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P E R N Y A T A A N  

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul 

Xajian Motivasi Dalam Peningkatan Produktivitas Sumberdaya 

Manusia (Studi Kasus di PT. Perkebunan XN), benar-benar 

merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipubli- 

kasikan sebelumnya. Segala bantuan pemikiran, sumber 

data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan 

laporan ini telah dinyatakan dengan jelas. 

Tesis ini ditujukan untuk kepentingan studi, oleh 

karena itu saya akan tetap menjaga kerahasiaan perusahaan 

atau instansi yang terkait atas semua data dan informasi 

tertulis ataupun lisan. 

Bogor, M e i 1995. 

Yang membuat pernyataan, 

Kusharyono 
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KATA PENGANTAR 

Didalam dunia usaha, setiap organisasi pelaku bisnis 

mempunyai commitment bahwa produktivitas tinggi merupakan 

tujuan setiap organisasi guna mempertahankan dan mengem- 

bangkan keberhasilan aktivitas organisasi tersebut. Apakah 

organisasi itu swasta maupun pemerintah, apakah penghasil 

barang atau jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi apakah 

produktivitas organisasi tersebut akan tinggi atau rendah 

dan sebagai faktor kunci adalah peranan sumberdaya manusia 

yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. 

Kebangkitan atau keruntuhan organisasi sangat ber- 

gantung dari cara pengelolaan sumberdaya manusia yang 

ada untuk memanfaatkan kemampuan berpikir dan 

kreativitas di dalam menangkap gagasan baru serta bersaing' 

di pasar bebas sebagai produsen terbaik. Upaya untuk 

meningkatkan produktivitas memerlukan perhatian dari 

semua aspek kegiatan operasionalnya. Tujuannya adalah agar 

investasi sumberdaya manusia, uang dan bahan dapat diguna- 

kan secara efisien dan efektif sehingga diperoleh hasil 

yang optimal. 

Kondisi tersebut akan memberikan kontribusi sosial 

yang layak, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun mutu 

kehidupan sumberdaya manusia secara holistik. Pemborosan 

sumberdaya merupakan pencerminan dari rendahnya produkti- 

vitas suatu organisasi, ha1 ini dapat menyebabkan organi- 

sasi yang bersangkutan akan kehilangan daya saing sehingga 

dapat mengurangi skala aktivitas usahanya. Disisi lain 

organisasi dituntut adanya tanggung jawab sosial serta 

tanggap terhadap perubahan yang cepat dalam kondisi ling- 



kungan yang eksternal. 

Peran sumberdaya manusia dalam peningkatan produkti- 

vitas suatu perusahaan, tidak lepas dari faktor penampilan 

kerja para karyawan dalam perusahaan tersebut. Penampilan 

yang buruk, tidak bergairah tentu akan menurunkan produk- 

tivitas dari suatu perusahaan, meskipun faktor-faktor lain 

seperti penjadwalan kerja, alokasi dan penjadwalan bahan 

baku, pengendalian mutu dan lain-lain telah dibuat sebaik- 

baiknya, dan demikian pula sebaliknya. 

Penampilan kerja atau tingkah laku kerja tidak bisa 

terlepas dari masalah motivasi. Tingkah laku seorang 

karyawan, sebagian besar merupakan fungsi dari motivasi- 

nya, oleh karena itu tingkah laku kerja yang baik 

(bergairah) atau buruk (tidak bergairah) harus dipandang 

sebagai bagian dari konsekuensi motivasi kerja yang 

ada dalam diri karyawan. Dengan demikian, untuk mengan- 

tisipasi masalah tersebut diperlukan kajian mengenai 

pola motivasi kerja serta faktor-faktor apa yang dapat 

membangkitkan motivasi kerja, menjadi sangat penting bagi 

perusahaan yang hendak meningkatkan penampilan kerja 

dan produktivitas tenaga kerja sebagai asset sumberdaya 

manusia yang dimilikinya. 

Secara khusus penelitian ini dirancang untuk mengkaji 

motivasi terhadap kebutuhan manusia, terutama menggali 

faktor-faktor kepuasan (ketidak puasan) kerja yang menjadi 

pendorong (penghambat) motivasi kerja dalam peningkatan 

produktivitas sumberdaya manusia. 

Bogor, Mei 1995 

Kusharyono 




