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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan Geladikarya yang bejudul 

Pengkqjian Motivasi, Disiplin Ketja dan Ethos Ketja Pa& Tenaga Ke ja  Pabrik di 

PT. Mu& Bintang Indonesia-lbngemng benar benar merupakan ha i l  karya sendiri 

dan belum pernah dipublikasikan. Segala.bantuan dan sumber informasilpustaka 

dalam penyusunan laporan Geladikarya ini telah dinyatakan. 

. Laporan Geladikarya ini ditujukan untuk kepentingan study, oleh karena itu 

saya akan tetap menjaga rahasia perusahaan atas semua informasi yang 

diberikan baik secara tertulis maupun lisan. 
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KATA PENGANTAR 

Dalam melaksanakan pembangunan, dua aset pokok yang harus dimiliki 

yakni sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Dari dua aset pokok ini, 

sumberdaya manusia lebih penting dari sumberdaya dam. Karena bagaimanapun 

melimpahnya sumberdaya dam, tanpa adanya kemampuan sumberdaya manusia 

untuk mengolahnya akan sia-sia saja. 

Secara makro, pengembangan sumberdaya manusia adalah upaya untuk 

mengembangkan kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia agar mampu 

mengolah dan mengelola sumberdaya alam, sehingga dapat digunakan untuk 

kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Salah 

satu pengembangan sumberdaya manusia adalah pendidikan dalam arti luas. 

Secara mikro, didalam suatu organisasi atau institusi, bentuk dari  

sumberdaya manusia adalah tenaga kerja, pegawai atau karyawan. Karyawan 

sebagai sumberdaya manusia dalam suatu organisasi atau institusi sangat penting 

bagi peningkatan produktivitas atau kemajuan organisasi tanpa ditunjang oleh 

kemampuan kaqawannya (surnbeniaya monusianya), maka niscaya organisasi tidak 

dapat maju clan berkembang. 

Produktivitas kerja tinggi merupakan tujuan utama dari setiap organisasi, 

baik swasta maupun pemerintah, baik organisasi (perusahaan) penghasil 

barang maupun penghasil jasa. Untuk menentukan apakah produktivitas suatu 

organisasi tinggi atau rendah maka berbagai faktor yang mendukung produktivitas 

tersebut harus diperhatikan. Salah satu yang cukup penting adalah faktor 

penampilan kerja dari peke rja yang ada dalam organisasi. Penampilan ke rja yang 

buruk, tidak bergairah tentu akan menumnkan produktivitas dari suatu organisasi, 



meskipun faktor-faktor lain seperti penjadualan kerja, alokasi dan penjadualan bahan 

baku, pengendalian mutu dan lain-lainnya telah dibuat sebaik-baiknya. Demikian 

pula sebaliiya. 

Penampilan kerja dan tingkah laku kerja tidak terpisahkan (terlepas) dari 

masalah motivasi. Tingkah laku seseorang sebagian besar merupakan fungsi dari 

motivasinya. Oleh karena itu, maka tingkah laku kerja, apakah itu baik 

(bergairah) atau buruk (tak bergairah) harus dipandang sebagian merupakan 

konsekuensi dari motivasi yang ada dalam diri yang bersangkutan. Dengan 

demikian, maka pengetahuan mengenai pola motivasi dan faktor-faktor yang 

membangkitkan motivasi hendaknya menjadi prioritas utama bagi organisasi yang 

hendak meningkatkan prcduktivitasnya. 

Akhirnya penulis berharap semoga hasil yang dikemukakan daIam 

laporan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan sumberdaya manusia, khususnya 

dalam upaya meningkatkan kinerja atau produktivitas kerja. 




