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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan masalah motivasi kerja dilakukan 

oleh Anton Wahyudi (2003) dengan judul: Pengaruh Motivasi Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Pada Perusahaan Keramik  PT.  Sinar Baru - 

Surabaya. Berdasarkan dari nilai R² (koefisien determinasi) menunjukkan 

bahwa produktivitas kerja dipengaruhi oleh variabel motivasi sebesar 94,9% 

sedangkan sisanya sebesar 5,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan kedalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan variabel 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi hal tersebut dibuktikan bahwa 

Fhitung > Ftabel, demikian halnya hasil uji t. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan produktivitas 

kerja karyawan. 

Hasil penelitian Krisgianto (2010) dengan judul penelitian Pengaruh 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Simpan Pinjam Trijaya 

Mandiri Pare Kediri. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Simpan 

Pinjam Trijaya Mandiri Pare Kediri. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan 

pada Koperasi Simpan Pinjam Trijaya Mandiri Pare Kediri. Hal tersebut dapat 

dibuktikan nilai F hitung > dari F tabel (45,572>  3,930). 
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Hasil penelitian terdahulu secara sistematis dapat disajikan pada tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Perbedaan Perbedaan 

Anton 

Wahyudi 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Krisgianto 

(2010) 

a. Judul: Pengaruh Motivasi 

Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Pada Perusahaan 

Keramik  PT.  Sinar Baru - 

Surabaya. 

b. Obyek penelitian adalah para 

karyawan pada Perusahaan 

Keramik  PT.  Sinar Baru - 

Surabaya. 

c. Variabel yang digunakan yaitu 

motivasi dan produktivitas. 

d. Alat analisis yang digunakan 

yaitu menggunakan analisis 

regresi linier berganda, dengan 

uji F dan uji t. 

 

a. Judul: Pengaruh Motivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Koperasi Simpan Pinjam Trijaya 

Mandiri Pare Kediri 

b. Obyek penelitian adalah para 

karyawan Pada Koperasi Simpan 

Pinjam Trijaya Mandiri Pare 

Kediri 

c. Variabel yang digunakan yaitu 

motivasi dan kinerja. 

d. Alat analisis yang digunakan 

yaitu menggunakan analisis 

regresi linier berganda, dengan 

uji F dan uji t. 

 

a. a. Judul: Pengaruh Motivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT. Berdikari Meubel 

Nusantara Pandaan-

Pasuruan 

b. b. Obyek penelitian karyawan 

bagian produksi pada PT. 

Berdikari Meubel Nusantara 

Pandaan-Pasuruan. 

c. c. Variabel motivasi dan kinerja 

karyawan 

d. d. Alat analisis data yaitu 

analisis regresi linier 

berganda dengan uji F dan 

uji t 

 

 Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. 

a. Sama-sama mengangkat topik permasalahan mengenai motivasi 

karyawan. 

b. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan 

kuesioner. 
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B. Tinjauan Mengenai Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

Motivasi sangat penting bagi karyawan, manajer, karena dengan 

motivasi yang tinggi maka pekerjaan dilakukan dengan bersemangat dan 

bergairah sehingga akan dicapai suatu hasil yang optimal atau prestasi yang 

tinggi yang tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan 

dengan efisien. Motivasi pada dasarnya adalah merupakan proses untuk 

mencoba mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang kita 

inginkan. Secara kajian Islam motivasi dapat diuraikan sebagai berikut: 

Menurut Didin Hafidhuddin (2009) Motivasi dalam pandangan ajaran 

Islam, memiliki posisi yang sangat penting dan menentukan. Keabsahan, 

kesahihan, dan sekaligus diterima tidaknya suatu amal perbuatan sangat 

bergantung pada niat atau motivasinya. Dalam sebuah hadist shahih, 

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap amal perbuatan sangat tergantung 

kepada niatnya. Dan bagi setiap manusia (hasilnya) tergantung kepada apa 

yang diniatkannya. Maka barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, 

maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang 

berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan atau perempuan yang ingin ia 

nikahi, maka hijrahnya itu tergantung kepada apa yang dia niatkan.” (HR 

Bukhari dan  Muslim). 

Karena keterkaitan antara perbuatan yang secara lahiriah pasti 

memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit, seperti meninggalkan tanah air 

dan kampung halaman, keluarga dan sanak famili, pekerjaan dan harta benda 
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yang dimiliki. Pekerjaan tersebut adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. 

Allah SWT memuji orang-orang tersebut, seperti tergambar dalam firman-

Nya: "Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan 

Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi 

pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang 

benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang 

mulia." (QS. Al-Anfal [8]: 74-75). 

Menurut Ernest dalam Mangkunegara (2000: 94) pengertian motivasi 

adalah: “Kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan 

memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja”. 

Sedangkan menurut Wahjosumidjo (1991:177), “Motivasi adalah dorongan 

kerja yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai 

tujuan yang telah ditentukan”. Adapun motivasi menurut Mathis dan Jackson 

(2001:89), “Motivasi merupakan hasrat didalam seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Seseorang sering 

melakukan tindakan untuk suatu hal: mencapai tujuan. Maka, motivasi 

merupakan penggerak yang mengarahkan padatujuan, dan itu jarang muncul 

dengan sia-sia”.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi adalah pemberian suatu rangsangan atau dorongan untuk 

meningkatkan prestasi kerja karyawan agar bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan pimpinan melalui petunjuk-petunjuknya. 
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2. Teori Motivasi 

a. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

Teori dari pada Maslow lebih dikenal dengan teori Hirarki Kebutuhan 

Maslow. Konsep teorinya menjelaskan suatu hirarki kebutuhan yang 

menunjukkan adanya lima tingkatan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang 

lebih tinggi akan mendorong seseorang untuk mendapatkan kepuasan atas 

kebutuhan tersebut, setelah kebutuhan yang lebih rendah sebelumnya telah 

dipuaskan Hirarki lima kebutuhan dasar manusia adalah : 

Gambar 2.1 

Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

 

 Self- 

 Actualization 

 Esteem Needs 

     Social Needs 

 

     Safety Needs 

       Phsycological Needs 

Sumber: Mangkunegara (2000 : 95) 

a. Kebutuhan Fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang 

paling dasar. Kebutuhan seksual dalam hal ini merupakan kebutuhan 

karyawan terkait dalam pemenuhan kebutuhan berkeluarga. 

b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, 

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. 
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c. Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh 

kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta 

dicintai. 

d. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati, dan 

dihargai oleh orang lain. 

e. 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. (Mangkunegara, 2000 : 95) 

Kebutuhan utama manusia berada pada tingkatan pertama yaitu 

kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan pertama ini terpenuhi barulah 

menginjak pada kebutuhan selanjutnya yang lebih tinggi sampai pada 

akhirnya terpenuhi kebutuhan selanjutnya yang lebih tinggi sampai pada 

akhirnya terpenuhi kebutuhan kelima. Kebutuhan-kebutuhan itu saling 

tergantung dan saling menopang, suatu kebutuhan yang lebih rendah tidak 

begitu saja hilang bila kebutuhan yang lebih tinggi muncul. Semua kebutuhan 

cenderung menjadi begian kepuasan dalam setiap daerah. Bila pemenuhan-

pemenuhan kebutuhan dalam setiap daerah telah terpuaskan maka kebutuhan 

yang telah terpuaskan tersebut masih akan mempengaruhi perilaku hanya 

intensitasnya kecil. 

 b.  Teori X Y Mc Gregor 

Menurut Mc Gregor melakukan suatu pembahasan mengenai faktor 

motivasi yang efektif. Ia menyatakan bahwa ada dua pendekatan atau filsafat 
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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. 

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 

pencapaian tujuan organisasi. 

c. Rata-rata para pekerja lebih senang dibimbing berusaha menghindari 

tanggung jawab, mempunyai ambisi yang kecil, umumnya harus diawasi. 

Asumsi teori Y yaitu : 

a. Usaha phisik dan mental yang dilakukan manusia dalam bekerja adalah 

kodrat manusia, sama halnya dengan bermain dan istirahat. 

b. Rata-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 dam memberi prestasi pada 

pekerjaan yang diberi motivasi dengan baik. 

e. Keterkaitan pada tujuan organisasi adalah fungsi penghargaan yang 

diterima karena prestasinya dalam pencapaian tujuan. (Handoko, 

2001:260). 
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3. Prinsip-Prinsip Motivasi 

Dengan usaha untuk menumbuhkan motivasi kerja karyawan, hal yang 

penting yang sangat berpengaruh dan harus dimiliki oleh pimpinan adalah 

kewibawaan seseorang pemimpin. Sehingga berhasil tidaknya dalam 

memotivasi sangat berpengaruh oleh bagaimana pimpinan menampilkan 

kewibawaannya terhadap bawahannya. Selain itu penggunaan prinsip-prinsip 

motivasi yang tepat juga akan menjadi suatu dorongan bagi karyawan untuk 

bekerja. 

Adapun prinsip-prinsip motivasi dimaksud menurut Mangkunegara 

(2000:100) dibagi lima prinsip penggerakan (motivasi) yaitu: 

1) Prinsip partisipasi 

Peningkatan partisipasi adalah merupakan salah satu cara motivasi para 

karyawan. Dengan jalan meningkatkan partisipasi berarti bahwa bawahan 

diikutsertakan baik secara langsung maupun tidak langsung 

mengemukakan pendapat dan saran-saran. Hal ini berarti bawahan akan 

merasa lebih dihargai sehingga dapat diharapkan moril kerjanya serta 

tanggung jawabnya dapat ditingkatkan. Peningkatan partisipasi yang 

berhasil sebenarnya tidak hanya sekedar meningkatkan harga diri 

bawahan, akan tetapi dapat menimbulkan rasa saling memiliki (sense of 

belonging) perusahaan. 

2) Prinsip komunikasi 

Pimpinan dapat mencapai hasil melalui tindakan bawahan untuk 

diperlukan komunikasi yang betul-betul efektif antara pimpinan dan 
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bawahan. Komunikasi bukan hanya penyampaian saja, melainkan 

komunikasi antara pimpinan yang satu dengan yang lain sehingga apa 

yang dikomunikasikan dapat dimengerti dan akhirnya dilaksanakan. 

Dalam motivasi untuk mencapai hasil tertentu kiranya perusahaan harus 

dapat menciptakan komunikasi timbal balik ke segala arah. 

3) Prinsip pendelegasian wewenang 

Motivasi untuk mencapai hasil cenderung diperbesar jika kepada orang-

orang di lingkungan organisasi diberikan wewenang untuk keputusan-

keputusan yang dipengaruhi oleh hasil itu, memberi wewenang untuk 

mengambil keputusan yang berhubungan dengan fungsinya itu berarti 

sekaligus mereka bertanggung jawab mempunyai arti penting bagi setiap 

orang, kebanyakan orang dapat menunjukkan kemampuan bila mereka 

merasa dipercaya oleh atasan untuk menyelesaikan tugas tertentu. 

4) Prinsip pengakuan 

Motivasi dapat mencapai hasil yang condong diperbesar jika kepada 

orang-orang diberikan pengakuan atas sumbangan kepada hasil itu. 

Karyawan akan bekerja keras dan rajin bila mereka terus menerus 

mendapat pengakuan dari usaha-usahanya. Pada umumnya manusia 

menginginkan adanya pengakuan dari masyarakat sekelilingnya bahwa ia 

adalah lebih dari yang lain. 

5) Prinsip perhatian timbal balik 

Orang-orang biasanya akan dapat memotivasi untuk mencapai hasil yang 

diinginkan, sejauh pimpinan menaruh perhatian terhadap keinginan 
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mereka. Setiap hasil yang ingin dicapai oleh karyawan harus mendapat 

perhatian sepantasnya sehingga mereka merasa puas dan senang bekerja.  

Berdasarkan uraian di atas prinsip-prinsip motivasi dimaksudkan untuk 

menumbuhkan motivasi kerja karyawan karena mereka merasa dilibatkan 

dalam urusan perusahaan sehingga timbul rasa memiliki. 

4. Jenis-Jenis Pemberian Motivasi 

Menurut Simanjuntak (2002:23) ada dua macam jenis motivasi yaitu 

meliputi: 

1. Motivasi dalam bentuk materi 

a. Upah adalah pembayaran atas jam kerja untuk kelompok-kelompok 

karyawan atau pekerja, seperti di bidang produksi atau pemeliharaan. 

Biasanya pembayaran dilakukan setiap minggu. 

b. Gaji adalah suatu jumlah uang yang diterapkan dan diterima seseorang 

atau pekerjaannya dan penetapannya didasarkan pada perhitungan maa 

waktu yang lebih. 

c. Kondisi lingkungan kerja, pada setiap perusahaan kondisi lingkungan 

kerja dapat memberikan tingkat kegunaan yang berbeda-beda bagi tiap 

karyawan. Lingkungan kerja dalam hal ini dapat mencakup lokasi 

perusahaan, teman sekerjadan reputasi perusahaan. 

d. Fringe benefit adalah sebagai jenis pendapatan di luar gaji yang 

diperoleh seseorang dengan jabatan dan pekerjaannya. Fringe benefit 

sering disebut juga tunjangan karyawan. 
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e. Insentif adalah upah yang diberikan karyawan yang dapat melampaui 

target yang diharapkan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan produktivitas dan mempertahankan tenaga kerja yang 

berprestasi untuk tetap berada di dalam perusahaan. 

2. Motivasi dalam bentuk non materi 

a. Penghargaan atas kesetiaan 

Karyawan memperoleh penghargaan berdasarkan lamanya masa kerja. 

Penghargaan tersebut dapat berupa piagam, tanda jasa. 

b. Penghargaan atas keteladanan kerja 

Penghargaan yang diperoleh karyawan karena mencapai yang 

memuaskan, istimewa, luar biasa atau berjasa besar pada perusahaan, 

sehingga dapat menjadi teladan bagi karyawan lainnya. Penghargaan 

tersebut dapat berupa surat pujian atau kenaikan pangkat. 

Dari uraian di atas jenis-jenis pemberian motivasi adalah suatu alat 

yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan semangat kerja 

karyawan sehingga target produksi yang diharapkan bisa tercapai. 

5. Usaha-Usaha Peningkatan Motivasi Kerja 

Menurut Sinungan (2000:140) untuk mencapai tujuan di atas, maka 

perlu adanya pembinaan sikap tingkah laku yang meliputi seluruh pelaku 

produksi, pemerintah, pengusaha atau organisasi pengusaha, karyawan atau 

organisasi karyawan dengan cara sebagai berikut: 
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a. Intern perusahaan  

1) Penjabaran dan penanaman pengertian serta tumbuhnya sikap laku dan 

pengalaman Konsep Tri Darma 

a. Rumongso Handarbeni ( saling merasa ikut memiliki) 

b. Melu Hangrungkebi ( ikut serta memelihara, mempertahankan dan 

melestarikan) 

c. Mulat Seriro Hangngroso Wani ( terus menerus mawas diri) 

2) Secara fisik, maka sarana-sarana motivatif yang berlangsung berkaitan 

dengan kerja dan tenaga kerja diusahakan peningkatan menurut 

kemampuan dan situasi-situasi perusahaan seperti: 

a. Adanya man-power planning unutk lebih memantapkan job- 

security melalui employment policy yang jelas dan mantap antara 

lain latihan dan pendidikan untuk karier dan succession planning. 

b. Kondisi dan syarat-syarat kerja seperti upah, employer, benefit, 

lingkungan kerja , keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan hari 

tua dan sebagainya 

b.   Ekstern perusahaan 

Penanaman kesadaran bermasyarakat dan kesadaran bernegara antara lain 

melalui penataran P4. 

c. Pancasila sebagai motivator 

1. Menanamkan kesadaran dan melaksanakan P4 dalam melakukan 

pekerjaan. 

2. Mengopesionalkan Hubungan Industrial Pancasila 
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3. Mengemban tugas dan berperan serta menciptakan masyarakat adil 

makmur berdasarkan jiwa dan semangat Pancasila  

6. Tujuan Pemberian Motivasi 

Menurut Hasibuan (2001:97) pemberian motivasi kerja kepada 

karyawan yaitu meliputi: 

a. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

c. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan 

f. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

h. Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi karyawan. 

i. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

j. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

k. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

Dalam rangka memotivasi para karyawan pimpinan tidak hanya 

berdasarkan perkiraan- perkiraan. Manajer dalam memotivasi ini harus 

menyadari bahwa orang lain mau bekerja keras dengan harapan, ia akan dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginannya dari hasil pekerjaannya. 

Dengan mengetahui perilaku para karyawan, apa sebabnya orang bekerja dan 

kepuasan-kepuasan apa yang dinikmati karena bekerja, maka seorang manajer 

lebih mudah memotivasi para karyawannya serta lebih penting pimpinan harus 
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mengetahui asas-asas dalam pemberian motivasi kerja. Asas-asas yang 

digunakan dalam motivasi kerja menurut Hasibuan (2001:98) yaitu: 

1. Asas mengikutsertakan, artinya mengajak bawahan untuk ikut 

berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan 

pendapat, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Asas komunikasi, artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan 

yang ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya dan kendala-kendala yang 

dihadapi. 

3. Asas pengakuan, artinya memberikan penghargaan, pujian dan pengakuan 

yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang telah 

dicapai. 

4. Asas wewenang yang didelegasikan, artinya memberikan kewenangan dan 

kepercayaan diri pada bawahan, bahwa dengan kemampuan dan 

kreativitasnya dia mampu mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. 

5. Asas adil dan layak, artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus 

berdasarkan atas keadilan dan kelayakan terhadap sesama karyawan. 

6. Asas perhatian timbal balik, artinya bawahan yang berhasil mencapai 

tujuan dengan baik, maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan 

jenis motivasi. Tegasnya kerja sama yang saling menguntungkan kedua 

belah pihak. 
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7. Tinjauan Mengenai Kinerja  

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan 

atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya 

tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja. 

Tetapi hal ini tidak mudah dilakukan sebab banyak faktor yang mempengaruhi 

tingkat rendahnya kinerja seseorang. 

Mangkunegara (2000:67) mengatakan pengertian kinerja adalah: 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. Sedangkan menurut Dharma (1993:212) “Kinerja adalah sesuatu 

yang dikerjakan atau produk atau jasa yang dihasilkan atau diberikan 

seseorang atau kelompok orang”. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Kinerja dapat digunakan sebagai ukuran hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam 

rangka melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah 

dibebankan kepadanya. 
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b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, menurut 

Mangkunegara (2000:67) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation). 

1. Faktor kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill ). Artinya pegawai 

yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari maka ia akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

2. Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja) 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal seorang 

karyawan. Faktor eksternal tersebut  sangat erat kaitannya dengan situasi atau 

kondisi kerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Faktor motivasi tersebut 

juga terkait secara langsung dengan pemberian atau kebijakan kompensasi. 
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c. Pengukuran Kinerja  

Secara umum pengukuran kinerja berarti perbandingan yang dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan 

oleh Sinungan (2000:23) yaitu: 

1) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan secara historis yang tidak 

menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya 

mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. 

2) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, tugas, seksi, 

proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian 

relatif 

3) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang 

terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan. 

Penerapan standar diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja 

karyawan sesuai sasaran yang diharapkan sekaligus melihat besarnya 

penyimpangan dengan cara membandingkan antara hasil yang aktual dengan 

hasil yang diharapkan olah karena itu adanya suatu standar yang baku 

merupakan tolak ukur bagi kinerja yang akan dievaluasi. 

Sedangkan menurut Atmosoeprapto (2001:6) menyatakan bahwa 

“Kinerja tidak dapat diukur secara kuantitatif semata-mata, sehingga 

mempunyai nilai mutlak, melainkan menggambarkan keragaman dari suatu 

kegiatan”. Ada dua titik kunci untuk mengukur keragaman pada setiap situasi 

atau kegiatan, yaitu meliputi: 
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1. Lebih memusatkan pada hasil akhir daripada kegiatan-kegiatan. Sebagai 

contoh, bagi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, sasaran nilai dolar 

penjualan lebih berarti daripada jumlah penjualan yang tercapai. 

2. Berfikir pada perbandingan dari “kenyataan” terhadap “yang seharusnya”. 

Meskipun pada output yang “tangible” dan dapat diukur secara 

kuantitatif, hasil bagi output terhadap input saja kurang berarti apabila 

tidak diperbandingkan dengan hasil bagi atau sasaran yang diharapkan. 

Penilaian kinerja pada umumnya dilakukan dengan bantuan metode 

predeterminasi dan formal seperti satu atau lebih, sedangkan menurut Dessler 

(1998:5) metode penilaian kinerja pada perusahaan dapat dibagi menjadi: 

1. Metode Skala Penilaian Grafik 

Penilaian kinerja dengan skala grafik adalah teknik yang paling sederhana 

dan yang paling populer untuk menilai kinerja. Skala ini mendaftarkan 

sejumlah ciri dan kisaran kinerja masing-masing. Karyawan kemudian 

dinilai dengan mengidentifikasi skor yang paling baik menggambarkan 

tingkat kinerja untuk masing-masing ciri. Nilai yang ditetapkan untuk ciri-

ciri tersebut kemudian dijumlahkan. Sebagai ganti penilaian ciri dan faktor 

generik (seperti kualitas dan kuantitas) banyak perusahaan yang 

melakukan spesifikasi dalam melakukan penilaian atas kinerja yang telah 

dicapai oleh masing-masing karayawannya. 

2. Metode Peringkatan Alternasi 

Yaitu metode dengan jalan membuat peringkat karyawan dari yang terbaik 

ke yang terjelek pada satu atau banyak ciri adalah metode lainnya untuk 
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menilai karyawan. Karena biasanya lebih mudah untuk membedakan 

antara karyawan yang paling jelek dan paling baik dari pada menyusun 

mereka dalam peringkat berdasarkan ciri tertentu. 

3. Metode Perbandingan Berpasangan 

Metode ini merupakan metode yang memeringkatkan karyawan dengan 

membuat peta dari semua pasangan karayawan yang mungkin untuk setiap 

ciri dan menunjukkan mana karyawan yang lebih baik dari pasangannya. 

Untuk masing-masing ciri (kuantitas kerja, kualitas kerja dan sebagainya). 

Andai terdapat lima orang karyawan yang harus dinilai, dalam metode 

perbandingan berpasangan masing-masing karyawan yang mungkin untuk 

masing-masing ciri tunjukanlah (dengan tanda + atau -) dan siapa yang 

merupakan karyawan yang lebih baik dalam pasangan yang telah 

terbentuk. 

4. Metode distribusi paksa (forced distribution method) 

Metode ini adalah sama dengan pemeringkatan pada sebuah kurva. 

Dengan metode ini, persentase yang sudah ditentukan dari peserta 

penilaian ditempatkan dalam kategori kinerja. 

5. Metode Insiden Kritis (critical incident method) 

Metode ini dengan jalan membuat satu catatan tentang contoh-contoh yang 

luar biasa baik atau tidak diinginkan dengan perilaku yang berhubungan 

dengan kerja seorang karyawan dan meninjauanya bersama karyawan pada 

waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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6. Skala Penilaian berjangkarkan Perilaku 

Skala penilaian berjangkar perilaku (BARS: Behaviorally Anchored Rating 

Scala), yaitu dengan mengkombinasikan manfaat penilaian berdasarkan 

kuantitas dan penilaian insiden kritis, penilaian naratif dengan 

menjangkari sebuah skala berdasarkan kuantitas dengan contoh-contoh 

perilaku spesifik dari kinerja yang baik dan jelek. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2000:67) terdapat tiga metode yang 

digunakan dalam rangka pengukuran kinerja para karyawan atau pegawai pada 

perusahaan, yaitu: 

1. Mutu atau kualitas produk. 

Pada pengukuran ini perusahaan lebih mendasarkan pada tingkat kualitas 

produk yang telah dihasilkan para pegawai atau karyawannya. Pengukuran 

melalui kualitas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana seorang 

karyawan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang telah diberikan kepadanya. 

2. Kuantitas atau jumlah produk. 

Pengukuran melalui kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan ini erat 

kaitannya dengan kemampuan seorang karyawan dalam menghasilkan 

produk dalam jumlah tertentu. Kuantitas ini secara langsung juga 

berhubungan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh seorang 

karyawan dalam menghasilkan produk. 
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3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam menghasilkan suatu produk menjadi salah satu 

sarana untuk mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai oleh seorang 

pegawai. Dalam pengukuran ini anggaran perusahaan dapat dijadikan 

ukuran atau barometer untuk mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai 

seorang karyawan. 

d.  Hubungan  Motivasi Dengan Kinerja Karyawan 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri 

pegawai untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal. (Mangkunegara, 

2000:68). Seorang pimpinan hendaknya didalam memberikan motivasi yang 

sesuai harus dapat melihat perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan dan 

memilih cara apa yang bisa digunakan agar mereka termotivasi dalam 

bekerja. Pemberian motivasi yang sesuai dan tepat dengan kebutuhan 

karyawan harus dipertahankan agar karyawan dapat mengasilkan kinerja yang 

sesuai dengan kehendak perusahaan. Dalam melaksanakan manajemen 

seorang manajer harus dapat memotivasi orang-orang yang bekerja padanya 

agar tercapai prestasi kerja yang tinggi. Orang-orang tersebut merupakan 

sumber yang penting dalam setiap organisasi. (Moekijat, 1985:109) 

Motivasi mempunyai peranan penting didalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Hal ini disebabkan kinerja karyawan secara langsung berperan 
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dalam menentukan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Pengaruh 

motivasi harus dapat menggerakkan kemauan kerja karyawan supaya bekerja 

labih baik dan benar guna mencapai kinerja yang tinggi.  

8.  Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Berdikari 

Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran 

yang akan dilakukan dalam pembuatan skripsi. Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Berdikari 

Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan. Jika kondisi kebutuhan fisiologis, rasa 

aman, sosialisasi, penghargaan, dan aktualisasi diri dalam kondisi yang baik 

hal ini akan diikuti oleh kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaan akan baik. Namun demikian jika kebutuhan 

MOTIVASI KERJA (X) 

1. Kebutuhan fisiologis (X1) 

2. Kebutuhan rasa aman (X2) 

3. Kebutuhan sosialisasi (X3) 

4. Kebutuhan penghargaan (X4) 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (X5) 

Kinerja Karyawan (Y) 

1.Kualitas (Y1.1) 

2.Kuantitas (Y1.2) 

3.Ketepatan waktu (Y1.3)  
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fisiologis, rasa aman, sosialisasi, penghargaan, dan aktualisasi diri dalam 

kondisi yang kurang maksimal ini akan diikuti pula oleh kondisi kuantitas, 

kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan atau kinerja akan buruk/ 

kurang maksimal. 

9.  Hipotesis 

Yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu 

masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih 

lengkap dan menunjang. Dengan demikian dapat dirumuskan suatu hipotesis 

yaitu: 

a. Diduga motivasi yang terdiri dari meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, 

sosialisasi, penghargaan, dan aktualisasi diri berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Berdikari Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan. 

b. Diduga kebutuhan fisiologis paling kuat pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Berdikari Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan. 

 

 


