
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Dalam suatu perusahaan karyawan merupakan aset utama perusahaan yang 

paling berharga, maju mundurnya suatu perusahaan adalah tergantung pada 

karyawannya oleh sebab itu perusahaan bisa menggala potensi sumber daya 

manusia baik dari pemikiran dan fisik (tenaga) dari para karyawan yang bekerja 

atau mengabdi pada perusahaan tersebut yang sekaligus merupakan jembatan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 Untuk mewujudkan tujuan perusahaan tersebut tidaklah mudah, tetapi 

diperlukan sumber daya manusia yang handal dan profesional, manajemen yang 

baik dan organisasi yang sehat, dan untuk mendukung hal tersebut salah satu 

usaha yang dilakukan yaitu dengan cara memotivasi karyawan dalam rangka 

untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Motivasi sangat penting artinya dalam mencapai suatu tujuan organisasi 

atau sasaran kerja. Karena itu motivasi merupakan modal utama untuk berprestasi. 

Tetapi harus diakui bahwa tidaklah mudah bagi sebuah perusahaan menumbuhkan 

motivasi bagi para karyawan. Karena keinginan dan sifat setiap karyawan yang 

sangat bervariasi serta berubah-ubah, sehingga sangat sulit untuk ditentukan. 

Tuntutan akan produktivitas kerja karyawan merupakan suatu hal yang 

sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan masyaratkat dan pelaksanaan 

kinerja organisasi berkenaan dengan seberapa baik karyawan melakukan 

perkerjaan yang ditugaskan atau diberikan sesuai dengan fungsinya. Bobot 

pekerjaan menentukan seberapa tinggi sebuah pekerjaan berharga bagi organisasi. 

Selain itu semangat kerja yang tinggi dan bertanggung jawab, kemampuan bekerja 

secara efektif, efisien serta tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

serta dinamika lingkungan yang strategis juga merupakan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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 Pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya untuk mendapatkan 

rumah yang baik dan layak membentuk suatu organisasi yang dinamakan perum 

perumnas dibawah naungan Departemen Pekerja Umum Direktorat Perumahan 

Rakyat yang bertujuan untuk pembangunan perumahan rakyat dan prasarana 

lingkungan didaerah perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sampai 

menengah.  

 Seperti halnya organisasi lain, perum perumnas berusaha untuk 

mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu 

pembangunan sarana, dan prasarana lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka sangat 

diperlukan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, adaftif dan 

proaktif terutama pengembangan sumber daya manusianya. Pengembangan 

sumber daya manusia mempunyai peranan penting dan bersifat sentral, karena hal 

ini sangat menentukan keberhasilan dan kemajuan suatu organisasi atau lembaga 

serta sekaligus dapat menentukan citra positif atau kepercayaan semua pihak 

terhadap organisasi atau lembaga tersebut. 

Beberapa cara yang dapat digunakan sebagai alat untuk membangkitkan 

semangat kerja pegawai yaitu melalui rangsangan baik dalam bentuk material 

ataupun non material. Secara material dapat dilakukan dengan memberikan 

sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya secara fisik, seperti pemberian gaji 

atau upah yang seimbang dengan kebutuhan dan bisa mendorong tumbuhnya 

semagat kerja dan memberikan penghargaan atas pegawai yang berprestasi berupa 

pemberian insentif atau bonus. Sedangkan secara non material dapat dilakukan 

dengan memberikan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan secara fisik dan 

mental seperti kesempatan kenaikan pangkat atau jabatan, promosi untuk 

meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, mengembangkan kemampuan, 

memberikan tuntutan mengenai pendisiplinan kerja dan memberikan pekerjaan 

kepada pegawai yang sesuai dengan keahliannya atau pekerjan yang disukainya. 

 Oleh karena itu Perum Perumnas Regional IV Bandung untuk dapat 

mengantisipasi perubahan yang mungkin timbul untuk segera tanggap terhadap 

permasalahan ataupun pengaruh yang akan muncul dengan lebih meningkatkan 
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atau mengoptimalkan fungsi, tugas dan tanggung jawab dari karyawan atau 

penataan kembali struktur organisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan yang baik efektif dan efisien dengan harapan Perum  Perumnas dapat 

mengikuti perkembangan sesuai dengan tujuan perusahaan yang ditetapkan. 

 Dengan latar belakang tersebut , maka dalam penelitian ini penulis 

memberikan judul : “Analisis Motivasi Kerja Karyawan Pada Perum 

Perumnas  Regional IV Bandung”. 

 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Motivasi kerja Pegawai yang dilaksanakan  Perum Perumnas 

Regional IV Bandung. 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Perum Perumnas Regional IV 

Bandung dalam melaksanakan motivasi kerja karyawan.  

3. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Perum Perumnas Regional IV 

Bandung untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 

 

 
1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

1.3.1 Maksud Kerja Praktik 

Penelitian ini bermaksud untuk Memgumpulkan data yang berkaitan 

dengan masalah motivasi dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan, untuk 

kemudian di olah, dikaji dan di interprestasikan sebagai bahan penyusunan tugas 

akhir guna memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian siding Diploma 

Tiga Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen di universitas 

widyatama.  

 
1.3.2 Tujuan Kerja Praktik 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui Motivasi Kerja Pegawai yang ada pada Perum Perumnas 

Regional IV Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Perum Perumnas Regional IV Bandung 

dalam mengatasi segala hambatan dalam memotivasi karyawan. 

3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Perum Perumnas Regional 

IV Bandung dalam mengatasi kendala-kendala 

 

 
1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat terungkap informasi yang 

bermanfaat untuk berbagai pihak, baik yang bersifat akademis maupun yang 

bersifat praktis, secara rinci kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini diharapakan dapat berguna sebagai 

bahan pembanding atau bahkan sebagai acuan bagi penelitian yang akan 

dilakukan oleh pihak lainnya dan berminat pada bahasan penelitian ini. 

2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan guna membantu 

manajemen dalam meliput perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan untuk terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat melalui proses pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian karyawan dalam suatu 

perusahaan. 

 
 
1.5 Metode Tugas Akhir 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif, yang merupakan metode penggambaran situasi atau fenomena yang ada 

tanpa melakukan tugas akhir ataupun mengubah situasi atau fenomena tersebut. 

Metode ini bersifat memberi gambaran secara jelas keadaan perusahaan saat ini, 

sehubungan dengan masalah yang ditinjau.  
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Dalam metode deskriptif ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagai 

bahan tugas akhir. Adapun yang dimaksud dengan data primer maupun data 

sekunder adalah sebaga berikut: 

1. Data Primer 

 Adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber data di 

tempat dimana penulis melakukan peninjauan. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara 

langsung objek yang ditinjau. 

b. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan 

para karyawan baik yang berada langsung di lapangan ataupun dengan 

pihak yang bertanggung jawab untuk urusan yang sifatnya administratif.  

c. Kuisioner 

Yaitu dengan menyebar angket kepada para responden yang dalam hal ini 

adalah pegawai Perum Perumnas Regional IV Bandung, yang disebarkan 

kepada responden dan dibuat dalam bentuk pertanyaan yang bersifat 

tertutup dan setiap sebjek diminta untuk memilih salah satu alternatif 

jawaban yang telah ditentukan. 

 
2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumber 

data atau pihak ketiga. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

peninjauan kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti yang nanti digunakan sebagai 

pendukung dari data yang diperoleh di lapangan.  
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1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi penelitian yang diambil penulis adalah Perum Perumnas Regional 

IV Bandung-Jawa Barat, yang berlokasi di jalan Surapati No.102 Bandung. 

Adapum waktu penelitian dari tanggal 5 April 2007- 25 Mei 2007. 

 

 

 


