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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Penelitian Terdahulu 

Dengan meninjau beberapa hasil penelitian yang terdahulu diharapkan hal-hal yang 

terkait dengan rencana penelitian ini yaitu melihat beberapa kelebihannya guna mendukung dan 

memperjelas penelitian berikutnya atau bila ada kekurangannya dapat dilengkapi dan 

disempurnakan. Beberapa hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang 

 

Judul Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Penelitian Terdahulu : 

Motivasi Intrinsik dan 

Ekstrinsik berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Prestasi Kerja 

karyawan pada PT 

Dahlia Dewantara ( 

Juliana Melvawati Sirait, 

2008) 

Untuk mengetahui 

pengaruh motivasi  

intrinsik dan 

ekstrinsik terhadap 

prestasi kerja 

karyawan pada PT 

Dahlia Dewantara. 

Uji 

Realibilitas, 

Uji Validitas, 

Regresi Linier 

Berganda, Uji 

F, Uji T 

Analisis  menunjukkan bahwa 

variabel intrinsik dan ekstrinsik 

mempunyai pengaruh positif 

dan signifikansi terhadap 

prestasi kerja karyawan. Dari 

kedua variabel bebas tersebut, 

variabel intrinsik paling 

dominan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap prestasi 

kerja karyawan. 

Pengaruh Motivasi 

terhadap kinerja 

Karyawan PT. Hero 

Sakti Motor Suzuki 

Malang (Dwi 

Oktaviyanto, 2008) 

Mengetahui 

gambaran deskriptif 

pengaruh motivasi 

terhadap kinerja 

karyawan dengan 

menggunakan 

regresi linier 

sederhana 

Uji 

Realibilitas, 

Uji Validitas, 

Rentang 

Skala, Regresi 

Linier 

Berganda, Uji 

F, Uji T  

Motivasi karyawan pada PT. 

Hero sakti Motor Suzuki 

malang yang meliputi 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

akan penghargaan, dan 

kebutuhan aktualisasi diri 

masuk dalam kategori tinggi 

Penelitian Sekarang : 

“Pengaruh Motivasi 

Intrinsik terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan 

pada Acer Center 

Malang “ 

 

 

Mengetahui dan 

menganalisis 

pengaruh motivasi 

intrinsik terhadap 

prestasi kerja 

karyawan pada 

Acer Center 

Malang. 

Uji 

Realibilitas, 

Uji Validitas, 

Rentang 

Skala, Regresi 

Linier 

Berganda, Uji 

F, Uji T 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak 

pada obyek penelitiannya serta pada metode analisis data. Adapun persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah mengenai topik penelitian 

yaitu mengenai Motivasi. 

2.2 Pengertian Motivasi 

Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang mau bekerja atau 

bertindak dengan cara tertentu. Berbicara mengenai masalah motivasi maka yang 

dibicarakan adalah kebutuhan manusia. Hubungan antara motivasi dan kebutuhan 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Beberapa pengertian motivasi antara lain:  

1. Menurut Hasibuan (2011:141) motivasi adalah daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan seseorang agar dapat dan mau bekerja sama, 

bekerja efektif dan terintegrasi dengan upayanya untuk mencapai kepuasan. 

2. Menurut Mathis L.Robert dan Jakson H.John (2001:89) motivasi merupakan 

hasrat didalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan 

tindakan. 

3. Menurut Winardi (2011:6) motivasi merupakan suatu kekuatan potensial 

yang ada pada diri seseorang yang dapat dikembangkan sendiri atau 

dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar 

imbalan moneter dan imbalan non moneter yang dapat mempengaruhi hasil 

bekerja secara positif atau secara negatif yang mana tergantung kepada 

kondisi yang dihadapi oleh orang bersangkutan. 
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4. Menurut Nawawi (2000: 351) kata motivasi (motivasion) memiliki kata 

dasar motif, yang berarti dorongan sebab atau dasar seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang 

mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau 

kegiatan yang berlangsung secara sadar.  

Motivasi dapat juga dirumuskan sebagai suatu kekuatan atau energi yang 

menggerakkan tingkah laku seseorang untuk beraktivitas, yang dipengaruhi secara 

intrinsik (dari dalam) maupun ekstrinsik (dari luar). 

Menurut Siagian (1995:290), faktor motivasi adalah hal-hal pendorong 

berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang bersumber dari dalam diri seseorang, 

sedangkan faktor Higiene adalah factor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang 

berarti bersumber dari luar diri seseorang.  

Faktor motivasi adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan 

psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Faktor 

motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara 

langsung berkaitan dengan pekerjaan. Faktor motivasi ini dapat dikatakan sebagai 

faktor intrinsik yang berasal dari dalam diri seseorang (Hasibuan, 2010:110), yang 

meliputi : 

1. Prestasi (Achievement) 

2. Pengakuan (Recognition) 

3. Pekerjaan itu sendiri (The work it self) 

4. Tanggung jawab (Responsibility) 

5. Pengembangan potensi individu (Advancement) 
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Sedangkan faktor Ekstrinsik (Faktor Higienis) meliputi : 

1. Gaji atau upah (Wages or Salaries) 

2. Kondisi kerja (Working Condition) 

3. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (Company Policy and 

Administrator) 

4. Hubungan antar pribadi (Interpersonal Relation) 

5. Kualitas supervisi (Quality Supervisor)  

Motivasi seorang karyawan untuk bekerja merupakan dorongan yang 

bersumber dari dalam dirinya maupun luar dirinya. Menurut Handoko (2001: 252) 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik adalah : 

1. Motivasi intrinsik adalah tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk 

bertindak atau suatu tenaga didalam diri manusia yang menyebabkan 

manusia bertindak. Berbagai kebutuhan, keinginan dan harapan yang timbul 

didalam pribadi seseorang yang secara internal melekat pada diri pribadi 

meliputi prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan 

kesempatan untuk tumbuh atau pengembangan motivasi individu. 

2. Motivasi ekstrinsik adalah merupakan daya pendorong yang timbul dari luar 

diri seseorang yang umumnya bertujuan sebagai motivasi kerja, motivasi 

kerja tidak lain adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat 

kerja karyawan. Motivasi yang timbul dari luar diri pribadi seseorang yang 

meliputi kondisi kerja, gaji, supervisi, hubungan dengan rekan sekerja, 

keamanan dan kebijaksanaan organisasi terhadap kinerja.  
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Setiap motivasi mempunyai tujuan yang berbeda karena setiap individu 

mempunyai harapan yang berbeda pula selain itu, menurut Hasibuan (2011:146) 

ada beberapa tujuan lain dari motivasi, yaitu: 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

2. Meningkatkan produktifitas karyawan 

3. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

4. Meningkatkan suasana dan hubungan kerja baik 

5. Menciptakan loyalitas karyawan 

6. Mempertahankan kestabilan 

7. Mengefektifkan pengadaan karyawan 

8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan dari alat-alat dan bahan baku. 

 

2.3 Teori Motivasi 

Motivasi dapat dikatan sebagai hal yang sulit, sebab untuk mengamati dan 

mengukur motivasi setiap karyawan belum ada kriterianya, karena motivasi setiap 

karyawan berbeda satu sama lain.  

Penulis dalam kesempatan ini mengemukakan beberapa teori kepuasan, 

yang penting tentang kepuasan yang dirasakan karyawan dari beberapa para ahli 

manajemen yaitu: 
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1. Teori Hierarki kebutuhan Abraham H. Maslow 

Teori Maslow (Nawawi,1997:352), menyatakan bahwa manusia 

dimotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri 

setiap manusia yang cenderung bawaan kebutuhan ini terdiri dari lima jenis 

dan bentuk kebutuhan itu antara lain: 

a. Kebutuhan fisik (Physiological needs) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk 

dapat mempertahankan diri sebagai mahluk hidup. 

b. Kebutuhan rasa aman (Safety needs) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan rasa aman terhadap ancaman 

yang mungkin terjadi. 

c. Kebutuhan sosial (Social needs) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan hubungan antar manusia yang sifatnya 

saling memperhatikan satu sama lain, berdasarkan kebutuhan. 

d. Kebutuhan pengakuan (Esteem needs) 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk menjadikan diri disenangi 

oleh orang lain. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization needs) 

f. Kebutuhan ini berhubungan dengan penyaluran diri dalam arti kemampuan 

atau potensi yang ada dalam diri untuk ditunjukkan pada orang banyak. 
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2. Teori dua faktor dari Frederick Herzberg 

Menurut teori ini Herzberg menyatakan bahwa orang dalam 

melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan 

kebutuhan (Hasibuan 2010:110), yaitu : 

1. Higiene Faktor atau Maintenance Factors, adalah factor-faktor 

pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin 

memperoleh ketentraman badaniah. Faktor higienis ini adalah faktor-faktor 

yang sifatnya ekstrinsik yang berarti besumber dari luar diri yang turut 

menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang, faktor 

higienis ini meliputi : 

a. Gaji atau upah (Wages or Salaries) 

b. Kondisi kerja (Working Condition) 

c. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan ( Company Policy and 

Administrator) 

d. Hubungan antar pribadi (Interpersonal Relation) 

e. Kualitas supervisi (Quality Supervisor)  

2. Motivation Factors, adalah faktor motivasi yang menyangkut kebutuhan 

psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan 

pekerjaan. Hal-hal yang mendorong seseorang berprestasi yang sifatnya 

intrinsic, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang, faktor ini 

meliputi : 

a. Prestasi (Achievement) 

b. Pengakuan (Recognition) 
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c. Pekerjaan itu sendiri (The work it self) 

d. Tanggung jawab (Responsibility) 

e. Pengembangan potensi individu (Advancement) 

3. Teori kebutuhan Mc Clelland 

Clelland dengan teori yang disebut Achievement Motivation Theory 

(Nawawi, 1997:354) mengatakan bahwa apabila kebutuhan seseorang terasa 

sangat mendesak maka kebutuhan itu akan memotivasi para karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan itu, yang termasuk dalam kebutuhan itu adalah: 

a. Kebutuhan akan prestasi (Need for Achievement) 

Kebutuhan akan prestasi merupakan daya penggerak yang memotivasi 

semangat kerja seseorang. Karena itu kebutuhan akan prestasi ini akan 

mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi 

mencapai prestasi kerja yang optimal. 

b. Kebutuhan akan Afiliasi (Need for Affiliation) 

Kebutuhan afiliasi yaitu kebutuhan untuk disukai, mengembangkan, 

bersosialisasi atau memelihara persahabatan dengan orang lain. 

c. Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power) 

Kebutuhan untuk berkuasa atau otoritas kerja yaitu kebutuhan untuk 

lebih berpengaruh dari pada orang lain, dihormati dan senang mengatur. 

Orang yang seperti ini akan senang dengan tugas yang dibebankan 

kepadanya atau statusnya dan cenderung untuk lebih peduli dengan 

kebanggaan.  
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4. Teori Motivasi Claude S. George 

Teori ini menyatakan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan yang 

berhubungan dengan tempat dan suasana dilingkungan ia bekerja (Hasibuan, 

2010:115), yaitu: 

1. Upah yang layak. 

2. Kesempatan untuk maju. 

3. Pengakuan sebagai individu. 

4. Keamanan kerja. 

5. Tempat kerja yang baik. 

6. Penerimaan oleh kelompok. 

7. Perlakuan yang wajar. 

8. Pengakuan atas prestasi. 

 

2.4 Jenis Motivasi 

Karyawan mempunyai keinginan-keinginan tertentu yang diharapkan akan 

dipenuhi organisasi, organisasi mengharapkan karyawan untuk melakukan jenis-

jenis prilaku tertentu. secara garis besar motivasi dibagi atas 2 (dua) jenis 

(Hasibuan, 2010: 99), yaitu: 

a. Motivasi positif (Insentif positive) 

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada bawahan mereka yang berprestasi. pemberian 

motivasi positif dapat berupa : 
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1. Material incentive  

Merupakan segala daya perangsang yang dapat dinilai dengan uang, di 

antaranya adalah upah dan gaji harus diberikan sedemikian rupa sehingga 

masing-masing karyawan menerima balas jasa yang sesuai, setimpal serta 

adil dan dapat memungkinan karyawan hidup dengan sepantasnya yang 

tentunya juga harus melihat keadaan keuangan perusahaan. 

2. Semi material incentive 

Semi material incentive adalah percepatan yang tepat, pendidikan 

pelatihan yang sistematis, promosi yang objektif, kelangsungan pekerjaan 

yang terjamin, turut sertanya wakil-wakil bawahan dalam pengambilan 

keputusan – keputusan, pemberian informasi mengenai tujuan 

perusahaan, kondisi perusahaan yang menyenangkan, penyedia fasilitas 

rekreasi, penjaga kesehatan, keamanan berkerja dan sebagainya. 

3. Non Material Incentive 

Semua jenis penghargaan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Dalam 

hal ini adalah mengenai sikap seseorang pemimpin terhadap 

bawahannya. Seorang pemimpin yang baik adalah pimpinan yang dapat 

memberikan perhatian yang cukup pada bawahannya dan dapat 

mewujudkan sikap ramah dan tegas, sehinggaa karyawan memperoleh 

kepercayaan dan kesan yang baik mengenai kepribadiannya. Sikap yang 

baik dari atasan dapat dilihat melalui adanya saling pengertian, kejujuran 

dan tidak mementingkan diri sendiri. 
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b. Motivasi Negatif (Insentif negative) 

Motivasi negatif maksudnya manejer memotivasi bawahannya dengan 

standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini 

semangat bekerja bawahan dalam jangka pendek akan meningkat karena 

takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang 

baik.  

Berdasarkan kedua jenis motivasi diatas sering digunakan oleh 

perusahaan,secara umum manajer dapat menggunkan kedua jenis motivasi ini, 

masalah utama dari penggunaan motivasi adalah bagaimana pengembangan atau 

posisi penggunaan dan harapan akan mempergunakannya.  

Seorang pemimpin percaya bahwa kekuatan atau ancaman akan 

mengakibatkan seorang melakukan tindakan, mereka akan lebih banyak 

menggunakan motivasi negatif. Cara yang dapat diterapkan oleh pimpinan dalam 

memotivasi karyawan antara lain adalah: 

1. Penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan 

Manusia kebanyakan senang menerima pengakuan terhadap pekerjaan 

yang diselesaikan dengan baik, senang menerima hadiah dan pujian. 

2. Memberikan informasi 

Manusia pada umumnya selalu ingin mengetahui latar belakang atau 

alasan suatu tindakan yang dilakukan. 

3. Memberikan perhatian yang tulus kepada karyawan sebagai individu 

Pemberian perhatian yang tulus kepada karyawan dapat membantu 

pimpinan dalam memberikan motivasi. 
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4. Persaingan 

Setiap orang senang bersaing secara jujur, sikap dasar ini dapat 

dimanfaatkan oleh pimpinan dengan memberikan motivasi persaingan 

yang sehat dalam menjalankan pekerjaannya. 

5. Partisipasi 

Dengan dijalankan partisipasi dapat memberikan manfaat,seperti 

pengambilan keputusan yang lebih baik karena ada sumbangan, adanya 

penerimaan saran yang lebih besar terhadap perintah yang dilakukan dan 

adanya perasaan yang diperlukan. 

6. Kebanggan 

Setiap manusia akan merasa bangga apabila ia mampu menyelesaikan 

suatu pekerjaan dengan baik dan hasil pekerjaannya diperhatikan dan 

dihargai. 

7. Uang 

Uang merupakan suatu alat motivasi yang berguna untuk memuaskan 

kebutuhan ekonomi karyawan-karyawan,dengan uang karyawan akan 

meleksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 

 

2.5 Prinsip-prinsip Dalam Memberikan Motivasi 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemberian motivasi adalah: 

1. Motivasi masing-masing orang bekerja berlainan dan mereka 

mengharapkan diperlukan sebagai individu-individu. 
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2. kebiasaan dan emosi sangat perlu untuk memahami kelakuan orang-orang 

akan resiko berita penting. 

3. Setiap orang ingin mendapatkan jasa. 

4. perasaan akan menjadi anggota dan merasa dirinya penting, merupakan 

tenaga-tenaga yang kuat bagi kebanyakan orang. 

5. Perasaan takut juga merupakan tenaga penggerak yang kuat, tetapi efeknya 

lama kelamaan akan berkurang. 

6. Para pekerja ingin melakukan sesuatu yang dapat membuat mereka bangga 

akan apa yang mereka lakukan. 

7. Para pekerja mengingatkan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan dapat 

dihormati. 

8. Para pekerja ingin menggunakan kemampuan yang maksimum dan ingin 

mendapatkan kepuasan dari kemampuan tersebut. 

9. Dengan memberikan keterampilan dan saran mengenai persoalan yang ada 

hubungannya dengan mereka akan membentuk suatu tim efektif 

10. Seseorang akan dipengaruhi oleh kelompok dimana dia merupakan 

anggota dan sebaliknya ia akan mempengaruhi kelakuan kelompok. 

 

2.6 Pengertian Prestasi Kerja 

Prestasi kerja sangat penting bagi suksesnya suatu perusahaan karena 

manusia sebagai salah satu faktor produksi merupakan penggerak dalam 

pelaksanaan proses produksi, pelaksanaan dapat dilakukan dengan cara yang 

paling efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan.  
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Beberapa defenisi tentang penilaian prestasi kerja adalah: 

1. Menurut Hasibuan (2011:87) penilaian prestasi adalah suatu proses yang 

bertujuan untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta 

menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. 

2. Menurut Mangkunegara (2000:67) penilaian prestasi kerja adalah hasil 

kerja secara kualitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

3. Menurut Panggabean (2002:72) penilaian prestasi kerja adalah suatu 

tujuan untuk mengetahui atau memahami tingkat kinerja karyawan 

dibandingkan dengan standart yang sudah ditetapkan. 

Para penilai akan memberikan penilaian terhadap tingkat prestasi karyawan. 

Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, 

kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi dari karyawan. 

 

2.7 Tujuan Dan Alasan Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut Hasibuan (2011:89) tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah: 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

promosi,demosi, pemberhentian dan penempatan besarnya balas jasa. 

2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauhmana karyawan dapat sukses 

dalam pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektifitas seluruh kegiatan didalam 

perusahaan, 
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4. Sebagai dasar unutk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal 

kerja,metode kerja, struktur organisasi, gaya kepengawasan, kondisi kerja 

dan peralatan kerja. 

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

karyawan yang berada didalam organisasi. 

6. Sebagai alat untuk mendorong agar dapat membiasakan para atasan 

(supervisor, manager, administrator) untuk mengobservasi perilaku 

bawahan (subordinate) agar diketahui kebutuhan-kebutuhan bawahannya. 

7. sebagai alat untuk memotivasi karyawan sehingga dicapai tujuan untuk 

mendapatkan performance kerja yang lebih baik. 

8. sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dimasa 

lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

9. Sebagai kinerja didalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan. 

10. Karyawan mengetahui usaha yang dilakukan perusahaan untuk dirinya. 

11. sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personal. 

12. Sebagai dasar untuk memperbaharui dan mengembangkan uraian 

pekerjaan (job description)  

Menurut Natoatmojo (2003:14) alasan-alasan penilaian prestasi kerja 

tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Setiap orang memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan 

kerjanya sampai pada tingkat maksimal. 

2. Setiap orang juga ingin mendapatkan penghargaan apabila ia dinilai 

melaksanakan tugas dengan baik. 
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3. Setiap orang ingin mengetahui secara pasti tenaga karir yang dimilikinya 

apabila dapat dilaksanakan tugasnya dengan baik. 

4. Setiap orang ingin mendapatkan perlakuan objektif dan penilaian dasar 

atas prestasi kerjanya. 

5. Setiap orang bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar. 

6. Setiap orang pada umumnya tidak hanya melakukan kegiatan yang 

sifatnya rutin tanpa informasi. 

 

2.8 Manfaat Penilaian Prestasi Kerja 

Manfaat penilaian prestasi kerja menurut Handoko (2000:135) adalah 

sebagai berikut: 

1. Perbaikan prestasi kerja 

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan 

departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka 

untuk memperbaiki prestasi. 

2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi 

lainnya. 

3. Keputusan-keputusan penempatan 

Penempatan posisi kerja sangat menentukan produktivitas kerja karyawan, 

keputusan penempatan dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pengalaman 

kerja, dan masa kerja. 
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4. Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada promosi kerja 

dimasa lalu atau antisipasinya,promosi sering merupakan bentuk 

penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. 

5. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan. 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan, 

demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang 

harus dikembangkan. 

6. Perencanaan dan Pengembangan karir 

Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu 

tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. 

7. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing 

Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau 

kelemahan prosedur staffing departemen personalia. 

8. Ketidak akuratan Informasional 

Prestasi kerja yang buruk mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan 

dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia 

atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia, 

menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat 

menyebabkan keputusan-keputusan personalia yang diambil tidak tepat. 

9. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan 

Prestasi kerja yang jelek merupakan suatu tanda kesalahan dalam kegiatan 

pekerjaan, penilaian prestasi. 
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10. Kesempatan kerja yang adil 

Penilaian prestasi kerja yang akurat akan menjamin keputusan-keputusan 

penempatan internal diambil dan tidak adanya diskriminasi. 

11. Tantangan-tantangan eksternal 

Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar 

lingkungan kerja,seperti keluarga,kesehatan atau masalah-masalah pribadi 

lainnya. Dengan penilaian prestasi,departemen personalia mungkin dapat 

menawarkan bantuan.  

 

2.9 Faktor-faktor Yang Meningkatkan Prestasi Kerja 

Perusahaan menghasilkan tenaga kerja tang berpartisipasi terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi yaitu “ faktor kemampuan dan faktor motivasi” 

(Mangkunegara, 2000:67) 

a. Faktor kemampuan 

Kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan reality, artinya karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil untuk 

menggerakkan pekerjaannya, maka akan lebih mudah untuk mencapai 

prestasi kerja yang diharapkan.  

Jenis-jenis kemampuan tenaga kerja antara lain: 

1. Kecerdasan 

2. Bijaksana 

3. Mengambil keputusan 
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4. Pengetahuan tentang pekerjaan 

5. Komunikasi 

6. Kepemimpinan 

b. Faktor motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi situasi 

dan motivasi adalah kondisi menggerakkan diri karyawan yang terarah 

untuk mencapai tujuan organisasi, jenis-jenis dan sikap atau tingkah laku 

antara lain: 

1. Rajin 

2. Bertanggung jawab 

3. Jujur dan dapat dipercaya 

4. Ingin maju dan mau berprestasi 

5. Memiliki semangat kerjasama 

6. Memiliki jiwa korsa 

7. Membela kepentingan perusahaan 

8. Dapat berdiri sendiri 

9. Memiliki rasa pengabdian 

10. Optimis 

11. Setia 
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2.10 Kerangka Pikir 

 

Gambar 2.1 

Motivasi intrinsik (X) terhadap Prestasi kerja (Y) 

MOTIVASI INTRINSIK (X) 

Prestasi (Achievement) = X1 

Pengakuan (Recognition) = X2 

Pekerjaan itu sendiri (The work it self) = X3 

Tanggung jawab (Responsibility) = X4 

Pengembangan potensi individu (Advancement) = X5 

Sumber : Hasibuan, Tanjung dan Hariandja (data diolah) 

Untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik terhadap prestasi kerja 

dibuatlah kerangka pemikiran. Motivasi intrinsik adalah sebagai variabel bebas 

(variabel independen), sedangkan prestasi kerja sebagai variabel terikat (variabel 

dependen), seperti yang dikatakan oleh Frederick Hezberg dalam teorinya bahwa 

kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik, kepuasan kerja yang 

diperoleh dalam pekerjaan akan mendorong motivasi yang kuat, yang dapat 

menghasilkan prestasi kerja yang baik. Faktor-faktor tersebut meliputi prestasi, 

pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan pengembangan potensi 

individu. Maka hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat 

dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran tersebut. 

 

PRESTASI 

KERJA 

(Y) 
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3. Hipotesis  

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang perilaku, atau keadaan 

tertentu yang telah terjadi ( Sugiyono,2003:68). Berdasarkan pengertian hipotesis 

tersebut maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut :  

1. Motivasi intrinsik (prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab 

dan pengembangan potensi individu) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan pada Acer Center Malang. 

2. Diduga variabel prestasi (Achievement) paling kuat pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan pada Acer Center Malang. 

 

 

 


