
ANALISIS PERANAN MOTIVASI DALAM MENINGKATKAN 

SEMANGAT KERJA KARYAWAN PT NUSANTARA SURYA  

 SAKTI MOTOR 

 

ANALYSIS THE ROLE OF MOTIVATION IN INCREASING THE WORK 

MORALE OF PT NUSANTARA SURYA SAKTI MOTOR'S  

EMPLOYEES 

 

Siwuh Irawan 

6310655 

 

Email : 

 

Abstrak. PT Nusantara Surya  Sakti Motor sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan kendaraan bermotor roda duam yang dalam pelaksanaan 

  kegiataannya memberdat\yaa  SDM yang ditugaskan sesuai bidang kerja masing-

masing yakni sebagai tenaga administratif mupun teknis operasional. Dalam 

kegiatan kerja sehari-hari karyawan tidak semua karyawan memiliki kemauan 

untuk bekerja secara efektif maupun efisien.   Untuk mengatasi masalah tersebut 

pimpinan perusahaan memotivasi karyawan untuk bekerja maksimal dengan 

memenuhi kebutuhan pegawai baik dari segi material mupun imaterial. Oleh 

karenanya peranan motivasi dalam meningkatkan semangat kerja karyawan pada 

PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  perlu memperhatikan karyawan 

dengan  memenuhi kebutuhan karyawan. Untuk itu selain tunjangan kesehatan 

dan tunjangan jabatan juga yang seharusnya diberikan. Hasil penelitian 

menunjukan (1)  Peranan motivasi dalam meningkatkan semangat kerja karyawan 

PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin masih belum maksimal. Hal ini 

terlihat dengan adanya karyawan yang masih merasakan motivasi yang diberikan 

hanya terbatas pada motivasi dalam bentuk intristik daan eskstrinsik yang 

sebagian aja dijalankan perusahan sehingga semangay kerja karyawan menjadi 

menurun, (2)  Kendala yang menyangkut peranan motivasi yang diberikan oleh   

perusahaan dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT Nusantara Surya  

Sakti Motor Banjarmasin adalah masing ada karyawan yang kurang puas dengan 

kompensasi yang diterima, kurangnya pelatihan kerja yang diberikan  serta displin 

kerja yang masih kurang sebagai dampak motivasi yang diberikan pimpinan 

belum tepat sasaran dan (3) Solusi  mentasi kendala yang menyangkut peranan 

motivasi yang diberikan oleh   perusahaan dalam meningkatkan semangat kerja 

karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin adalah menambah dana 

keuangan yang diberikan kepada karyawan seperti tunjangan, memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan diklat sehingga dapat 

menguasai IPTEK, dan memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak mentaati 

peraturaan jam kerja.  

 

 

 

 



Abstract. PT Nusantara Surya Sakti Motor is a company engaged in the sale of 

two-wheeled motorized vehicles which in the implementation of its activities 

strengthen human resources assigned according to their respective fields of work, 

namely as administrative and technical operational staff. In the day-to-day work 

activities of employees not all employees have the will to work effectively or 

efficiently. To overcome these problems the leadership of the company motivates 

employees to work optimally by meeting the needs of employees both material 

and immaterial. Therefore the role of motivation in increasing employee morale at 

PT Nusantara Surya Sakti Motor Banjarmasin needs to pay attention to employees 

by meeting the needs of employees. For this reason, in addition to health benefits 

and position allowances, they should also be provided. The results showed (1) The 

role of motivation in increasing the morale of employees of PT Nusantara Surya 

Sakti Motor Banjarmasin is still not optimal. This can be seen by the fact that 

there are employees who still feel the motivation provided is only limited to the 

motivation in the form of intrinsic and extrinsic which is only partly carried out by 

the company so that the employee's workload decreases, (2) Constraints 

concerning the role of motivation provided by the company in increasing 

employee morale PT Nusantara Surya Sakti Motor Banjarmasin is each employee 

who is not satisfied with the compensation received, lack of job training provided 

and work discipline that is still lacking as a result of motivation given by the 

leadership is not on target and (3) Solution to overcome constraints involving the 

role of motivation given by the company in increasing employee morale of PT 

Nusantara Surya Sakti Motor Banjarmasin is to add financial funds provided to 

employees such as benefits, provide opportunities for employees to get training so 

that they can master the science and technology, and give sanctions to employees 

 

Keywords: The Role, Motivation, Work Spirit and Employees of Work Morale, 

PT Nusantara Surya Sakti Motor Banjarmasin 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah 

karyawan  yang bekerja dengan motivasi yang tinggi. Hal ini akan terlihat ada 

perbedaan antara karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi dengan karyawan 

yang memiliki motivasi yang rendah. Karyawan yang memiliki motivasi yang 

tinggi bekerja dengan rajin selain untuk kepentingan peruhaan juga karena harus 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya bagi diri dan keluarganya. Sedangkan yang 

memiliki motivasi yang rendah cenderung malas dalam menyelesaikan 

pekerjaaannya. 



Sehubungan dengan hal tersebut perhatian yang di berikan pimpinan 

kepada karyawan terutama mengenai motivasi  yang diberikan perlu didukung 

sepenuhnya agar karyawan merasa mendapat perhatian. Agar karyawan merasa 

mendapatkan perhatian terutama mengenai pemberian kompensasi maka yang 

seharusnya dilaksanakan adalah : 

1) Pimpinan memberikan perhatian terhadap besarnya jumlah gaji pokok yang 

dibayarkan 

Pimpinan perusahaan pada dasarnya tidak sepenuhnya memperhatikan 

gaji pokok karyawan seperti contoh misalnya  masih adanya karyawan baru 

tetapi memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi langsung mendapatkan 

jabatan sehingga gaji yang didapatkan lebih besar dari karyawan yang lama 

dan memiliki latar belakang yang lebih rendah. Menyikapi hal tersebut 

hendakanya pimpinan memberikan  kebijakan untuk jabatan tidak hanya 

diberikan kepada karyawan baru yang memiliki latar belakang pendidikan 

lebih tinggi, tetapi hendaknya karyawan lama tetap diperhitungkan pula untuk 

mendapatkan jabatan sehingga motivasi karyawan bekerja menjadi meningkat 

2) Penghargaan pimpinan terhadap prestasi kerja karyawan 

Pada dasarnya  yang bekerja dengan motivasi tinggi adalah yang sangat 

senang dan mendapatkan memperoleh hasil yang maksimal dengan semangat 

yang tinggi, serta selalu berusaha mengembangkan tugas dan dirinya. Tugas 

memotivasi karyawan pada dasarnya adalah tergantung dengan penghargaan 

yang diberikan pimpinan. Bagi pimpinan yang arif dalam mendayagunakan 

karyawan, telah menempatkan dan memandang sebagai sumber daya yang 

sangat berharga dan dapat diandalkan.  Penghargaan ini karena pada karyawan 

terletak kekuatan nyata yang dinamis sebagai sasaran dan harapan organisasi 

berhasil atau tidak. 

3) Pembayaran Gaji khususnya uang lembur  

Pekerjaan lembur karyawan pada  PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin yang hanya berorientasi pada bagaimana pekerjaan-pekerjaan 

harus diselesaikan, tanpa mengindahkan bagaimana karyawan yang harus 

melaksanakannya sampai selesai walaupun waktu kerja sudah berakhir. 

Karenaya  pimpinan  perlu menyadari betapa  besar potensi yang terdapat pada 

diri masing-masing karyawan dalam membantu perusahaan.  

Dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien motivasi berperan 

sebagai pendorong kemauan dan keinginan karyawan untuk menyelesaikan 

pekerjaan walaupun harus lebur atau diluar jam kerja. Dan inilah motivasi dasar  

bagi pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin memberikan 

motivasi agar karyawannya turut berperan dengan baik. 

Untuk memotivasi karyawan maka terkait dengan kebutuhan.  Oleh 

karenanya untuk mewujudkan hal tersebut peranan motivasi dalam meningkatkan 

pelaksanaan kerja karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  juga 

tidak terlepas dari tunjangan-tunjangan diluar gaji pokok, karena hal ini dapat 

berguna untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Untuk itu selain tunjangan 

kesehatan dan tunjangan jabatan juga yang seharusnya diberikan 

Upaya  meningkatkan pelaksanaan kerja Karyawan  PT Nusantara Surya  

Sakti Motor Banjarmasin termasuk di Sub Bagian Umum  salah satunya  yang  



memiliki  Karyawan  yang cukup  banyak  kuantitasnya  tidak  terlepas  dari 

adanya  permasalahan  yang menyangkut  motivasi  kerja yang dilaksanakan 

belum optimal. Pemberian motivasi sesuai kebutuhan yang berasal dari faktor 

internal maupun eksternal merupakan fenomena yang belum terjawab sesuai 

fakta. Hal ini terlihat dengan adanya : 

1) Gairah kerja  karyawan yang menurun sehingga prestasi yang diraih belum 

menunjukan hasil yang baik. 

2) Kebutuhan hidup kurang terpenuhi baik yang menyangkut kebutuhan primer 

maupun sekender. 

 

Rumusan Masalah 

Peneliti  merumuskan masalah  sebagai berikut : (1) Bagaimanakah 

peranan motivasi dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT Nusantara 

Surya  Sakti Motor Banjarmasin  ?, (2) Apa saja kendala yang menyangkut 

peranan motivasi yang diberikan oleh   perusahaan dalam meningkatkan semangat 

kerja karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin ?, (3)  

Bagaimanakan solusi mengatasi kendala yang menyangkut peranan motivasi yang 

diberikan oleh   perusahaan dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin? 

 

Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : (1) Untuk menganalisis peranan motivasi dalam 

meningkatkan semangat kerja karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin, (2) Unuk menganalisis kendala yang menyangkut peranan motivasi 

yang diberikan oleh   perusahaan dalam meningkatkan semangat kerja karyawan 

PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin, (3) Unuk menganalisis solusi  

mentasi kendala yang menyangkut peranan motivasi yang diberikan oleh   

perusahaan dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT Nusantara Surya  

Sakti Motor Banjarmasin 

 

Manfaat  Penelitian 

Sedangkan manfaat  penelitian adalah : 

1) Aspek Akademis yakni  Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan 

konsep teori motivasi  terhadap peningkatan semangat kerja karyawan PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  

2) Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan yakni Sebagai bahan untuk 

penelitian selanjutnya yang memabahas topik yang sama namun berbeda 

objek. 

3) Aspek Praktis Sebagai masukan bagi Manajer Perusahaan PT Nusantara Surya  

Sakti Motor Banjarmasin  bahwa motivasi kerja sangat menentukan terhadap 

peningkatan semangat karyawan. 

 

 

 

 

 



Metodologi Penelitian 

1)  Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian yang dilaksanakan akan dibatasi pada pembahasan terkait dengan 

peranan motivasi dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT Nusantara 

Surya  Sakti Motor Banjarmasin  yang dijalankan selama ini pimpinan 

Perusahaan dalam hal ini PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin dalam 

memberikan motivasi belum sepenuhnya memperhatikan motivasi dalam 

bentuk finansial maupun  non finansislyang diberikan,  pembayaran gaji tepat 

waktu tetapi  upah uang lembur belum dilaksanakan sesuai keinginan 

karyawan, serta tunjangan yang terbatas hanya pada tunjangan jabatan dan 

kesehatan belum dibarengi dengan  tunjangan lainnya. 

2)  Jenis Dan Sumber Data Penelitian 

Jenis Data terdiri dari Data Kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui 

hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk paparan. Hal ini bersifat 

wacana dan direkomendasikan secara berstruktur  Data Kuantitatif  merupakan 

data hasil perhitungan yang dirumuskan melalui angkat-angka yang diperoleh 

dari statistik. Sumber Data  penelitian terdiri atas    Data Primer merupakan 

data yang diperoleh langsung dari subyek dengan cara mengumpulkan 

informasi yang penting terutama menyangkut Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Dengan kata lain, suatu alat pengambilan data langsung pada subyek 

sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer berupa penilaian peranan 

motivasi dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT Nusantara Surya  

Sakti Motor Banjarmasin dan  Data Sekunder merupakan data yang didapat 

dari pihak lain, atau dapat dikatakan tidak langsung didapat dari subyek 

penelitian. Data sekunder didapat dari majalah, jurnal serta surat kabar, dan 

biasanya berwujud data dari laporan-laporan, berupa data-data yang diperoleh 

dari  PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin struktur kerja organisasi 

dan keadaan karyawan . 

3)  Teknis Pengumpulan Data  

Penelitian Kepustakaan (Library Research),  dalam penulisan skripsi ini, 

penulis berusaha mempelajari dan mengumpulkan data dari buku-buku 

literatur, dokumen-dokumen  arsip, perundangan-undangan dan lain-lain yang 

ada hubungannya dengan objek penelitian  PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin dan  Penelitian Lapangan digunakan untuk memperoleh 

informasi dan data-data yang dibutuhkan, penulis  mengadakan pendekatan 

secara langsung  terhadap objek penelitian yaitu PT Nusantara Surya  Sakti 

Motor Banjarmasin Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

Wawancara dilakukan dengan 2 cara, yaitu:  Menggunakan pedoman (guidell 

interview) dan  -  Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview),  

Dokumentasi eperti pengumpulan dokumen-dokumen yang menunjang 

penelitian di PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin serta peraturan-

peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kerja karyawan PT Nusantara 

Surya  Sakti Motor Banjarmasin maupun jumlah penggajian yang diberikan 

perusahaan sebagai salahj satu bentuk motivasi . 

 

 



4)  Teknik Analisa Data  

Data dianalisa secara deskriptif yakni hanya menggambarkan 

fenomena yang ada dilapangan, selanjutnya di hubungan dengan logika 

pemikiran tanpa menggunakan data perhitungan sehingga terlihat jelas 

kaitannya antara teoritis dan praktisnya saat diadakan penggalian data yang 

lebih otentik. 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI 

MOTOR BANJARMASIN 

 

Sejarah Singkat Perusahaan 

Pada tahun 1962, Pak Amo Hartanto Kanadali dan Ibu Hartati, mendirikan 

toko Nusantara yang menjual sepeda motor Honda di Semarang yang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat sehingga pada tahun 1969 diangkat menjadi 

dialer Oli Castrol dan pada tahun 1969 diangkat menjadi Main Dealer wilayah 

Jawa Tengah dan DIY.  

Kemudian pada tahun 1996, mendirikan Motor pertama di luar Jawa 

Tengah dan DIY, di daerah  Jakarta dengan nama Nusantara Surya Sakti. 

Nusantara Surya Sakti terus mengembangkan jaringan seiring bertumbuhnya 

sepeda motor Honda di Indonesia, selain itu Nusantara Group juga melakukan 

pengembangan usaha dengan  mendirikan perusahaan khusus untuk sepeda motor 

Honda dengan nama Nusantara Surya Ciptadana.  

Nusantara Surya Sakti pada tahun 2003 kemudian mengembangkan  

Kanadi system yang membuat antar Motor terkoneksi secara online dari real time 

sehingga pelanggan bisa membayar angsuran di semua Motor Nusantara Group 

dan memudahkan dalam mengontrol perkembangan perusahaan detik demi detik. 

Nusantara Surya Sakti terus mengalami perkembangan hingga pada tahun 2007 

dapat mencapai penjualan sebanyak 100 ribu yunit, penyaluran kredit Rp. 1 

trilyun dan omset dari sukuu cadang dan bengkel sebesar Rp. 110 milyar per 

tahun.  

Nama Perusahaan :   Nusantara Surya SAkti 

Bentuk Usaha  :   Perseroan Terbatas 

SIUP   :   507/277/436.6.31/2009 

 

Lokasi Perusahaan 

Lokasi perusahaan adalah suatu tempat beserta lingkungan dimana 

perusahaan tersebut melaksanakan aktivitas usahanya. PT. NSC Nusantara Surya 

Sakti Motor Banjarmasin yang beralamt di Jalan Pramuka 2-H RT 035 Km. 6 

Pemurus Luar Banjarmasin Selatan.  

 

Struktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi PT. Nusantara Surya Sakti Motor Banjarmasin 

dapat dilihat pada Bagan 1 di bawah ini .  

 



BAGAN 1 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. NUSANTARA SURYA SAKTI MOTOR BANJARMASIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. NSC Nusantara Surya Sakti Motor Banjarmasin 

 

Kegiatan Usaha 

PT. Nusantara Surya Sakti merupakan Dealer Motor HONDA yang 

memiliki jaringan di seluruh nusantara dengan pusat di Semarang. PT. Nusantara 

Surya Sakti memiliki tiga Motor besar di Jakarta yang berpusat di Jl. Brigjend  

Katamso Jakarta Barat. Dalam periode 5 tahun belakangan ini, PT. Nusantara 

Surya Sakti yang berada di Jakarta mencoba merambah unit usaha baru yang 

menangani sendiri kredit atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua tanpa 

menyerahkan kepada pihak ketiga. Ternyata unit usaha ini mengalami kemajuan 

yang cukup pesat dan membuat PT. Nusantara Surya Sakti memiliki rencana bagi 

pengembangan unit usaha ini di daerah-daerah lain di nusantara.  

Focus pada penelitian ini berada pada salah satu aktivitas yang dihasilkan 

dari timbulnya unit  bisnis kredit, yaitu suku cadang motor bekas yang diperoleh 

dari kredit kinsmen atas motor tidak selalu berjalan dengan mulus, ada kalanya 

kredit motor tersebut mengalami masalah dalam pembayaran. Dengan kebijakan 

tertentu dari perusahaan, motor yang kreditnya bermasalah tersebut ditarik oleh 

perusahaan. Perusahaan akan menjual kembali motor-motor yang ditarik sebagai 

motor bekas. Namun, sebelum motor-motor dijual, motor akan terlebih dahulu 

diperiksa kondisinya oleh bagian recondition specialist yang memiliki staf 

mekanik yang mengerti kondisi tiap bagian dari motor. Bagian atau spare part 

yang dianggap tidak berada dalam kondisi prima, dalam hal ini mengalami cacat, 

disfungsi, usang  dan sebagainya, atau yang dianggap tidak dalam keadaan layak 

Kepala Cabang 

Supervisor Kolektor Administrasi Supervisor Remedial 

Kolektor Kolektor Remedial 



untuk dipasangkan dalam motor bekas akan kemudian dicabut dan dipisahkan 

untuk dijual kembali secara terpisah atau sebagai suku cadang motor.  

Sedangkan motor yang diambil suku cadangnya akan mengalami 

penggantian suku cadang yang telah diambil dan dijual sebagai motor bekas. 

Prosedur penjualan motor bekas sendiri berada di luar penelitian skripsi ini.   

 

Visi dan Misi PT. NSC Nusantara Surya Sakti 

Visi PT. NSC Nusantara Surya Sakti Menjadi dealer Honda yang terbaik 

dan terbesar di setiap daerah dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta 

menjadi tempat bekerja untuk pengembangan  diri karyawan yang juga 

bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan. 

Misi PT. NSC Nusantara Surya Sakti : (!) Membangun jaringan system 

komputer online untuk seluruh Motor di Indonesia, (2)  Memberikan pelayanan 

tercepat dan harga kompetitif untuk kepuasan pelanggan, (3)  Membangun system 

penilaian yang akan membantu karyawan dalam meningkatkan kesejahteraan 

hidup dan  mengembangkan  karir dala suasana  yang nyaman, dan (4)  

Melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang akan membantu lingkungan dan 

masyarakat. 

 

ANALISIS PERANAN MOTIVASI DALAM MENINGKATKAN 

SEMANGAT  KERJA KARYAWAN 

 

1.  Pengertian Peranan 

Peranan bukan lagi merupakan kata yang baru dalam perbendaharaan 

bahasa Indonesia, karena istilah ini sering dikaitkan dengan pelaksanaan tugas 

- tugas  pemerintahan dan pembangunan. 

Menurut  Thoha (2010 :10) suatu peranan dirumuskan sebagai suatu 

rangkaian perilaku atau norms-norma dan kaidah yang teratur, yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor 

yang mudah dikenal. Sedangkan menurut Barry (dalam Thoha 2010 : 10) 

mendefinisikan peranan adalah sebagai seperangkat harapan yang dikenakan 

pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.  

Siagian (2010 : 74) mengemukakan peranan adalah pola tindakan  

tindakan patter of actions (yang diharapkan dari seseorang dalam kegiatan-

kegiatan organisasi yang melibatkan orang lain). Lebih lanjut para ahli 

sosiologi membedakan peranan atas dua aspek yaitu sebagai serangkaian 

harapan dan penampilan peranan, yaitu tingkah laku yang sesungguhnya dari 

individu dalam menjalankan peranannya. 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa peranan adalah serangkaian perilaku atau penampilam 

yang sesungguhnya dari individu – individu dalam menjalankan peranannya 

yang timbul karena adanya suatu jabatan tertentu dalam mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya, maka peranan disini menyangkut aspek harapan 

dan penampilan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan peranan adalah pola 

pola perilaku yang diharapkan dan ditampilkan individu dalam 

menyelenggarakan koordinasi dibidang pekerjaan yang diberikan. 



 

2.  Pengertian Motivasi 

Motivasi didefinisikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu 

guna mencapai sesuatu tujuan. Jadi motivasi yang pada seseorang akan 

mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran 

kepuasan. Organisasi adalah suatu sistem kerjasama antara dua orang atau 

lebih yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai tujuan.  

Tujuan dari motivasi antara lain adalah meningkatkan moral dan 

kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja, mempertahankan 

kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan, mengefektifkan 

pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, 

meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan 

tingkat kesejahteraan terhadap tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan 

alat-alat dan bahan baku.  

Motivasi adalah bidang pengkajian manajemen yang banyak 

melibatkan aspek-aspek psikologi, karena dengan motivasi kita lebih banyak 

menjelaskan terjadinya perilaku orang-orang yang didorong oleh kondisi 

psikis yang ada diri karyawan masing-masing. Seperi halnya dorongan untuk 

bersedia bekerja dengan baik, kesadaran dalam menunaikan tugas rasa 

tanggung jawab dan berupaya untuk meningkatkan prestasi ( Anoraga, 2011 : 

34). 

3.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja. 

 Miskel (Bafadal, 2010:55) menyatakan bahwa motivasi kerja karyawan 

adalah kemauan karyawan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ditambah oleh 

Wiles (Bafadal, 2010:55) bahwa tinggi rendahnya motivasi kerja karyawan 

sangat mempengaruhi performensinya dalam menyelesaikan tugas-tgasnya. 

Dalam sejumlah teori motivasi, ditegaskan bahwa motivasi berawal dari 

kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga menimbulkan 

ketegangan-ketegangan yang mendorong seseorang untuk bertindak. 

Dikatakan seorang karyawan yang melakukan aktivitas tertentu selalu 

didorong oleh motif-motif tertentu, yaitu dalam upaya memenuhi kebutuhan 

dirinya. 

Berdasarkan konsep pengertian diatas terdapat dua aspek dalam 

motivasi kerja yaitu aspek pendorong, dan aspek penyehat. Aspek pendorong 

diukur melalui: (1) prestasi kerja, (2) pengakuan hasil kerja, (3) peningkatan 

prestasi kerja, (4) tanggung jawab, (5) sifat pekerjaan. Sedangkan aspek 

penyehat diukur melalui: (1) hubungan antar peribadi, (2) kemampuan kerja, 

(3) kehidupan peribadi, (4) kebijaksanaan dan administrasi, (5) kesempatan 

untuk bertumbuh, (6) penghasilan, (7) kedudukan, dan (8) kondisi kerja. 

 

4.   Pengertian Semangat Kerja 

Semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan dari seseorang 

mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk 

mencapai produktivitas yang maksimal, Semangat kerja adalah tingkah laku 

para karyawan yang bekerja dengan kondisi lebih optimal sehingga 



mencerminkan keadaan di mana perusahaan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan Dengan semangat kerja yang tinggi merupakan suatu reaksi yang 

positif dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang 

lebih baik, maka semangat kerja tersebut akn mempunyai pengaruh terhadap 

aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan atau organisasi menginginkan 

karyawan yang mempunyai semangat kerja yang tinggi (Hasibuan, 2010: 94) 

Denyer dalam Moekijat (2013: 136) menjelaskan kata semangat 

(morale) itu mulamula dipergunakan dalam kalangan militer untuk 

menunjukkan  dimana keadaan moral pasukan, akan tetapi sekarang 

mempunyai arti yang lebih luas dan dapat dirumuskan sebagai sikap bersama 

para pekerja terhadap satu sama lain, terhadap atasan atau pimpinan , 

terhadap manajemen, atau pekerjaan Nitisemito (2012: 160) berpendapat 

bahwa semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat sehingga 

pekerjaan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik. ] 

Hasibuan (2010: 94) mengatakan semangat kerja sebagai keinginan dan 

kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaanya yang dikerjakannya dengan 

baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. 

Sastrohadiwiryo (2003: 282) mengatakan semangat kerja dapat diartikan 

sebagai suatu kondisi mental, atau perilaku individu tenaga kerja dan 

kelompok-kelompok yang ada dodalam organisasi menimbulkan kesenangan 

yang mendalam pada diri tenaga kerja untuk bekerja dengan giat dan 

konsekuen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.  

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  PADA PT NUSANTARA SURYA  

SAKTI MOTOR BANJARMASIN 

 

Hasil Penelitian   

Sumber daya manusia yang diberdayakan sebagai salah satu isu strategis 

perusahaan memegang peranan penting dalam upaya memajukan dan 

mengembangkan kearah yang dinamis dan aktif.  Di dalam perusahaan, sumber 

daya manusia ini tercermin pada karyawan sebagai pelaksana perusahaan yang 

memiliki dedikasi yang tinggi, sehingga pemberdayaannya terkait dengan unsur  

penentu keberhasilan organisasi, tetapi juga harus sampai kepada pengembangan 

sebagai individu yang memiliki loyalitas.  

 

Peranan Motivasi Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Karyawan PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin 

Berbicara  masalah  karyawan pada PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin maka hal  tersebut  erat  kaitannya dengan  peningkatan semangat 

kerja, karenanya  akan ditemukan  berbagai akan  ditemukan  berbagai  macam  

aspek  dan beragam  dimensi  yang  ditimbulkan, tanpa  memperhatikan  aspek  

serta  dimensi yang    ditimbulkan tanpa memperhatikan  aspek  karyawan pada 

PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin, maka peningkatan semangat kerja   

yang  telah direalisasikan   akan menjadi  suatu pekerjaan  yang sia-sia. Hal ini   

tentunya  tercermin  bahwa sumber daya  manusia  dalam  peningkatan semangat 

kerja  merupakan  dimensi   pertama  dan  utama,  sebab  karyawan memegang   



peranan   penting  dan  menentukan,  karenanya  bagaimanapun  juga peningkatan 

semangat kerja   tidak dimulai  dengan adanya  sarana dan prasarana, tetapi  

dimulai  dengan  manusia   dengan  pendidikan  organisasi  serta motivasi yang 

diberikan pimpinan. 

Pemberian motivasi penting bagi karyawan yang diberdayakan pada 

perusahaan karena berkaitan dengan adanya kebutuhan hidup sesuai dengan 

adanya pemenuhan kebutuhan  primer yang berasal dari faktor internal maupun 

eksternal karyawan itu sendiri ditimbulkan sebagai : 

1) Semangat  kerja  karyawan yang menurun sehingga prestasi yang diraih 

belum menunjukan hasil yang baik. 

2) Kebutuhan hidup kurang terpenuhi baik yang menyangkut kebutuhan 

primer maupun sekender. 

Peranan Manajer dalam manajer perusahaan dalam semangat pemberian 

motivasi kepadaan  karyawan yang  luas  lingkupnya  sangat terbatas  dan jika 

terlihat  bahwa kegiatan  pemerintahan  umum,  pembangunan  dan  pelayanan  

masyarakat  yang  semakin  komplek  maka perlu  kiranya kewenangan  Manajer 

dalam  manajer perusahaan dalam semangat pemberian motivasi kepada karyawan  

tersebut  diperluas. Maksudnya  yaitu  bahwa Manajer  selaku manajer perusahaan 

dalam semangat pemberian motivasi kepada  karyawan dapat  mengambil  suatu  

kebijaksanaan  tanpa harus  melalui  persetujuan  kepada pemerintah  tingkat atas  

dengan  ketentuan  bahwa kebijaksanaan tersebut tidak  bertentangan  dengan  

ketentuan  yang berlaku  dan Manajer dalam  menjalankan  kebijaksanannya  

tersebut  juga diberikan  kewenangan  dalam  semangatnya. Dan sebagai  tindak 

lanjutnya Manajer  selaku  pelaksana  kebijaksanaan  wajib untuk  melaporkan  

terhadap  hasil kebijaksanaan  yang telah  diambilnya. 

Dengan pemberian insentif yang memadai adalah suatu penghargaan 

perusahaan terhadap prestasi kerja para karyawan. Selanjutnya akan mendorong 

perilaku-perilaku atau performance karyawan sesuai yang diinginkan PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin, menjamin Keadilan, adanya sistem 

insentif yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam 

perusahaan.  

Sehubungan dengan hal tersebut bagi karyawan PT Nusantara Surya  

Sakti Motor Banjarmasin yang  dapat melaksanakan tugas dan  jabatan dengan 

baik untuk meraih prestasi kerjanya perlu dipertahankan diantaranya diberikan 

motivasi dalam bentuk material  seperti  gaji  yang mencukupi sehingga karyawan  

yang diberdayakan akan betah atau bertahan bekerja pada perusahaan tersebut. 

Dengan adanya pemberian motivasi yang sesuai dengan keinginan karyawan 

berarti mencegah keluarnya karyawan dari perusahaan tersebut untuk mencari 

pekerjaan yang lebih baik. 

PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  sebagai perusahaan yang 

bergerak dibidang penjualan kendaraan bermotor dan spare part merek Honda 

memiliki sistem pemberian motivasi secara langsung sesuai perannya untuk 

memberi semangat pada karyawan. Hal ini dikembangkan  karena motivasi yang 

diberikan dengan terarah dan adil mampu mewujudkan semangat kerja karyawan 

yang lebih baik. Namun permasalahan yang dihadapi sekarang ini besar kecilnya 



jumlah motivasi yang diberikan sekarang oleh perusahaan sebagin sedah  

memuaskan karyawan. Hal ini dapat dilihat dari peranan motivasi antara lain : 

1)   Semangat kerja Karyawan 

(1) Kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi karyawan yang 

diberdayakan belum sepenuhnya berjalan, karena secara kompetitif masih 

terdapat karyawan yang belum menggunakan keterampilan kerjanya. 

(2) Perumusan terhadap kuantitas karyawan  belum sepenuhnya terencanakan 

dengan baik karenanya terdapat duplikasi pekerjaan yang dilakukan oleh 

karyawan dalam kurun waktu bersamaan, sehingga saat melakukan tugas 

eksternal maka tugas dalam perusahaan menjadi terbelangkalai. 

2)   Motivasi dalam bentuk pemberian Kompensasi kepada Karyawan 

(1) Kompensasi  yang diterima tidak seimbang dibandingkan skema gaji 

disektor swasta lainnya, apalagi kalau dibandingkan dengan kalkulasi 

biaya hidup minimal bulanan yang dirasakan oleh karyawan khususnya 

yang hanya sebagai staff. 

(2) Bantuan yang diberikan untuk meningkatkan motivasi, misalnya 

pelayanan kesehatan, perasuransian yang masih belum menyentuh 

substansi permasalahan yang dihadapi oleh karyawan apabila harus 

dihadapkan pada permasalahan tersebut. Disamping pembiayaan keluarga  

yang masuk rumah sakit, biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. 

Untuk lebih jelasnya sebagai tolak ukur dari  peranan motivasi dalam 

meningkatkan semangat kerja  Karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin adalah :  

(1.)  Motivasi Intrinsik 

Masalah  motivasi yang diberikan kepada   Karyawan PT Nusantara Surya  

Sakti Motor Banjarmasin   erat  kaitannya  dengan  perananya  sebagai salah satu 

cara mendorong  peningkatan semangat kerja, karenanya  akan  ditemukan  

berbagai  macam aspek   dan  beragam  dimensi   didalamnya, sehingga 

seberapapun  besar dimensi   yang  ditimbulkan apabila karyawan dapat hidup 

layak 

Pimpinan  perlu memperhatikan  aspek  Sumber  Daya Manusianya  dengan 

memperhatikan kebutuhan hidup denan gaji yang sesuai  gar peningkatan 

semangat kerja  dapat   direalisasikan   akan  menjadi  sia-sia  hal ini  tentunya   

tercermin  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  merupakan   faktor utama,  sebab 

SDM  memegang  peranan  penting  dan  menentukan keberhasil;an organisasi 

untuk mencapai sasaran. Oleh karenannya   bagaimanapun  juga pemberin motivsi 

yng tept sesuai dengan kebutuhan hidup maupun peningkatan loyalitas kerja akan 

terwujud. 

Upaya  meningkatkan semangat kerja Karyawan  PT Nusantara Surya  Sakti 

Motor Banjarmasin Banjarmasin salah satunya  yang  memiliki  Karyawan  yang 

cukup  banyak  kuantitasnya  tidak  terlepas  dari adanya  permasalahan  yang 

menyangkut  kebijakan  Kepala PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin 

dalam memberikan motivasi terhadap karyawannya yakni gaji yang sesuai dengan 

beban kerja, diklat peningkatan kualitas serta pengfhargaan bila munjukan prestasi 

dalam bekerja.  



.Memberikan motivasi penting bagi karyawan yang diberdayakan pada 

organisasi karena berkaitan dengan adanya kebutuhan hidup sesuai dengan adanya 

pemenuhan kebutuhan  primer yang berasal dari faktor internal maupun eksternal 

karyawan itu sendiri ditimbulkan, disamping itu kami perlu pula pengembangan 

diri melalui kessempatan mendapatkan Diklat seperti sekarang ini pekerjaan 

banyak terkait dengan IPTEK. 

Dalam kaaitannya pemberin motivas8i intrinsik ini  .Kepala Cabaang PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin dalam memberikan motivasi kepadaan  

kedisiplinan, permasalahan yang timbul  sangat  banyak namun  berkat  

bimbingan dan arahan  Kepala PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin 

memberikan motivasi seperti gaji, dikla penghargaan sehingga dapat mengatasi 

kekurangan-kekurangan dalam diri karyawannya.   

(2)   Motivasi Ekstrinsik 

Menumbuhkan rasa disiplin  pribadi  dalam setiap  pertemuan  dengan  

harapan  akan tumbuh  kesadaran  dalam  diri pribadi  dari masing-masing  

karyawan,  memberikan  penjelasan  bahwa ketaudanan  murni  terhadap 

Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  tersebut  tidak  benar,  

tugas  dan tanggung  jawab Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin  dan  bawahan  tersebut berbeda.  sanksi  hendaknya  dapat 

diterapkan  dengan kebijaksanaan  persuasive lebih  diutamakan, sifat  dan adat  

ketimun serta  kekuarangan  dalam mengambil  sanksi  hukum yang tentunya  

disesuaikan  dengan  pelanggan  yang dilakukan.    

Berhasilnya  Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin 

dalam memberikan motivasi kepadaan karyawan  negeri,  masalah  kesejahteraan  

sangat berperan  terhadap  keberhasilan  Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti 

Motor Banjarmasin   dalam memberikan motivasi kepadaan  itu sendiri. Oleh  

sebab  itulah  disamping  kesejahteraan  yang telah  menjadi  haknya karyawan    

sesuai dengan kententuan  yang berlaku,  sangat  ideal  bila karyawan    tersebut  

dapat mengusahakan   penigkatan  kesejahteraan  dalam arti  yang lebih luas. 

dalam  kesejahteraan   karyawan ini  sangat  menentukan  dan  sangat  

berpengaruh  terhadap  moral  dan mental para  karyawan  terutama  terhadap  

dedikasinya, disiplin  dan juga jiwanya  serta tanggung jawab  terhadap  pelaku  

tugas  kewajibannya.  

Dengan  kesejahteraan  para karyawan  yang baik serta adanya  peningkatan  

kesejahteraan  secara bertahap  tentunya  sesuai  dengan peraturan  perundangan  

yang berlaku  dan kebijaksanaan  Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin maka para karyawan  tersebut  dapat memusatkan perhatian  

terhadap  semangat  tugas  pekerjaan. .Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin dalam memberikan motivasi kepadaan  kesejahteraan  pada unit  

kerja  dinilai  cukup baik,  dimana kesejahteraannya cukup  baik Tanggung jawab  

Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  dalam menunjang  

kesejahteraan  para karyawan  hanya sebagian  kecil saja  atau  dalam alternatif  

tertentu,  

Hal ini  dikarenakan  kesejahteraan  karyawan  dalam hal  pengkajian, 

tunjangan-tunjangan, pensiun, uang duka dan lain sebagainya  yang bersifat  

kesejahteraan  karyawan  sudah ada  ketentuan peraturannya,  sehingga  



wewenang Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  selaku  

Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  Dalam memberikan 

motivasi kepada hanya terbatas  dalam pengertian  melanjutkan permohonan  dari 

karyawan yang  mempunyai  kepentingan  terhadap peningkatan  dalam 

pemenuhan  kesejahteraannya. 

Selain dari  Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin dalam 

memberikan motivasi kepadaan dalam  mendudukan pada  jabatan  yang dapat  

meningkat kesejahteraan, Pimpinan PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin  juga  memberikan  intensif  bagi para  karyawan yang   tidak  duduk 

dalam  jabatan  dan pada  kesempatan  tertentu Pimpinan PT Nusantara Surya  

Sakti Motor Banjarmasin  mengkoordinir  semua karyawan  dan keluarganya  

untuk mengadakan  rekreasi  tahunan yang waktunya  tidak  tentu  yang tujuannya  

untuk meningkatkan  talisilaturahmi,  ikatan  kekeluargaan, dan  menghilangkan  

kejenuhan-kenjenuhan  terhadap  rutinitas  dalam menghadapi  pekerjaan 

Hal menarik pada organisasi, yang menyangkut sumber daya manusia dan 

net work ability tersebut adalah mengenai pengembangan karyawan oleh karena 

kelancaran penyelenggaraan tugas organisasi sangat tergantung pada 

kesempurnaan kerja karyawannya. Hal ini dilakukan agar Karyawan yang 

memiliki prestasi  mendapat perhatian serius sehingga profesionalitas kerja secara 

kompetitif berjalan optimal. 

Dengan pemberian insentif yang memadai adalah suatu penghargaan 

organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan. Selanjutnya akan mendorong 

perilaku-perilaku atau performance karyawan sesuai yang diinginkan PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin, menjamin Keadilan, adanya sistem 

insentif yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam 

organisasi.  

Sehubungan dengan hal tersebut bagi karyawan PT Nusantara Surya  

Sakti Motor Banjarmasin yang  dapat melaksanakan tugas dan  jabatan dengan 

baik untuk meraih prestasi kerjanya perlu dipertahankan diantaranya diberikan 

motivasi dalam bentuk material  seperti  gaji  yang mencukupi sehingga karyawan  

yang diberdayakan akan betah atau bertahan bekerja pada organisasi tersebut. 

Dengan adanya memberikan motivasi yang sesuai dengan keinginan karyawan 

berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi tersebut untuk mencari 

pekerjaan yang lebih baik. 

Upaya memperoleh Karyawan bagi PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin  agar mendapatkan karyawan yang berkualitas ditentukan pula oleh 

motivasi yang diberikan secara langsung sehingga akan memberikan kesempatan 

bagi karyawan di PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin untuk 

meningkatkan semangat kerjanya. 

 

 

 

 

 



Kendala Yang Menyangkut Peranan Motivasi Dalam Meningkatkan 

Semangat kerja  Oleh Karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin 

Berdasarkan penelitian dilapangan ditemukan beberapa kendala yang 

menyangkut motivasi dalam meningkatkan semangat kerja  oleh Karyawan PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin disebabkan : 

(1) Kurangnya Gaji yang diberikan PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin belum mencukupi kebutuhan karyawan 

Motivasi yang diberikan oleh PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin yang selama ini  adalah dengan cara pembayaran gaji yang tidak 

didasarkan UMP sehingga tidak dijadikan patokan untuk memberikan 

motivasi kepada karyawan karyawan yang memiliki bidang kerja secara 

administratif maupun teknis operasional, karena karyawan tersebut memiliki 

kebutuhan hidup yang sama.   

Karyawan teknis atau lapangan memang memiliki beban kerja yang 

lebih besar dibandingkan tenaga administratif, yang  tidak  diberikan motivasi 

karena jatah lembur tidak ada, perusahaan harus memertimbangkan pula 

terhadap kebutuhan karyawan tersebut, misalnya dengan memberikan 

tunjangan jabatan.  

Disisi lain perusahaan tidak mudah untuk segera memenuhi 

kebutuhan karyawan yang semakin besar dan bervariasi. Persoalannya 

terletak pada pertimbangan penentuan gaji yang tidak sederhana dan mudah 

diputuskan. Penentuan besaran kompensasi sangat dipengaruhi kondisi 

internal dan eksternal perusahaan. 

Kondisi perusahaan sangat menentukan kemampuan perusahaan 

dalam memberi kompensasi yang layak. Selain itu juga sangat dipengaruhi 

oleh adanya besarnya beban gaji yang harus dibayarkan perusahaan yang 

terkadang mengalami penurunan produksi. 

(2) Kurang maksimalnya pelatihan yang diberikan pada karyawan oleh PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin 

Sistem jenis motivasi yang diberikan berupa kompensasi yang diberikan oleh 

PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin tidak disertai dengan beban 

pendanaan untuk pelatihan sesuai dengan motivasi yang diberikan. Hal ini 

dilakukan karena motivasi yang diperoleh karyawan juga penting untuk 

memenuhi kebutuhan hidup karyawan. Ini menggambarkan rencana-rencana 

pembayaran upah yang dikaitkan dengan meningkatkan semangat kerja 

karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin tidak di jadikan 

dasar untuk meningkatkan keterampilan kerja. 

Bentuk  motivasi berupa finansial langsung seperti upah, gaji, komisi, dan 

bonus.Sementara yang tidak langsung berupa asuransi, bantuan sosial, uang 

cuti, uang pensiun, pelatihan dan sebagainya. Selain itu bentuk bukan 

finansial berupa unsur-unsur jenis pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. 

Bentuk unsur pekerjaanmeliputi tanggung jawab, perhatian dan penghargaan 

dari pimpinan, sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupa kenyamanan 

kondisi kera, distribusi pembagian kerja dan kebijakan perusahaan. 



Pimpinan Perusahaan  selaku pembina  karyawan dapat  mengambil  suatu  

kebijaksanaan atas  persetujuan  Direktur Utama  dengan  ketentuan  bahwa 

kebijaksanaan tersebut tidak  bertentangan  dengan  ketentuan perusahaan  

yang berlaku  dan Pimpinan Perusahaan dalam  menjalankan  

kebijaksanannya  tersebut  juga diberikan  kewenangan  dalam  semangatnya. 

Dan sebagai  tindak lanjutnya Pimpinan Perusahaan  selaku  pelaksana  

kebijaksanaan  wajib untuk  melaporkan  terhadap  hasil kebijaksanaan  yang 

telah  diambilnya, 

Pentingnya pelatihan kerja pada PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin yang diberikan secara administratif maupun secara teknis 

operasional belum mencapai hasil yang optimal, mengingat duplikasi atau 

kerjaan rangkap yang dilakukan oleh petugas dinilai tidak efisien dan efektif, 

karena sebagian petugas tersebut sering mengeluhkan atas volume kerja yang 

dibebankan dengan kemampuannya  mengatasi pekerjaan tersebut, 

Dari yang disampaikan hal ini berdampak pada produktivitas  yang dihasilkan 

jauh dari sasaran yang diharapkan karenanya dengan pelatihan kerja pada PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin yang cepat, tepat guna serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. 

(3)  Kurang disiplin  

Masih banyak Kepala Bagian  dan bagian staf yang sering datang tidak tepat 

waktu atau terlambat padahal sebagai karyawan PT Nusantara Surya  Sakti 

Motor Banjarmasin harus mengutamakan ketepatan waktu dalam kehadiran 

karena menyangkut tanggung jawab yang sangat besar yaitu menjaga dan 

membina pegawai. 

 

Solusi Mengatasi Kendala Yng Menyangkut Motivasi Dalam Meningkatkan 

Semangat kerja  Oleh Karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor 

Banjarmasin  Yang Seharusnya Dilakukan 

Sehubungan hal tersebut diatas motivasi dalam upaya pelayanan terhadap 

publik oleh PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  yang seharusnya 

dilakukan adalah sebagai berikut.   

-  Manambah Sarana Kerja  Yang Dapat Mengatasi Besarnya Beban Volume 

Kerja 

Dalam pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk penyiapan 

kebijakan teknis pemberian pendidikan dan pelatihan agar karyawan memiliki 

wawasan pengetahuan, sikap dan mentalitas yang baik serta kemampuan 

memberikan pelayanan, setiap bidang-bidang yang ada diharapkan dapat 

saling berkoordinasi dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai 

mekanisme yang berlaku. 

.   

.-  Meningkatkan Pengetahuan/keterampilan teknis 

Pengetahuan layanan  diukur melalui spontanitas dalam menanggapi 

permasalahan dan tenggang waktu penyelesaian masalah dengan melalui 

pengetahuan/keterampilan teknis Karyawan.  

tenggang waktu penyelesaian setiap pelaksanaan di lapangan atas 

pemberian  motivasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana serta dana 



bantuan biasanya 1-2  hari kerja, hal ini bisa saja berubah karena 

ketergantungan pada laporan yang dikirim yang sering mengakibatkan 

penundaan penyelesaian pekerjaan oleh Karyawan karena karyawan memiliki 

keterampilan kerja yang masih lamban. Dalam memberikan pelayanan 

Karyawan semua tidak ada pengecualian dan pembedaan ras ataupun agama 

semua mendapat prioritas sama tergantung pada hal-hal yang bersifat prinsipil. 

Tetapi masalahnya dengan keterbatasan skill yang karyawan miliki 

terkadangsurat-surat yang masuk dikoordinasikan dengan bidang-bidang yang 

terkait dengan Bagian Karyawan pun belum mampu terselesaikan dengan baik  

 -    Meningkatkan Mutu Hasil Kerja 

Penyusunan tugas pokok dan fungsi ini masih belum bisa berjalan 

sesuai dengan harapan, hal ini memang disadari sepenuhnya oleh karyawan-

karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin terhadap konsumen. 

Dalam hal penyusunan bahan kebijakan teknis untuk memberikan tugas yang 

sesuai dngan potensi karyawan, karenanya mutu kerja menjadi bagian penting 

bagi Karyawan. Tetapi kami akui masih belum bisa dijalankan sampai 100%, 

kendala yang dihadapi adalah hasil pelaksanaan kerja belum dibarengi dengan 

sarana dan prasarana pendukung karenanya mutu kerja yang dihasilkan 

Karyawan masih belum memadai dan perlu pembenahan tidak dapat terpenuhi 

dikarenakan kapasitas ruang kerja untuk menampung tidak mencukupi, maka 

diadakan pelaksanaan dalam 2 tahap. 

Keadaan ini mengindikasi adanya keterbatasan sarana dan prasarana 

penunjang pelaksanaan kebijakan teknis pemberian pendidikan dan pelatihan 

agar karyawan memiliki wawasan pengetahuan, sikap dan mentalitas yang 

baik serta kemampuan memberikan motivasi. Kendala yang lain juga dialami 

oleh PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin terhadap Konsumen dari 

segi kemampuan Karyawan dalam melakukan penyiapan kebijakan pemberian 

pendidikan dan pelatihan agar karyawan memiliki wawasan pengetahuan, 

sikap dan mentalitas yang baik serta kemampuan memberikan motivasi, 

Sangat disadari betul akan kemampuan Karyawan yang ada maka dirasa perlu 

untuk diadakannya pelatihan kepada para staf yang ada agar dapat menguasai 

tugas pokok dan fungsinya dengan baik, karena kenyataannya dalam 

penyusunan penyiapan pedoman kebijakan teknis pemberian pendidikan dan 

pelatihan agar karyawan memiliki wawasan pengetahuan, sikap dan mentalitas 

yang baik serta kemampuan memberikan motivasi ini masih belum 

memuaskan. Kendala ini menurut hemat saya karena disiplin ilmu yang para 

staf kami memang berasal dari berbagai jurusan, sebagai staf kami tidak 

mempunyai disiplin ilmu berbasis yang berbasis keterampilan teknis.” 

Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

penyusunan penyiapan kebijakan teknis pemberian pendidikan dan pelatihan 

agar karyawan memiliki wawasan pengetahuan, sikap dan mentalitas yang 

baik serta kemampuan memberikan motivasi masih mengalami kendala dari 

kemampuan karyawan juga keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, 

sehingga dalam pelaksanaanya belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 

 

 



-.   Kedisiplinan Terhadap  Kehadiran tepat waktu 

Program-program yang akan disusun juga harus memperhatikan 

kehadiran tepat waktu Karyawan dapat menghasilkan sumber daya manusia 

yang berpengetahuan dan diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan 

yang dihadapi  Perusahaan. Untuk mendukung program pelaksanaan tersebut 

Dalam proses yang kami laksanakan masih belum dapat memenuhi keinginan 

Konsumen pada umumnya karena efektivitas kerja yang ada harus mengacu 

pada aturan atau ketentuan yang ada. Salah satu yang melegakan kami selama 

saya bertugas belum ada Karyawan yang mengalami protes atau kritik yang 

pedas  dan semoga saja tidak ada. karena selama ini walaupun keluhan dari 

konsumen yang memerlukan bantuan penanganan pemberian  motivasi tentang 

perilaku Karyawan   PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin terhadap 

Konsumen tetapi tidak menimbulkan masalah yang serius. 

Kehadiran karyawan yang tidak sesuai dengan harapan kami, 

Tetapi kami memaklumi akibat adanya jarak tempuh  dari PT Nusantara Surya  

Sakti Motor Banjarmasin kewilayah lokasi bencana yang tentunya memerlukan  

waktu yang lama. Tetapi biasanya kami mendapat penjelasan dari karyawan, 

Dari informasi yang karyawan berikan kami mendapatkan permintaan maaf  

dari karyawan untuk ketepatan waktu lebih mempertimbangkan mekanisme 

kerja yang ada. 

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

proses kehadiran tepat waktu karyawan belum maksimal dijalankan, 

dikarenakan masih adanya intervensi dari aturan-aturan perusahaan yang ada 

sehingga banyak keluhan-keluhan yang dilontarkan konsumen yang 

memerlukan bantuan penanganan pemberian  motivasi tidak dapat dipenuhi. 

Dari segi responsivitas ini belum baik tapi boleh juga dikatakan cukup 

Pembahasan 

Peranan motivasi dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  selama ini terkait  motivasi masih 

didasarkan pada jabatan tidak pada hasil kerja  yang diperlihatkan oleh karyawan, 

karenanya besar kecilnya motivasipun sangat tergantung dengan pada jabatan 

yang diperoleh oleh karyawan.  

Besarnya motivasi yang diberikan selama ini masih dianggap belum sesuai 

dengan pemerataan keadilan dalam motivasi  pengalaman kerja  karyawan, hal 

ini memiliki pengaruh terhadap eksistensi karyawan dalam bekerja. Karena 

motivasi bagi karyawan selama ini dianggap dapat menunjang kebutuhan yang 

semakin hari semakin besar, baik untuk kebutuhan primer, sekunder maupun 

tertier.   

Peranan motivasi dalam bentuk finansial walaupun terlaksana dengan 

cukup baik  tetapi selama ini masih mengalami hambatan atau permasalahan 

yang menyangkut : 

1)   Besarnya motivasi yang diberikan 

Selama ini motivasi yang diberikan oleh Manajer Perusahaan terhadap 

karyawan  yang menyangkut motivasi, motivasi lembur, motivasi maupun 

tunjangan selama ini masih dianggap  mencukupi walaupun diharapkan lebih 

besar lagi,  karena  itu terlihat  : 



(1) Adanya keluhan dari karyawan yang menginginkan  motivasi yang lebih 

besar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari 

(2) Adanya motivasi yang dibayar untuk meningkatkan semangat kerja 

karyawan dalam jumlah yang memadai  

2)  Tertundanya Pembayaran  uang lembur dan insentif 

Tertundanya Pembayaran  uang lembur dan insentif, tunjangan, 

motivasi lembur atau motivasi disebabkan oleh adanya sistem upah harian 

maupun bulanan, sehingga motivasi diluar motivasi berbarengan dengan 

Pembayaran  uang lembur dan insentif karyawan bulanan, padahal tidak 

semua karyawan mendapat motivasi bulanan. 

Permasalahan yang menyangkut motivasi dalam meningkatkan 

semangat kerja karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin  

yang disarankan adalah sebagai berikut. 

(1) Pimpinan perusahaan perlu membenahi sistem motivasi yang selama ini 

dilakukan  terutama untuk karyawan yang berstatus  staf sehingga besarnya 

motivasi dapat diukur sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, 

sehingga karyawan merasa puas atas hak yang karyawan dapatkan . 

(2) Meningkatkan jumlah motivasi bagi karyawan yang ditugaskan pada staf 

masing-masing bidang tidak hanya pada bagian pemasaran dan 

produktivitassi, tetapi juga untuk karyawan yang menangani ketatausahaan 

yang menangani masalah Pembayaran  uang lembur dan insentif karyawan 

tepat pada waktunya. 

(3) Antara manajer perusahaan dana seluruh  karyawan dapat menjalin 

komunikasi yang lebih informatif mengenai besarnya  produktivitas 

pengolahan biji besi yang dihasilkan sehingga dalam motivasi secara 

terbuka dapat berjalan lancar  

(4) Melakukan pembenahan terhadap personalia sehingga tidak didominasi 

oleh karyawan yang kurang memiliki kemampuan tetapi memiliki jabatan, 

karenanya sangat penting makna selektif didalam dalam menilai 

kemampuan karyawan 

(5) Adanya standar prestasi bagi karyawan sehingga lebih mudah memberikan 

motivasi bagi karyawan yang telah menunjukan kemampuannya didalam 

memasarkan produktivitas pengolahan biji besi. 

Peranan motivasi dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin selama ini terkait  motivasi dalam 

bentuk  finansial seperti gaji,  uang lembur bonus maupun tunjangan. Sedangkan  

motivasi non finansial terkait dengan adanya kesempatan memperoleh 

kesempatan untuk menikmati hari libur kerja.  

Peranan motivasi  dalam meningkatkan csemangat kerja walaupun 

terlaksana dengan cukup baik  tetapi masih mengalami hambatan atau 

permasalahan yang menyangkut : 

a.   Besarnya motivasi yang diberikan 

Selama ini motivasi yang diberikan oleh Manajer Perusahaan terhadap 

karyawan  yang menyangkut gaji, uang lembur, bonus maupun tunjangan 

selama ini masih dianggap  mencukupi walaupun diharapkan lebih besar 

lagi,  karena  itu terlihat  : 



1) Adanya Keluhan dari karyawan yang menginginkan  motivasi yang lebih 

besar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Disamping itu 

jenis motivasi yang diberikan berupa kompensasi non financial seperti 

penghargaan atas pekerjaan masih belum maksimal pula dilaksanakan. 

2) Adanya gaji yang dibayar perlu tunjangan-tunjangan yang dapat 

mesemangat kerja karyawan  

b.  Tertundanya pembayaran gaji 

Tertundanya pembayaran gaji, tunjangan, uang lembur atau bonus 

disebabkan oleh adanya sistem upah harian maupun bulanan, sehingga uang 

diluar gaji berbarengan dengan pembayaran gaji karyawan bulanan, padahal 

tidak semua karyawan mendapat gaji bulanan. 

Permasalahan yang menyangkut motivasi dalam meningkatkan 

semangat kerja karyawan PT Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin 

yang seharusnya,adalah sebagai berikut. 

1) Pimpinan perusahaan perlu membenahi terhadap sistem penggajian yang 

selama ini dilakukan yang diberlakukan terutama untuk karyawan yang 

berstatus  harian sehingga besarnya gaji dapat diukur sesuai dengan 

kententuan yang diberlakukan. 

2) Meningkatkan disiplin kerja bagi karyawan yang ditugaskan pada 

masing-masing bidang termasuk bagian Keuangan agar dapat membayar 

gaji karyawan tepat pada waktunya. 

3) Antara pimpinan perusahaan beserta seluruh staf serta karyawan dapat 

menjalin komunikasi yang lebih informatif sehingga semangat kerja 

dapat  lancar sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang harus 

dikerjakan oleh karyawan  

4) Melakukan pembenahan terhadap personalia sehingga tidak didominasi 

oleh karyawan yang kurang memiliki kemampuan tetapi memiliki 

jabatan, karenanya sangat penting makna selektif didalam dalam menilai 

kemampuan karyawan 

5) Adanya standar prestasi bagi karyawan sehingga lebih mudah 

memberikan penghargaan bagi karyawan yang telah menunjukan 

kemampuannya. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Kesimpulan  dan saran   berdasarkan  tinjauan   pustaka  yang  telah  

dipaparkan  dan  pengetahuan  dari obyek  penulisan, inti  dari bahasan  penulisan  

ini : 

1) Peranan motivasi dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin masih belum maksimal. Hal ini 

terlihat dengan adanya karyawan yang masih merasakan motivasi yang 

diberikan hanya terbatas pada motivasi dalam bentuk intristik daan eskstrinsik 

yang sebagian aja dijalankan perusahan sehingga semangay kerja karyawan 

menjadi menurun   

2) Kendala yang menyangkut peranan motivasi yang diberikan oleh   perusahaan 



dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT Nusantara Surya  Sakti 

Motor Banjarmasin adalah masing ada karyawan yang kurang puas dengan 

kompensasi yang diterima, kurangnya pelatihan kerja yang diberikan  serta 

displin kerja yang masih kurang sebagai dampak motivasi yang diberikan 

pimpinan belum tepat sasaran 

3) Solusi  mentasi kendala yang menyangkut peranan motivasi yang diberikan 

oleh   perusahaan dalam meningkatkan semangat kerja karyawan PT 

Nusantara Surya  Sakti Motor Banjarmasin adalah menambah dana keuangan 

yang diberikan kepada karyawan seperti tunjangan, memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk mendapatkan diklat sehingga dapat menguasai 

IPTEK, dan memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak mentaati 

peraturaan jam kerja.  

Saran 

Saran yang diharapkan pada penelitian ini, sebagai berikut.  

1) Pada  dasarnya  didalam  usaha untuk  memperoleh  karyawan  atau tenaga  

kerja yang  produktif dan mampu  memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan  

perusahaan, maka  diperlukan adanya perhatian dari pihak perusahaan 

terhadap kebutuhan yang paling mendasar dari karyawannya yakni 

menyangkut  motivasi 

2) Pimpinan perlu  memperhatikan  lebih   banyak  lagi  terhadap  karyawan  

dalam  melaksanakan pekerjaannya, sehingga  membuat  karyawan  percaya  

diri.  Rasa  kepercayaan  ini akan  menimbulkan  semangat  dan gairah  kerja 

bahwa  kemampuan  dan pemeliharaan loyalitas  kerja karyawan  diperlukan. 
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