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PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemlllhan Judul 

Didalam sebuah perusahaan motivasi sangaUah penting karena 

motivasai adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung 

perilaku manusia agar manusia dapat bekerja dengan giat dan antusias 

untuk mencapai hasil yang optimal baik bagi perusahaan atau organlsasi 

maupun untuk diri sendiri. 

Sasaran utama pemberian motivasi oleh manajer kepada bawahan 

adalah untuk penlngkatan prestasi ke�a para bawahan yang 

bersangkutan. Dimana manajer mendelegasikan pekerjaannya kepada 

bawahan untuk dikerjakan dengan baik, penuh tanggung jawab dan 

terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan Begitu pula para pimplnan 

agar dapat terus merrerapkan tujuan perusahaan dengan tepat sesuai 

dengan yar.g direncanakan. Agar para pimpinan dan bawahan dapat 

termotivasi merupaki>n hal yang sulit untuk menentukan atat motivasi apa 

yang tepat untuk mereka karena perbedaan jabatan dan kebutuhan serta 

faktor - faktor lain yang diinginkan untuk dapat memotivasi mereka Hal 

tersebut dibutuhkan kejelian para pimpinan untuk mengetahui apa yang 

dapat memotivasi para bawahan dan hal tersebut bukanlah hal yang 

mudah untuk diterapkan . Untuk memotivaSl para bawahan para ptmplnan 
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harus meogetahui motif dan motifasi yang di inginkan oleh para bawahan 

dengan tepat dan benar. 

Berdasarkan uraian diatas penulis terarik untuk melakukan penelitian 

menyangkut permasalahan motivasl ke�a karyawan. Dan sebagai obyek 

dari penelitian tersebut diatas, penulis memilih PT. PANAMAS MEDAN, 

karena keadaan dari sumbefdaya manusianya dipandang layak un1lJk 

memenuhf penelitian llmiah yang dimaksud, Akhimya dengan alasan -

alasan tersebut maka penulis memilih judu! penelitian ini adalah : 

'ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI 

KERJA PAOA PT. PANAMAS 01 MEOAN '. 

B. Perumusan masalah 

BerdasarY.an penelitian pendahuluan yang penulis lakukan pada PT. 

PANAMAS MEOAN, penulis menemukan adanya masalai1 beri<enaan 

dengan topik yang ditelitl dan dirumuskan sebagai berikut : 

'Bagaimana motivasi karyawan yang d1terapkan PT. PANAMAS 01 

MEOAN •. 

Dalam hal ini penulis tidak bisa membuat suatu hipotesis karena yang 

diketahui hanya variabel yang diduga sedangkan variabel penduganya 

belum diketahui, sebab penulis masih melakukan anali:;a 

Variabel penduga adalah variabel bebas, dimana dalam ponelilian inl 

yaitu Faktor Yang Mempengaruhu Motivasi. Sedangkan variabel yang 
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