
A. AJasan Pemilihan Judul 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita temui kekurangan 

kekurangan yang terdapat dalam diri manusia balk yang bersifat alamiah, 

jasmaniah maupun keji�>.'llllll. Dengan adanya kekurangan - kekurangan ini, maka 

orang merasa perlu mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungan sekitamya 

dan berusaha untuk bekcrja baik. bekerja sendiri - scndiri maupun bcrkelompok 

untuk mencapai dan memenuhi kebutuh.an kehidupan yang beraneka ragam. 

Setiap manusia yang bekCJja dalam bcntuk kerja sama unutk mencapai suatu 

tujuan kita namakan organisasi. Pada suatu organisasi dimana fal.-tor-faktor 

manusia merupakan faktor yang penting, maka dalam suatu organisasi baruslah 

ditcntukan pola kegiatan yang teratur dan sistematika serta pencntuan dari 

pembinaan hubungan wewenang dan tanggung jawab diantara para anggota. 

karena bagaimana sebaiknya rencana maupun pcngawasan dan pcnelitian yang 

dilakuka.n apabila faktor manusia dalam organisasi tidak menunjang, maka tujuan 

dari organisasi tersebut tidaklah dapat dicapai dengan baik. 

Pada umumnya, tujuan dari pada organisasi perusahaan bukan saja untuk 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga 

memperoleh laba. Di pihak lain bagaimanakah perusahaan dapat menjaga agar 

kontiunitas usahanya tidak mengalami gangguan. Salah satu cara untuk itu adalah 
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dengan memberi.kan motivasi kepada karyawan-k:.aryawan, sehingga karyawan 

tersebut dapat bergairah dan bersemangat untuk menyelesaikan pekeljaannya. 

Dari umian dj atas dapat diketahui bahwa pembahasan mengcnai pengaruh 

motivasi merupakan faktor yang dominan dalam suatu perusahaan sehingga 

penulis merasa tertarik untuk meneliti, menulis lcbih lanjut dan menuangkannya 

dalam skripsi dengan judul " Pengarub Motivui Terbadap Prestasl Kerja 

Pekerja Pada PT. BRJ (Persero), Tbk Cabang Bi.njai ". 

B. Perumusan MuaJah 

Adapun masalah tertentu akan mengarahkan pencaharian, pengurnpulan, 

pemiliban dan peoganalisaan data. Demikian juga balnya dengan perumusan yang 

diteliti, sebelum melakukan pembahasan terlebih dahulu ditcntukan masalah yang 

dibahas. 

Masalah yang dihadapi PT. BRJ (Pcrsero). Thk Cabang Binjai adalah: 

"Apakah Motivasi Yang Diberikan Dapal Meoingkatkan Prestasi Kerja 

Pada PT. BRI (Penero), Tbk Cabang Binjai." 

C. Tuj uan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh motivasi yang diterapkan 

pada PT. BRI (Persero). Thk Cabang Binjai terhadap prestasi keja 
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