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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan 

penelitian yang akan dilakukan maka penelitian menggunakan penelitian 

terdahulu tentang motivasi yang disusun oleh Indarmala (2007) dengan judul 

”Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Mahasiswa berprofesi sebagai sales 

promotion Girl pada CV. Anugerah Jaya Abadi Malang”. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui variabel gaji, bonus, relasi kerja, pengalaman, pergaulan, 

dan kontrak kerja secara simultan dan parsial memotivasi mahasiswa memilih 

berprofesi sebagai sales promotion girl pada CV. Anugerah Jaya Abadi 

Malang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji T dengan jumlah 

responden yaitu sebanyak 43 responden.  

Hasil penelitian Pungky Sixma Kemalela (2008) dengan judul penelitian 

Analisis Faktor-Faktor Motivasi Kerja Karyawan Pada Unit Jasa Keuangan 

Syari’ah Kanindo Malang. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang 

menjadi motivasi kerja para karyawan pada Unit Jasa Keuangan Syari’ah 

Kanindo Malang yaitu faktor pertama meliputi: penyelesaian pekerjaan, 

prestasi kerja yang dicapai dan kebutuhan perumahan. Pada faktor kedua yaitu 

meliputi: jaminan pekerjaan yang tidak membahayakan, memaksimalkan 

potensi diri dan rasa kekeluargaan, untuk faktor ketiga yaitu meliputi: 
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pemberian penghargaan dan kebutuhan pangan. Adapun faktor keempat yang 

menjadi motivasi kerja para karyawan pada Unit Jasa Keuangan Syari’ah 

Kanindo Malang, yaitu meliputi: pengakuan prestasi dan kebutuhan sandang 

sedangkan faktor kelima yaitu meliputi: mendapatkan kelangsungan kerja dan 

pencapaian tujuan. Faktor yang paling kuat menjadi motivasi kerja karyawan 

pada Unit Jasa Keuangan Syari’ah Kanindo Malang yaitu meliputi: 

penyelesaian pekerjaan, prestasi kerja yang dicapai dan kebutuhan perumahan 

paling kuat menjadi faktor motivasi kerja karyawan pada Unit Jasa Keuangan 

Syari’ah Kanindo Malang. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan, adapun perbedaan dari 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil 

1 Analisis Faktor-Faktor 
yang Memotivasi 
Mahasiswa berprofesi 
sebagai sales promotion 
Girl pada CV. Anugerah 
Jaya Abadi Malang 

Variabel penelitian yaitu 
meliputi gaji, bonus, relasi 
kerja, pengalaman, 
pergaulan, dan kontrak 
kerja  

Analisis 
regresi 
linier 
berganda 

Variabel gaji, bonus, relasi kerja, 
pengalaman, pergaulan, dan 
kontrak kerja secara simultan dan 
parsial memotivasi mahasiswa 
memilih berprofesi sebagai sales 
promotion girl pada CV. Anugerah 
Jaya Abadi Malang 

2. Analisis Faktor-Faktor 
Motivasi Kerja 
Karyawan Pada Unit 
Jasa Keuangan Syari’ah 
Kanindo Malang 

Variabel kebutuhan 
fisiologis, kebutuhan 
keamanan, kebutuhan 
sosial, kebutuhan akan 
penghargaan dan 
kebutuhan untuk 
mengaktualisasikan diri. 

 

Analisis 
Faktor 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 
faktor yang menjadi motivasi kerja 
para karyawan pada Unit Jasa 
Keuangan Syari’ah Kanindo 
Malang yaitu faktor pertama 
meliputi: penyelesaian pekerjaan, 
prestasi kerja yang dicapai dan 
kebutuhan perumahan. Pada faktor 
kedua yaitu meliputi: jaminan 
pekerjaan yang tidak 
membahayakan, memaksimalkan 
potensi diri dan rasa kekeluargaan, 
untuk faktor ketiga yaitu meliputi: 
pemberian penghargaan dan 
kebutuhan pangan. 



10 
 

Berdasarkan tabel 1 maka dapat diketahui perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu mengenai lokasi penelitian, 

variabel penelitian dan alat analisis data yang digunakan. Adapun posisi 

peneliti dibandingkan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu mengenai 

faktor-faktor motivasi. 

B. Landasan Teori  

1. Pengertian Motivasi 

Dalam arti luas, motivasi didefinisikan sebagai apa saja yang 

merubah perilaku dan merupakan semacam pendorong dalam 

mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Menurut Husnan dan 

Rampandoyo (2004: 97) bahwa motivasi adalah sebagai proses untuk 

mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu sesuai 

dengan yang kita inginkan. Handoko(2001: 37) memberikan definisi 

motivasi adalah sebagai keadaan dalam diri seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai tujuan.    

Menurut Mangkunegara (2005:61) Motivasi berbentuk dari sikap 

karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. Motivasi 

merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan 

yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. 

Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja 
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itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja 

maksimal. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan suatu proses yang timbul dari dalam diri seseorang yang 

mendorong untuk bertindak dan bertingkah laku yang disebabkan oleh 

karena adanya suatu motif, keinginan, dorongan, dan kebutuhan dari 

individu guna mencapai apa yang diinginkan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki sehingga tercapai kepuasan dan timbullah 

rasa menyukai pekerjaan yang dilakukan serta mengembangkannya. 

2. Teori isi Motivasi 

Menurut Mahduh M. Hanafi (1997:341), teori isi motivasi pada 

dasarnya ingin melihat ”apa” dari motivasi tersebut. Teori ini ingin 

melihat faktor-faktor dalam seseorang yang menyebabkan ia 

berperilaku tertentu dan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh 

seseorang. Bagan berikut ini memperlihatkan bagan bagaimana 

seseorang berperilaku seperti yang digambarkan pada teori isi: 

Gambar 1 

Bagan Teori Motivasi 

 

 

 

 

 

Need/kebutuhan 

Kepuasan 

Drive/dorongan Action/tindakan 
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Berdasarkan gambar diatas maka dapat diketahui bahwa seseorang 

pada awalnya memiliki kebutuhan untuk makan, kebutuhan tersebut 

mendesak lebih kuat, ingin dipenuhi dan berubah menjadi dorongan. 

Kemudian orang tersebut melakukan tindakan sehingga terpenuhi 

kepuasannya. Adapun teori kepuasan ini yaitu meliputi: 

3. Teori X dan Y Mc. Gregor  

Melakukan suatu pembahasan mengenai faktor motivasi yang 

efektif ia menyatakan bahwa ada dua pendekatan/filsafat manajemen 

yang mungkin diterapkan dalam perusahaan. Masing-masing 

pendekatan itu mendasarkan diri pada teori dasar mengenai perilaku 

manusia. Kedua teori itu disebut teori X dan Y 

1. Asumsi teori X yaitu:  

a. Rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja, dan akan 

menghindarinya bila dapat. 

b. Karena pada dasarnya pekerja tidak suka bekerja, maka harus 

dipaksa, dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman, dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. 

c. Rata-rata para pekerj lebih senang dibimbing berusaha 

menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi yang kecil, 

umumnya harus diawasi. 
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2. Asumsi teori Y yaitu: 

a. Usaha fisik dan mental yang dilakukan manusia dalam bekerja 

adalah kodrat manusia, sama halnya dengan bermain dan 

istirahat. 

b. Rata manusia bersedia belajar, dalam kondisi yang layak, tidak 

hanya menerima. 

c. Pengawasan diri sendiri tidak terpisahkan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

d. Manusia dapat mengawasi diri sendiri dan memberi prestasi 

pada pekerjaan yang diberi motivasi dengan baik. 

e. Keterkaitan pada tujuan organisasi adalah fungsi penghargaan 

yan g diterima karena prestasinya dalam pencapaian tujuan. 

(Handoko, 2001:260). 

4. Teori Motivasi Kebutuhan Maslow 

Abraham Maslow mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan manusia 

adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan 

kubutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai 

kebutuhan yang paling dasar. 

2. Kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari 

ancaman bahaya, pertentangan dan lingkungan hidup. 
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3. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh 

kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk 

mencintai serta dicintai. 

4. Kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk dihormati 

dan dihargai oleh orang lain. 

5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan 

untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensi. Kebutuhan 

untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide memberi 

penilaian dan kritik terhadap sesuatu. 

Gambar 2 

Konsep hierarki kebutuhan-kebutuhan menurut A. H. Maslow 
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5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi seperti yang 

diungkapkan oleh Hellriegel dan Slocum (2003:67) yaitu variabel-

variabel yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam berprestasi 

adalah meliput perbedaan karakteristik individu, karakteristik 

pekerjaan dan karakteristik linkungan kerja atau organisasi. Berikut 

penjelasan secara ringkas dari faktor yang mempengaruhi motivasi 

tersebut.  

1. Karakteristik individu  

Karakteristik ini terdiri dari unsur yang saling mempengaruhi 

antara satu dengan yang lain  tetapi pada akhirnya secara pokok 

akan selalu mengarah pada motivasi dan tujuan. Unsur-unsur 

tersebut adalah minat, sikap, dan kebutuhan yang akan dijelaskan 

dibawah ini:  

a. Minat  

Minat adalah sikap yang membuat orang senang akan 

obyek situasi atau ide-ide tertentu (As’ad,2001:56). Hal ini 

diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan seseorang 

untuk maju dan berkembang dalam beraktivitas dan pilihan 

yang diminati pekerja dapat dikelompokkan dalam beberapa 

faktor, yaitu: 

1. Kecenderungan pegawai terhadap aktivitas yang berkaitan 

dengan barang atau obyek. 
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2. Kecenderungan pegawai terhadap aktivitas yang berkaitan 

dengan pengkomunikasian data. 

3. Kecenderungan pegawai terhadap aktivitas yang melibatkan 

bisnis dengan orang lain. 

4. Kecenderungan pegawai terhadap aktivitas ilmiah dan 

aktivitas teknis. 

5. Kecenderungan pegawai terhadap aktivitas yang bersifat 

rutin, konkrit,terorganisir atau teratur. 

6. Kecenderungan pegawai terhadap aktivitas yang bersifat 

abstrak dan menurut kreativitas. 

7. Kecenderungan pegawai terhadap aktivitas untuk 

melaksanakan pekerjaan yang dianggap baik bagi orang 

lain. 

8. Kecenderungan pegawai terhadap aktivitas yang 

pelaksanaanya berhubungan dengan proses, mesin, dan 

teknis. 

9. Kecenderungan pegawai terhadap aktivitas yang 

menghasilkan kepuasan yang produktif. 

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa semua 

manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki dan secara ilmiah cenderung untuk tetap 

membuktikan atau mewujudkan potensi yang dimiliki. 
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b. Sikap  

Sikap merupakan organisasi dari unsur-unsur kognitif, 

emosional, momen-momen-momen kemauan yang khusus 

dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu sehingga 

sifatnya sangat dinamis dan memberikan pengarahan pada 

setiap tingkah laku. Pada dasarnya sikap adalah relatif konstan 

dan sukar berubah, jika ada perubahan dalam sikap berarti ada 

suatu tekanan yang kuat dan dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan dalam sikap melalui proses tertentu. 

c. Kebutuhan  

Yang dimaksud dengan kebutuhan disini adalah pembangkit, 

penguat, dan penggerak perilaku ke arah pencapaian suatu 

tujuan. Kebutuhan antar individu yang satu dengan individu 

yang lain berbeda sesuai dengan motif yang melatar 

belakanginya, dari kebutuhan seseorang yang berbeda-beda 

tersebut maka akan mengakibatkan timbulnya motivasi. 

6. Prinsip-Prinsip dalam Motivasi 

Terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi kerja karyawan, 

yaitu: 

1. Prinsip partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan 

kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang 

akan dicapai oleh pemimpin. 
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2. Prinsip komunikasi  

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi 

yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

3. Prinsip mengakui andil bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai 

andil didalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan 

tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

4. Prinsip pendelegasian wewenang  

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada 

pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil 

keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan 

membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 

5. Prinsip pemberi perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap perhatian terhadap 

apa yang diinginkan pegawai bawahan, akan memotivasi 

pegawai bekerja apa yang diharapkan oleh pemimpin. 

7. Kerangka Pikir 

 Kerangka pemikiran menjelaskan keterkaitan variabel penelitian 

yang menggambarkan pola hubungan korelasional atau pengaruh 

kausalitas dari variabel bebas dengan variabel terikatnya. Pola 
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kausalitas tersebut ditunjukkan oleh bagan yang bertanda anak panah 

sebagai berikut: 

Gambar 3 

Kerangka Pikir Motivasi Kerja Karyawan 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kebutuhan pangan. 

2. Kebutuhan perumahan. 

3. Kebutuhan sandang. 

4. Jaminan keselamatan kerja. 

5. Jaminan keamanan kerja.  

6. Jaminan pekerjaan yang tidak 

membahayakan. 

7. Mendapat kelangsungan kerja. 

8. Suasana kerja yang harmonis antara 

sesama pekerja.  

9. Rasa kekeluargaan dalam bekerja . 

10. Persahabatan dalam bekerja.  

11. Perilaku yang baik dalam hubungan 

kerja dengan pimpinan. 

12. Pengakuan atas prestasi kerja. 

13. Pemberian penghargaan terhadap 

prestasi kerja. 

14. Prestasi kerja yang tinggi.  

15. Prestasi kerja yang telah dicapai. 

16. Pencapaian suatu tujuan. 

17. Penyelesaian suatu pekerjaan. 

Faktor 1 

 

Faktor 2 

 

Faktor 3 

 

Faktor 4 

 

Faktor 5 
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 Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat kita ketahui bahwa faktor 

motivasi yang meliputi dorongan akan kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, 

ebutuhan penghargaan, kebutuhan untuk aktualisasi diri selamjutnya 

dilakukan reduksi dengan menggunakan analisis faktor dan selanjutnya 

dapat diketahui faktor inti yang memotivasi kerja karyawan pada KUD 

Mitra Bhakti Makmur. Dalam penelitian ini menggunakan teori 

Maslow, dimana teori ini mendasarkan pada faktor-faktor kebutuhan 

yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu, 

dalam hal ini terkait dengan motivasi kerja para karyawan pada KUD 

Mitra Bhakti Makmur. 

8. Hipotesis 

Hipotesis adalah kesimpulan sementara mengenai suatu penelitian 

yang dibuat untuk menjelaskan penelitian itu dan juga dapat menuntun 

atau mengarahkan penelitian selanjutnya. Berdasarkan perumusan 

masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga faktor psikologis, 

kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan, kebutuhan untuk aktualisasi diri memotivasi kerja 

karyawan pada KUD Mitra Bhakti Makmur. 

 


