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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara 

motivasi yang dilakukan oleh PT. Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin. (2) Untuk mengetahui dan 

memperoleh gambaran sejauh mana manfaat motivasi terhadap peningkatan semangat dan gairah 

kerja para karyawan PT. Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin 

Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan wawancara mendalam yang dipilih dari 

narasumber. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 5 peran motivasi dalam meningkatkan semangat 

kerja karyawan yaitu: Peluang untuk perkembangan dan pertumbuhan dalam bekerja bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kualitas pelayanan karyawan, 

meninngkatkan kreatifitas dalam bekerja karyawan, meningkatkan potensi-potensi karyawan 

dalam bekerja. 

Saran yang dapat diberikan oleh Kepada pihak terkait dalam hal ini pimpinan PT. Indocitra 

Niaga Jaya Banjarmasin agar terus melakukan kebijakan positif untuk meningkatkan semangat 

kerja karyawan yang ada diperusahaan. 

Kata Kunci : Kebijaksanaan Motivasi, Semangat Kerja. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to (1) To find out more clearly how the motivation is carried out by 

PT. Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin. (2) To find out and get an idea of the extent to which the 

benefits of motivation to increase the morale and enthusiasm of the employees of PT. Indocitra 

Niaga Jaya Banjarmasin. 

The research method uses a qualitative type with in-depth interviews selected from sources. Data 

collection techniques using documentation, interviews and observations. 

The results of the study can be concluded that there are 5 roles of motivation in increasing 

employee morale, namely: Opportunities for development and growth in work aimed at 

improving employee performance, improving employee service quality, increasing creativity in 

employee work, increasing employee potential at work. 



Suggestions that can be given to related parties in this case the leadership of PT. Indocitra 

Niaga Jaya Banjarmasin to continue to carry out positive policies to increase employee morale 

in the company. 

Keywords: Wisdom of Motivation, Work Spirit. 

PENDAHULUAN 

Dalam menghadapi kehidupan 

modern, peran sumber daya manusia (SDM) 

adalah karyawan sebagai sumber tenaga 

kerja di unit organisasi perlu menghasilkan 

produk yang berkualitas baik berupa barang 

atau jasa. Produk-produk yang dihasilkan 

oleh para pegawai tersebut saat ini menjadi 

fokus perhatian dalam upaya peningkatan 

kinerja yang berdampak pada efisiensi dan 

efektivitas organisasi. Masalah sumber daya 

manusia masih menjadi sorotan sekaligus 

tumpuan bagi perusahaan untuk tetap dapat 

bertahan di era globalisasi. Tantangan yang 

dihadapi oleh suatu perusahaan/ organisasi, 

para pebisnis dalam era globalisasi adalah 

akumulasi dari berbagai kondisi dinamis 

yang menyebabkan lingkungan usaha 

menjadi penuh ketidakpastian, semakin 

kompleks, dan cepat berubah. 

Sebagai kunci keberhasilan jalannya 

kegiatan bisnis, sudah selayaknyalah sumber 

daya manusia atau karyawan mendapat 

perhatian serius dengan segala 

kebutuhannya. Seiring persaingan antar 

perusahaan yang semakin luas dan sengit, 

semua atau setiap perusahaan perlu memiliki 

ritme kerja yang cepat, menuntut, dan sangat 

kompetitif. 

Salah satu faktor yang mendorong 

kinerja organisasi adalah motivasi kerja. 

Motivasi kerja merupakan faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan tertentu, sehingga motivasi 

biasanya diartikan sebagai faktor yang 

mendorong perilaku seseorang. Jika ia 

membutuhkan dan menginginkan sesuatu, 

maka ia akan terpaksa melakukan kegiatan 

tertentu untuk mendapatkan apa yang ia 

butuhkan. Misalnya, untuk bertahan hidup, 

ia akan dipaksa melakukan pekerjaan apa 

pun untuk bertahan hidup. Namun, jika ia 

tidak memiliki tujuan atau motivasi tertentu 

untuk mendorong kinerjanya, maka hasil 

yang diharapkan tidak akan maksimal. Salah 

satu pendorong agar organisasi itu 

menghasilkan kinerja yang maksimal adalah 

motivasi dari pemimpin. 

PT. Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin 

terletak pada jalan A. Yani Km 10.400 Kec. 

Kertak Hanyar Banjarmasin, yang memiliki 

beberapa gedung dan depo (perwakilan) 

serta membawahi beberapa grosir inti 

diwilayah Kalimantan Selatan, Tengah dan 

Timur. Jenis kegiatan usaha PT. Indocitra 

Niaga Jaya Banjarmasin adalah sebagai 

perusahaan distributor tunggal dalam 

memasarkan produk-produk perusahaan 

Indofood Group dan Perusahaan lain. 

Kegiatan yang dilakukan oleh PT. 

Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin, dalam 

rangka mengarahkan tenaga kerja yang baik 

dan kompeten masih kurang sesuai dengan 

prosedur yang berlaku, tetapi sudah 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Disamping itu motivasi terhadap para 

pegawai jarang dilaksanakan, padahal kedua 

komponen tersebut merupakan suatu 

rangkaian yang dapat memberikan pengaruh 

yang besar tehadap perkembangan kegiatan 

PT. Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin. 

Dari tingkat Absensi pada PT. 

Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin, maka 

terlihat adanya peningkatan terhadap absensi 

karyawan yang tentunya juga berpengaruh 

terhadap kegiatan sehari-hari para pegawai. 

Absensi yang dilakukan para pegawai 

tersebut karena kemungkinan disengaja 



akibat kurangnya semangat dan gairah kerja 

karyawan. 

Penulis berpendapat bahwa dengan 

adanya pemberian insentif yang sifatnya 

memotivasi karyawan dalam bekerja sangat 

diperlukan dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi secara lebih maksimal. Selain itu, 

keinginan untuk maju di samping 

kebijaksanaan insentif juga diharapkan akan 

dapat memberikan loyalitas yang tinggi 

terhadap tugas dan tanggung jawab 

karyawan dalam rangka meningkatkan 

motivasi dan semangat kerja karyawan 

sebagaimana yang telah ditetapkan. 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

pada studi ini adalah metode kualitatif. 

Metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang atau perilaku 

yang dapat diamati. 

Adalah melakukan penelitian 

kepustakaan atau studi literatur dengan 

mempelajari buku-buku ilmiah, atau 

tulisan-tulisan lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas. 

 

2. Lokasi Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah PT. 

Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin yang 

beralamatkan di Jalan A. Yani KM 

10,400 Banjarmasin. Kalimantan 

Selatan. 

 

3. Pengertian Data 

Data adalah sesuatu yang belum 

mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu 

pengolahan. Informasi merupakan hasil 

pengolahan dari sebuah model, formasi, 

organisasi, ataupun suatu perubahan 

bentuk dari data yang memiliki nilai 

tertentu, 

 

4. Jenis data dan Sumber data 

Data Primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung yang berasal 

dari sumbernya, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari responder 

sedangkan Data Primer merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung dari sumbernya 

tetapi melalui media perantara. 

 

5. Pengumpulan Data 

Studi kepustakaan yaitu 

mempelajari buku-buku literatur dan 

bacaan-¬bacaan lain yang dapat 

membantu dalam pemecahan masalah. 

Untuk mendapatkan data primer di PT. 

Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin 

dilakukan melalui wawancara secara 

langsung dengan pemimpin perusahaan 

serta para karyawan perusahaan. 

Obrservasi merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data yang tidak 

hanya mengukur sikap dari responden 

(wawancara) namun juga dapat 

digunakan untuk merekam berbagai 

fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan 

berpedoman pada data yang diperoleh 

dari field research (penelitian lapangan), 

dan mengumpulkan data perusahaan 

dalam hubungannya dengan masalah 

yang dibahas, kemudian dianalisis 

berdasarkan teori dan riset kepustakaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Salah satu langkah yang dilakukan 

oleh instansi / perusahaan adalah pemberian 

motivasi atau dorongan pada para karyawan. 

Motivasi yang dimaksud adalah suatu 



dorongan yang timbul pada diri seseorang 

maupun beberapa orang, baik secara sadar 

maupun tidak sadar mau melakukan suatu 

tindakan, kegiatan atau pekerjaan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan 

pemberian motivasi tersebut dapat berupa 

material maupun non material. 

Pada “PT. Indocitra Niaga Jaya 

Banjarmasin” pemberian motivasi pimpinan 

terhadap karyawannya belum cukup 

memadai, karena pimpinan perusahaan yang 

saya teliti belum sesuai dari apa yang 

diharapkan karyawan, faktor dari kesibukan 

pimpinan menyebabkan kurangnya waktu 

untuk karyawan dan juga faktor dari 

kebijakan-kebijakan yang masih belum baik 

berakibat terhambatnya kegiatan motivasi 

kerja karyawan. Artinya, pelaksanaan 

motivasi kurang berjalan dengan baik, tidak 

sesuai dengan prosedur bahkan tidak terlalu 

dianggap penting oleh pimpinan, karena 

pimpinan tidak punya waktu untuk 

melakukannya dan berakibat pada 

menurunnya produktivitas dan semangat 

kerja karyawan di “PT. Indocitra Niaga Jaya 

Banjarmasin”. Dengan adanya penurunan 

motivasi ini, maka akan ditemui akibat dari 

penurunan tersebut, sehingga akibatnya itu 

perlu diketahui oleh pimpinan “PT. Indocitra 

Niaga Jaya Banjarmasin”. Dengan ini 

perusahaan akan dapat mengambil tindakan-

tindakan atau pemecahan secepatnya. 

Dari tingkat Absensi pada PT. 

Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin, maka 

terlihat adanya penurunan pada tahun 2019 

ke 2020 terhadap absensi karyawan yang 

tentunya juga berpengaruh terhadap kegiatan 

sehari-hari para pegawai. Salah  satu  

indikasi turunnya semangat  kerja adalah 

karena turunnya motivasi kerja, turunnya 

semangat kerja ini dapat diukur atas 

dibandingkan dengan waktu sebelumnya. 

Karyawan merasa sangat tidak bersemangat 

bekerja karena banyak kebijakan-kebijakan 

pemimpin yang dirasa kurang tepat, adapun 

faktor lain yang mempengaruhi motivasi 

salah satunya pemberlakuan work from 

home (bekerja dari rumah) dampak dari 

pandemi covid-19. 

Adapun kebijakan yang seharusnya 

diambil oleh “PT. Indocitra Niaga Jaya 

Banjarmasin” adalah berusaha untuk 

memberikan motivasi dengan tujuan 

meningkatkan gairah kerja karyawan, seperti 

pemberian gaji yang lebih untuk karyawan 

yang berprestasi, tunjangan, menciptakan 

suasana yang baik antara pimpinan dengan 

karyawan. Kemudian disarankan 

Selanjutnya setelah pemberian motivasi 

diharapkan para pegawai / karyawan yang 

ditempatkan dalam suatu jabatan tertentu 

merupakan karyawan yang mempunyai sifat 

mental yang professional dalam bekerja, 

sehingga menjadi asset yang berguna dan 

dapat di andalkan, melaporkan absensi 

setiap bulan kepada pimpinan agar dapat 

menganalisa absensi karyawannya. Hal 

tersebut diatas dapat berguna untuk 

meningkatkan produktivitas kerja dan 

semangat kerja karyawan yang selama ini 

menjadi permasalahan bagi PT. Indocitra 

Niaga Jaya Banjarmasin. 

Dari Hasil Penelitian tersebut dapat kita 

lakukan pembahasan yaitu: 

1. Motivasi yang telah dilaksanakan 

Pentingnya dorongan atau 

motivasi yang dilakukan oleh PT. 

Indocitra Niaga Jaya Banjarmasin, saat 

ini masih belum memadai dengan apa 

yang diharapkan, terutama disebabkan 

oleh kesibukan dan rutinitas kantor 

yang padat dan mengakibatkan kegiatan 

motivasi terhambat. Memang kadang 

dalam jangka waktu tertentu kantor bisa 

mengadakan acara piknik yang 

mengambil lokasi-lokasi dalam kota 

maupun luar kota untuk berlibur 

bersama, yang mana hal ini dilakukan 

untuk mempererat tali silaturrahmi dan 



rasa kekeluargaan sesama karyawan dan 

juga pemimpin. Dalam acara ini para 

karyawan diperkenankan mengajak 

serta anggota keluarga mereka, dan 

acara tersebut beralangsung beberapa 

hari pada saat hari libur, atau pada hari 

minggu, akan tetapi tidak jarang banyak 

pegawai yang tidak ikut serta karena 

kesibukan diluar jam kerja atau karena 

alasan lain. 

 

2. Motivasi yang seharusnya 

dilaksanakan 

Dalam pelaksanaan peningkatan 

pelayanan terhadap para calon pekerja, 

maka perlu diberikan bimbingan dan 

pengarahan sebagai penggerak aktivitas 

karyawan bersangkutan. Pemberian 

motivasi karyawan jangan sampai 

terputus, karena dapat mengakibatkan 

putusnya keseragaman dalam 

melaksanakan tugas. Fungsi dan 

peranan motivasi dalam suatu rencana 

kegiatan secara nyata mungkin tidak 

dapat dilihat tetapi dapat dirasakan oleh 

pegawai, karena motivasi pada 

umumnya dapat dilaksanakan dalam 

bentuk fisik maupun non fisik. Secara 

fisik dapat berupa hadiah-hadiah 

sebagai imbalan keberhasilan dalam 

melaksanakan pekerjaan atau secara non 

fisik dapat berupa penghargaan yang 

diberikan oleh pemimpin kepada 

bawahan berupa pujian-pujian, sehingga 

karyawan yang mendapat motivasi 

tersebut dapat melaksanakan tugas 

dengan baik, karena ada yang mereka 

harapkan setelah melaksanakan 

pekerjaan rutinnya. Setiap perusahaan 

atau organisasi akan selalu berusaha 

untuk meningkatkan produktivitas kerja, 

sehingga proses kegiatan perusahaan 

dapat berjalan dengan lancar. 

 

3. Faktor-faktor Penting yang sangat 

Mempengaruhi Tenaga Kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kerja antara lain adalah kondisi kerja 

yang menyenangkan, penempatan 

karyawan yang tepat sesuai dengan 

bidangnya, penghargaan dari atasan 

maupun rekan kerja, memberikan 

kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi dan lain- lain. Hal demikian bila 

terus menerus dibiatkan maka akan 

menurunkan motivasi kerja pegawai, 

yang pada akhirnya akan berakibat pada 

menurunnya prestasi kerja pegawai. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka 

upaya yang seharusnya dilakukan atau 

ditempuh oleh pemimpin PT. Indocitra 

Niaga Jaya Banjarmasin adalah : 

1) Mengusahakan terciptanya suatu 

kondisi yang dapat meningkatkan 

gairah kerja dan kenyamanan bagi 

seluruh pegawai. 

2) Mengadakan mutasi agar seksi dan 

bagian yang ada untuk penyegaran 

dan untuk menghindari kejenuhan 

akibat rutinitas pekerjaan. 

3) Menempatkan pegawai sesuai 

dengan latar belakang pendidikan 

dan berdasarkan kepangkatan yang 

dimilikinya sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya akan 

bergairah dan merasa cocok dengan 

bidangnya serta tidak cepat jenuh. 

4) Memberi penghargaan kepada 

pegawai yang berprestasi baik, baik 

promosi jabatan maupun 

penghargaan berupa materi. 

5) Mengikut sertakan pegawai 

khususnya pegawai yang 

menduduki jabatan structural dalam 

setiap pengambilan keputusan dan 

merasa bertanggung jawab dalam 

pelaksanaannya. 

6) Memberi kesempatan bagi para 

pegawai yang berprestasi untuk 

melanjutkan pendidikan. Baik 

pendidikan formal maupun 



pendidikan informal, agar pegawai 

yangbersangkutan dapat 

mengaktualisasikan dirinya. 

 

4. Beberapa Usaha yang dapat 

dilakukan oleh pimpinan dalam 

menumbuhkan Motivasi untuk 

Meningkatkan Semangat Kerja 

Karyawan 

Pemberian motivasi sangatlah 

penting bagi karyawan khususnya pada 

perusahaan ini. Motivasi yang diberikan 

tidak hanya bisa berupa uang barang 

ataupun riwot dan penghargaan tapi bisa 

juga memotivasi diberikan berdasarkan 

ucapan atau kata kata yang mampu 

membangkitkan jiwa kerja para 

karyawan untuk bekerja lebih Giat lagi. 

Di perusahaan ini pimpinan harus selalu 

memberikan motivasi kepada karyawan, 

hal ini bisa dimulai dengan briefing pagi 

untuk mendorong karyawan bekerja 

lebih keras dan mencapai tujuan 

penjualan. Selain itu, untuk 

meningkatkan semangat karyawan, 

pimpinan harus memenuhi 

komitmennya kepada karyawan, seperti 

bonus insentif kerja bulanan dan upah 

yang harus dibayarkan sesuai dengan 

perjanjian kerja. Selain itu, pimpinan 

juga dapat memberikan reward atau 

dorongan kepada pegawai yang 

berkinerja baik, dapat juga dibagikan 

atau disegarkan dalam bentuk jalan-

jalan atau kegiatan untuk mempererat 

silaturahmi antara pegawai dengan 

pimpinan. 

PENUTUP 

1. Untuk meningkatkan semangat kerja 

karayawan melalui motivasi kerja, 

perusahaan harus memahami motivasi 

individu karyawan baik dari aspek 

internal maupun external dengan cara 

pendekatan langsung masing-masing 

individu ataupun pelaksanaan training. 

2. Peranan motivasi dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. 

1) Mutasi jabatan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2) Memberikan pengakuan atas 

prestasi kerja karyawan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan 

bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

3) Komunikasi efektif atasan kepada 

karyawan bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada 

karyawan yang telah melakukan 

kesalahan agar dapat memperbaiki 

kesalahan yang telah dilakukan. 

4) Peluang karyawan untuk ikut dalam 

proses putusan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan bertujuan untuk 

memberikan peluang kepada 

karyawan kebebasan, kebebasan 

dalam arti tetap mengikuti 

peraturan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 

5) Jobdescribsi yang jelas dapat 

meningkatkan kinerja karyawan 

bertujuan untuk mengefektifkan 

kerja karyawan, mengerti dan 

faham akan tugas-tugas yang harus 

dilakukan 

3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

oleh PT. Indocitra Niaga Jaya 

Banjarmasin. Penghambat terhadap 

pemberian motivasi dalam usaha 

pencapaian efektifitas kerja dan 

semangat kerja yaitu anggaran 

perusahaan yang belum memadai, 

sarana dan prasarana yang belum 

memadai dalam menunjang kegiatan 

karyawan. 
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