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ABSTRAK
Motivasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan memberikan
dorongan kepada karyawan untuk lebih semangat dan bergairah dalam
bekerja dengan memberikan potensi yang ada dalam dirinya untuk
mencapai tujuan organisasi. Pemberian motivasi merupakan suatu hal
yang penting untuk diperhatikan karena motivasi dapat meningkatkan
moral, loyalitas, tanggung jawab, disiplin, kreativitas dan kesejahteraan
karyawan. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui
pemberian motivasi karyawan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang
Medan Gaharu.
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang
diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.
Setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Pegadaian
(Persero) Cabang Medan Gaharu telah memberikan motivasi kepada
karyawan dengan menerapkan teori motivasi Maslow. Alat motivasi yang
diterapkan adalah material insentif berupa gaji, bonus, tunjangan hari raya
dan insentif sedangkan nonmaterial insentif berupa peningkatan karir dan
asuransi kerja. Jenis motivasi yang diterapkan adalah motivasi positif
berupa penghargaan, sedangkan motivasi negatif berupa peringatan lisan,
peringatan tertulis, dan pemutusan hubungan kerja.

Kata Kunci: Motivasi, Pemberian Motivasi
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ABSTRACT
Motivation is a way that is done by giving encouragement to
employees to more passion and enthusiastic about working with provides
the potential that exists within him to achieve organizational goals.
Motivation is an important thing to note because motivation can boost
morale, loyalty, responsibility, discipline, creativity and well-being of
employees. The purpose of this thesis is to find out the motivation of
employees at PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu.
The data used are primary and secondary data obtained through
interviews, observation, and literature. Data were analyzed using
descriptive analysis method.
After the analysis, it can be concluded that PT Pegadaian (Persero)
Cabang Medan Gaharu has provided the motivation to employees by
applying Maslow's theory of motivation. Motivational tools applied is
material incentives in the form of salary, bonuses, holiday allowances and
incentives, while non-material incentives such as career development and
employment insurance. The kind of motivation that is applied is positive
motivation in the form of awards, while the negative motivation in the form
of a verbal warning, written warning, and termination of employment.

Keywords: Motivation, Given Motivation
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Pemilihan Judul
Pada saat ini kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin

pesat, hal ini ditandai dengan banyak berdirinya perusahaan-perusahaan,
baik perusahaan milik negara maupun swasta yang lebih mengutamakan
profesionalitas untuk dapat hidup dan bersaing dengan perusahaanperusahaan lain. Dengan persaingan yang demikian, maka perlu disadari
bahwa Sumber Daya Manusia adalah modal yang utama untuk
menghadapi persaingan tersebut yang dilengkapi dengan pengetahuan,
keterampilan, dan disiplin kerja yang baik.
Potensi yang ada pada Sumber Daya Manusia harus digunakan
secara efektif oleh suatu organisasi guna mencapai tujuan yang
diharapkan. Peran seorang pemimpin dalam mengelola potensi yang ada
pada karyawannya merupakan hal yang paling penting dilakukan karena
tanpa adanya pemimpin pada suatu organisasi tidak akan tercipta
keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini, pemimpin perlu memberikan
motivasi kepada karyawan sehingga karyawan memiliki semangat kerja
tinggi dan berusaha memberikan potensi yang mereka miliki untuk
kemajuan perusahaan.
Pada saat memberikan motivasi, pemimpin harus memperhatikan
ketentuan yang berlaku sehingga pada saat motivasi diberikan tidak
terjadi kesalahpahaman antara sesama karyawan. Motivasi dapat
dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan memberikan
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materil berupa insentif. Dengan adanya motivasi yang dimaksud tersebut
maka akan tercipta semangat kerja karyawan yang tinggi dalam
meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan.
Motivasi yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung
berdampak pada hasil yang akan diperoleh perusahaan. Jika motivasi
yang diberikan sesuai dengan harapan karyawan maka akan tercipta
kinerja dari karyawan namun sebaliknya jika motivasi yang diberikan
tersebut tidak sesuai dengan harapan kayawan maka perlu dilakukan
pengkajian lebih dalam untuk mengetahui hal-hal yang memotivasi
semangat kerja karyawan. Dengan termotivasinya karyawan dengan baik,
perusahaan bukan hanya mendapatkan kinerja yang baik dari karyawan
melainkan akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan, karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan
Gaharu belum termotivasi dengan baik hal tersebut ditandai dengan
kurangnya disiplin dalam kehadiran, kurangnya semangat dalam bekerja,
dan kurangnya kerja sama. Dengan adanya motivasi yang dilakukan
seorang pimpinan, perilaku karyawan dapat berubah yang awalnya tidak
baik dapat menjadi lebih baik. Hal itu juga sangat berpengaruh dengan
bagaimana

cara

seorang

pimpinan

memberikan

motivasi

kepada

karyawan sehingga karyawan merasakan bahwa diri dan potensi yang
mereka miliki sangat diperlukan bagi kelangsungan perusahaan.
Dengan melihat hal tersebut penulis berkeinginan dan tertarik untuk
membahas kegiatan pemberian motivasi yang dilakukan PT Pegadaian
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(Persero) kepada karyawan. Untuk itu penulis dalam hal ini menetapkan
judul “Tinjauan Pemberian Motivasi Karyawan Pada PT Pegadaian
(Persero) Cabang Medan Gaharu”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan

masalahnya

adalah

“Bagaimana

Pemberian

Motivasi

Karyawan Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu?”.
1.3 Tujuan Penulisan
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui pemberian
motivasi karyawan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu.
1.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai
berikut:
1. Referensi untuk memperkaya pengetahuan khususnya mengenai
pemberian motivasi karyawan.
2. Kontribusi bagi masyarakat pengguna (user) tentang pemberian
motivasi karyawan.
3. Dokumentasi bagi pihak yang ingin mempelajari dan mengetahui
pemberian motivasi karyawan.
4. Bahan masukan untuk perusahaan dalam memberikan motivasi
karyawan.

4

1.5 Sistematika Penulisan
Tugas akhir ini akan diuraikan dalam beberapa bagian. Penjelasan
singkat mengenai isi setiap bagian diuraikan dalam sistematika penulisan
sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul, rumusan
masalah,

tujuan penulisan, manfaat

penulisan,

sistematika

penulisan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan pengertian motivasi, tujuan pemberian
motivasi, teori-teori motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi
motivasi, alat-alat motivasi, jenis-jenis motivasi.
BAB 3 METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam
mengumpulkan data yang diperlukan penulis, yaitu metode
pengumpulan data, jenis sumber data, teknik analisis data.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan yang terdiri
dari

sejarah

perusahaan,

berdirinya
makna

perusahaan,

logo

visi

perusahaan,

misi
struktur

dan

motto

organisasi

perusahaan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan dengan
membandingkan antara teori dengan praktik.
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BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menguraikan simpulan dari hasil pembahasan yang telah
diuraikan serta saran yang merupakan suatu hal yang dianggap
perlu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

