dapat dilakukan 

dengan pemberian motivasi. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berperan 

dalam meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut menyatakan 100% tanggung jawab karyawan meningkat setelah 

diberikan motivasi. Hal ini meninjukkan bahwa karyawan benar-benar puas 

dengan motivasi yang diberikan, sehingga karyawan tersebut mendapatkan 

kepuasan dari motivasi tersebut.  
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4.2.4 Hambatan/Kendala yang Dihadapi PT. Sampurna Kuningan Juwana-

Pati dalam Memotivasi Kerja Karyawannya.  

Dalam melaksanakan dan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan 

seseorang sering menemukan hambatan yang mampu menghambat 

pencapaian tujuan dari kegiatan tersebut. Pelaksanaan motivasi kerja 

karyawan tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat 

pimpinan sebelumnya. 

Kendala-kendala yang dihadapi PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati 

dalam memotivasi kerja karyawannya, yaitu : 

1. Pimpinan kesulitan menentukan alat motivasi yang tepat dan efektif. 

Setiap karyawan memiliki karakter yang tidak sama, sehingga 

keinginan karyawan yang satu dengan yang lain tidak sama. Alat 

motivasi yang digunakan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati sudah 

cukup efektif, tapi karyawan belum tentu puas dengan sistem motivasi 

yang digunakan perusahaan. 

2. Pimpinan sulit mengetahui keinginan karyawan. 

Keinginan dan kebutuhan karyawan berbeda-beda, sikap dan cara 

seorang karyawan dalam mengungkapkan keluhan juga berbeda-beda. 

Karyawan sering merasa tidak puas, tapi tidak mau untuk 

mengungkapkan langsung kepada pimpinan, sehingga pimpinan tidak 

menyadari adanya keluhan dari karyawan tersebut. 
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3. Karyawan kurang disiplin dalam pekerjaan.  

Suatu pekerjaan bertumpuk kadang membuat karyawan merasa 

jenuh dan malas, sehingga pekerjaan tersebut belum terselesaikan pada 

waktunya. Hal ini jika tidak segera diatasi akan berakibat buruk bagi 

perusahaan, khususnya pada produktivitas kerja karyawan.  

4. Terdapatnya beberapa karyawan yang sudah cukup tua.  

Orang yang cukup tua tingkat produktivitasnya menurun, karena 

motivasi kerjanya juga rendah. Batasan usia kerja karayawan dalam 

perusahaan adalah 50 tahun, namun di PT. Sampurna Kuningan 

Juwana-Pati masih dijumpai karyawan yang sudah cukup usia, 

perusahaan masih memperkerjakan karyawan tersebut dengan alas an 

karena karyawan tersebut masih pengen tetap bekerja karena terdesak 

dengan kebutuhan hidup keluarga.  

Untuk mengatasi kendala tersbut pimpinan perlu mengadakan evaluasi 

terhadap kinerja karyawannya, yaitu : 

1. Untuk menentukan alat motivasi yang tepat, pimpinan harus tau apa 

yang dibutuhkan dan di inginkan karyawan, dengan melakukan 

pendekatan dan pengamatan langsung terhadap cara kerja karyawannya. 

2. Untuk dapat mengetahui keinginan karyawan, pimpinan berkomunikasi 

langsung dengan karyawan tentang kepuasan terhadap kebijakan yang 

dikeluarkan perusahaan.  
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3. Lebih meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam bidang produksi 

barang. Perusahaan lebih mengutamakan sistem produksi, karena 

perusahaan bergerak dibidang industri kerajinan. 

4. Apabila ada pekerjaan yang belum terselesaikan pada waktunya, 

perusahaan menetapkan kerja lembur setelah habisnya jam kerja yang 

sudah ditetapkan sebelumnya.  

5. Untuk karyawan yang sudah cukup tua, perusahaan mengurangi target 

kerja yang lebih pantas. Sehingga, karyawan tersebut bisa tetap bekerja 

dengan baik.  

4.3 Pembahasan  

PT. Sampurna Kuningan Juwana merupakan perusahaan yang cukup 

besar dan memiliki cukup banyak karyawan yaitu sebanyak 50 karyawan, 

maka dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan sangat tergantung pada 

kinerja karyawan agar perusahaan tetap maju dan berkembang. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja karyawan melalui 

motivasi yang diberikan dan sejauh mana tingkat motivasi yang digunakan, 

dengan harapan mendapatkan sumber daya yang berpotensi dan berkualitas 

baik. 

Produktivitas karyawan menjadi pusat perhatian dalam upaya 

meningkatkan kinerja yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas 

organisasi. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan 

motivasi, dimana jika kemampuan karyawan dan motivasi yang diberikan 
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perusahaan sudah baik maka kinerja karyawan akan maksimal dan 

produktifitas karyawan semakin meningkat.  

Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, pimpinan/manajer 

melakukan upaya peningkatan kinerja karyawan melalui motivasi kerja 

dengan menerapkan disiplin kerja, mengadakan pengawasan terhadap 

kinerja karyawan baik pengawasan internal maupun eksternal, menciptakan 

situasi yang kondusif bagi karyawan, memberikan insentif, dan memberikan 

kompensasi yang adil bagi seluruh karyawan.  

Segala program kesejahteraan karyawan yang ada, sebagian besar 

bertujuan menjadikan perusahaan sebagai rumah kedua, sehingga karyawan 

merasa kerasan, betah, dan mempunyai motivasi kerja yang tinggi dalam 

bekerja. Hal ini ada sebagian sesuai dengan teknik motivasi kerja karyawan 

yang dinyatakan Mangkunegara (2009 : 101) yaitu teknik pemenuhan 

kebutuhan dan teknik komunikasi persuasif, dimana teknik kebutuhan 

karyawan merupakan fundamental yang mendasari perilaku kerja, dan 

teknik komunikasi persuasif merupakan salah satu teknik memotivasi kerja 

karyawan yang dilakukan dengan cara mempengaruhi karyawan yaitu 

dengan memberikan perhatian langsung kepada karyawan.    

Jenis motivasi PT. Sampurna Kuningan Juwana adalah gaji, bonus, 

fasilitas kerja, penempatan jabatan, pujian, penghargaan, dan hukuman. Gaji 

merupakan bentuk imbalan yang harus diterima karyawan karena sudah 

melakukan pekerjaan, bonus adalah tambahan uang yang diberikan sebagai 

tanda ketekunan dalam bekerja, fasilitas kerja diberikan untuk menunjang 
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efisiensi kerja karyawan, penempatan jabatan yang diberikan karyawan 

sesuai dengan keahlian masing-masing, pujian merupakan bentuk 

kepedulian perusahaan terhadap karyawan yang memiliki keunggulan lebih 

dalam bekerja, dan hukuman diberikan apabila seorang karyawan tidak 

bertanggung jawab terhadap pkerjaan yang diberikan.  

Hal ini sesuai dengan jenis motivasi yang dinyatakan Hasibuan (2009 

: 150) yaitu motivasi positif dan motivasi negatif, dimana motivasi positif 

sebagai alat untuk meningkatkan semangat kerja karena pada umumnya 

manusia hanya senang menerima yang baik-baik saja, dan motivasi negatif 

merupakan bentuk motivasi berupa hukuman bagi karyawan yang 

pekerjaannya kurang baik. 

Motivasi kerja karyawan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati sudah 

berjalan baik. Hal ini terlihat pada ketepatan waktu kerja dan tanggung 

jawab karyawan dalam bekerja, yaitu karyawan mudah menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu.  

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap karyawan dan sikap 

tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, perusahaan menggunakan 

beberapa saluran komunikasi untuk menyerap keluhan, kritik, dan saran dari 

seluruh karyawan melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. 

Komunikasi langsung dilakukan pimpinan dengan terjun langsung ke 

lapangan untuk mengetahui keluhan dan kritik dari para karyawannya, 

komunikasi tidak langsung dilakukan pimpinan bagi karyawan yang tidak 
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berani atau malu mengungkapkan keluhan dan kritik secara langsung pada 

pimpinan. 

Perusahaan senantiasa menginformasikan perkembangan dan kondisi 

perusahaan secara continue kepada seluruh karyawan tanpa kecuali 

menjelaskan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar 

karyawan tidak hanya bekerja dan terjebak rutinitas, tetapi dapat mengetahui 

segala hal tentang tujuan perusahaan, sehingga dapat ditumbuhkan rasa 

memiliki antara karyawan dengan perusahaan, karena karyawan dipandang 

sebagai aset dan bukan sebagai alat produksi. Dalam hal ini manajemen 

perusahaan PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati sesuai dengan pernyataan 

Mangkunegara (2009 : 100) yang menggunakan prinsip komunikasi, yaitu 

pimpinan mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas dan tepat. 

Berdasarkan kuesioner motivasi yang diberikan di PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati menunjukkan bahwa dari 50 karyawan dapat diambil 

sampel 10 karyawan, menunjukkan rata-rata karyawan 100% sudah puas 

dengan kebijakan perusahaan, dan hanya ada beberapa karyawan yang 

kurang puas terhadap kebijakan perusahaan karena sistem gaji dengan 

sistem penilaian serta dalam pendelegasian wewenang tidak sesuai dengan 

apa yang di inginkan, sebab pimpinan lebih memperhatikan berapa lama 

karyawan tersebut bekerja. Beberapa karyawan terganggu dengan 

kebisingan alat produksi yang dapat mengganggu aktivitas kerja, sehingga 

akan menimbulkan ketidaknyamanan karyawan dalam beraktivitas. Dari 
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pernyataan tersebut diatas, sistem penggajian dan komunikasi yang terjalin 

di PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati berjalan dengan baik. Dari 10 

karyawan, 8 orang atau 80% merasa kurang puas dengan penilaian dan 

pendelegasian wewenang perusahaan, serta terganggu dengan kebisingan 

alat-alat produksi. 

Tidak mudah seorang pemimpin mengelola seorang karyawannya. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan dibutuhkan waktu yang lama, karena 

kebutuhan dan keinginan setiap karyawan berbeda-beda. Salah satu yang 

digunakan pimpinan untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan memberikan 

motivasi.  

Pelaksanaan motivasi kerja tidak selamanya berjalan sesuai dengan 

rencana yang dibuat. Dalam memotivasi kerja karyawannya kendala yang 

dihadapi PT. Sampurna Kuningan Juwana-Pati, yaitu pimpinan sulit 

menentukan alat motivasi yang tepat dan efektif karena keinginan setiap 

karyawan tidak sama, pimpinan sulit mengetahui keinginan karyawan 

karena keinginan karyawan mudah berubah, karyawan kurang disiplin 

dalam pekerjaan yang menimbulkan pekerjaan belum terselesaikan dengan 

baik, dan terdapatnya beberapa karyawan yang sudah cukup tua untuk 

menghadapi tuntutan kerja.  

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pimpinan melakukan 

pendekatan dan pengamatan langsung terhadap cara kerja karyawan untuk 

menentukan alat motivasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Pimpinan 

dapat berkomunikasi langsung kepada karyawan tentang kebijakan yang 
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dikeluarkan perusahaan. Perusahaan meningkatkan kedisiplinan, khususnya 

pada bidang produksi untuk menghindari terjadinya penumpukan barang 

karena tidak selesai pada waktunya. Untuk menghindari ketidak efektifan 

sistem kerja perusahaan, pimpinan menetapkan kerja lembur untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan. Bagi karyawan yang 

sudah cukup tua, perusahaan memberikan kelonggaran dengan mengurangi 

target produksi yang harus dikerjakan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya pimpinan/manajer 

dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui motivasi pada PT. Sampurna 

Kuningan Juwana-Pati, dapat ditarik simpulan dan saran sebagai berikut : 

5.1 Simpulan 

a. Upaya pimpinan dalam meningkatkan kinerja melalui motivasi adalah 

meliputi penetapan disiplin, pengawasan, menciptakan iklim yang 

kondusif, pemberian insentif, dan kompensasi. 

b. Jenis motivasi yang digunakan pimpinan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan yaitu berupa gaji, bonus, fasilitas kerja, penempatan jabatan, 

pujian, penghargaan, dan hukuman. 

c. Tingkat motivasi yang digunakan pimpinan sudah baik dengan 

ditunjukkan hasil kerja meningkat, kedisiplinan dalam bekerja juga 

meningkat, serta keterampilan yang dimiliki karyawan semakin baik 

dengan menciptakan ide-ide terhadap cara memproduksi yang baik. 

d. Kendala motivasi yang dihadapi adalah pimpinan sulit menentukan alat 

motivasi yang tepat dan efektif, pimpinan sulit mengetahui keinginan 

karyawan, karyawan kurang disiplin dalam pekerjaaan, dan terdapatnya 

beberapa karyawan yang sudah cukup tua. 
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5.2 Saran 

a. Dalam pendelegasian wewenang dan menilai kinerja karyawan harus 

dilakukan sesuai dengan tanggung jawab secara continue, dengan 

memperhatikan keinginan karyawan terutama keinginan karyawan 

dalam bidang produksi untuk memiliki keadilan kerja dan penilaian 

terhadap kinerja karyawan.  

b. Seluruh karyawan diharapkan mempunyai rasa tanggung jawab yang 

besar terhadap tugas yang diberikan, sehingga pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan tepat waktu. 

c. Pimpinan harus lebih memaksimalkan cara kerja perusahaan dengan 

menambah karyawan yang memiliki potensi dan pendidikan tinggi 

dibagian-bagian tertentu  untuk menunjang tercapainya hasil yang lebih 

baik lagi. 

d. Manajer produksi harus lebih meningkatkan pengawasan yang 

maksimal, khususnya pada bagian peleburan dan percetakan untuk 

menghindari kegagalan dalam produksi.  
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

Umum : 

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Sampurna Kuningan Juwana ? 

2. Bagaimana struktur organisasi PT. Sampurna Kuningan Juwana ? 

3. Aktivitas apa saja yang dilakukan PT. Sampurna Kuningan Juwana ? 

 

Khusus : 

4. Bagaimana tingkat kinerja karyawan PT. Sampurna Kuningan Juwana ? 

5. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan PT. Sampurna 

Kuningan Juwana ? 

6. Apa yang mendorong PT. Sampurna Kuningan Juwana untuk memotivasi 

kerja karyawannya ? 

7. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Sampurna Kuningan Juwana dalam 

memotivasi kerja karyawannya ? 

8. Melalui saluran komunikasi apa, manajemen perusahaan mengetahui dan 

menyerap keluhan, kritik, dan saran dari seluruh karyawan ? 

9. Bagaimana evaluasi yang dilakukan PT. Sampurna Kuningan Juwana dalam 

memberikan motivasi kerja terhadap karyawan ? 

10. Apa saja kendala / hambatan yang ditemui oleh PT. Sampurna Kuningan 

Juwana dalam memotivasi kerja karyawannya ? 

11. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut 

? 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR NAMA RESPONDEN 

No. Nama Responden Jenis Kelamin Jabatan/Pekerjaan 

1. Ciyoto Laki-Laki Rakit 

2. Harijatun Perempuan Paking/Pengepakan 

3. Harijati Perempuan Cek List 

4. Darpo Laki-Laki Finishing 

5. Tasik Laki-Laki Kepala Bagian Produksi 

6. Lasmini Perempuan Bagian Central Order 

7. Rumisih Perempuan Akuntansi 

8. Yuni Susilowati Perempuan Kasir 

9. Panitir Laki-Laki Bagian Pengecoran 

10. Bono Laki-Laki Bagian Bor 
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Lampiran 4 

Petunjuk Pengisian 

Pertama isilah identitas anda terlebih dahulu sebagai berikut : 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Jabatan : 

Angkat ini merupakan angket motivasi kerja pegawai, terdiri dari 10 

pertanyaan. 

 

Contoh Pengisian Angket 

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

pernyataan, sesuai dengan pilihan jawaban yang anda kehendaki. 

Contoh : 

NO Pernyataan Ya Tidak 

1 Selain gaji, apakah perusahaan memberikan 

insentif lain. Misalnya bonus bagi karyawan 

yang rajin bekerja.  

√  

   

Pilihan alternatif jawaban, yaitu : 

Ya : Sesuai dengan kenyataan 

Tidak : Tidak sesuai dengan kenyataan 

 

 

ANGKET 
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NO Pernyataan Ya Tidak 

1. Saya selalu tepat waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

  

2.  Saya selalu mengerjakan pekerjaan pekerjaan 

sesuai dengan target yang ditetapkan. 

  

3. Saya selalu hati-hati dalam mengerjakan sesuai 

yang beresiko tinggi. 

  

4.  Sebelum pulang kerja, saya selalu mengecek 

ulang dari pekerjaan yang saya kerjakan. 

  

5. Saya menggunakan kemampuan dan 

keterampilan saya untuk bekerja. 

  

6. Saya lebih menggunakan teknik kerja yang 

baik dari pada memburu kerja dengan hasil 

yang tidak memuaskan. 

  

7. Sistem gaji dan penilaikan kerja yang saya 

rasakan sudah cukup memuaskan. 

  

8. Pimpinan selalu memberikan tambahan gaji 

berupa bonus bagi karyawan yang rajin 

bekerja. 

  

9. Atasan saya selalu memberikan kesempatan 

yang sama pada seluruh karyawan dalam 

menikmati fasilitas perusahaan. 

  

10. Dalam penempatan jabatan, pimpinan selalu 

memperhatikan tingkat kemampuan dan 

pendidikan yang dimiliki karyawan. 

  

11. Saya selalu mendapat kesempatan yang sama 

untuk berkomunikasi dengan pimpinan dalam 

pemberian kritik dan saran. 

  

12. Saya selalu diperlakukan adil dalam 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
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kemampuan yang saya miliki. 

13. Dalam menjalankan pekerjaan, pimpinan selalu 

mengadakan pengawasan langsung terhadap 

proses produksi.  

  

 

Juwana, 08 Juli 2011 
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