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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Sebagai acuan dan perbandingan untuk landasan penelitian yang 

akan di lakukan maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu tetang 

motivasi dan kinerja sebagai berikut : 

Penelitian terdahulu oleh Hariadi (2002) dengan judul “ Pengaruh 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi pada CV. Indah 

Cemerlang Malang” dengan variabel bebas antara lain kebutuhan fisik, 

kebutuhan akan hubungan, dan kebutuhan pertumbuhan dan variabel 

terikatnyala adalah produktifitas dengan indikator antara lain kualitas, 

kuantitas, dan ketepatan waktu. Alat analisis yang di gunakan adalah 

regresi berganda, uji F dan uji t, dengan hasil bahwa motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja dan variabel kebutuhan fisik mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian oleh Darmadi (2009) dengan judul “Pengaruh Motivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada Perusahaan Kecap Cap 

Tawon Blitar”dengan variabel bebas adalah motivasi teori Hesberg dengan 

indikator antara lain keberhasilan pelaksanaan, pengakuan, pekerjaan itu 

sendiri, tanggung jawab, pengembangan atau kemajuan. Variabel 

bebasnya adalah kinerja dengan indikator antara lain kualitas, kuantitas, 

ketepatan waktu. Alat analisis yang di gunakan adalah regresi berganda, 

uji F dan uji t, dengan hasil bahwa motivasi  berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan dan variabel tanggung jawab mempunyai 
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pengaruh yang dominan. Dari landasan penelitian terdahulu di buat tabel 

persaman dan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang, yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu  

dan Penelitian Sekarang 
Nama 

Peneliti 
Judul Variabel Metode 

Analisis 
Hasil 

Hariadi 
(2000) 

Pengaruh 
motivasi terhadap 
kinerja karawan 
bagian produksi 
pada CV. Indah 
Cemerlang 
Malang 

X=kebutuhan 
fisik, kebutuhan 
akanhubungan,dan 
kebutuhan 
pertumbuhan. 
Y= Kinerja 
karyawan 

Menggunakan 
analisis 
regresi 
berganda, uji 
F dan uji t 

Motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan dan variabel 
kebutuhan fisik mempunyai 
pengruh yang dominant 
terhadap kinerja karyawan 

Darmadi 
(2009) 

Pengaruh Faktor 
Motivasi terhadap 
Kinerja karyawan 
bagian produksi  
pada Perusahaan 
Kecap Cap Tawon 
Blitar 

X= Kebutuhan 
akan keberadaan 
Y= Kinerja 

Menggunakan 
analisis linier 
berganda, Uji 
F, Uji t dan 
skala likert 

Bahwa motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
kerja dan variabel tanggug 
jawab mempunyai pengaruh 
yang dominan 

Hidayatul 
Latifah 

Pengaruh 
motivasi terhadap 
kinerja karyawan  
pada 
UD.JAYADI.Batu 

X1= Faktor 
Motvator 

X2= faktor 
Hygiene 

Y=kemampuan, 
ketepatan waktu, 
dan disiplin kerja 

Menggunakan 
analisis 
regresi 
berganda, uji 
F dan uji t 

 
- 

  

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar secara empiris dari 

penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu digunakan untuk 

penyusunan hipotesis penelitian. Posisi penenelitian ini yaitu sebagai 

pengembangan hasil penelitian dengan menggunakan fenomena penelitian 

yang berbeda. 
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A. Landasan Teori 

1. Tinjauan Mengenai Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Menurut Hasibuan (2001:143) “Motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja 

sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya dan upayanya 

untuk mencapai kepuasan”. 

Menurut Siagian (2002:102) “ Motivasi merupakan daya dorong bagi 

seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi 

keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuanya. Dengan pengertian bahwa 

tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai pula tujuan para anggota 

organisasi yang bersangkutan. Pengertian motivasi menurut Ernest dalam 

Mangkunegara (2000:94) pengertian motivasi adalah: “Kondisi yang 

berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja”. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah di kemukakan oleh beberapa 

penulis di atas, maka dapat di simpulkan bahwa motivasi adalah suatu daya 

gerak atau pendorong yang timbul dalam diri seseorang yang dapat 

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja sama, bekerja 

efektif,dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan 

dan demi tercapainya tujuan organisasi. 
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b. Tujuan Pemberian Motivasi 

Menurut Hasibuan (2003:97) pemberian motivasi kerja kepada 

karyawan yaitu meliputi: 

1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

3. Meningkatkan kinerja kerja karyawan. 

4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan 

6. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

8. Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi karyawan. 

9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

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

11. 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 

mengetahui asas-asas dalam pemberian motivasi kerja. 
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c. Teori Isi Motivasi 

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. Adapun teori isi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Hasibuan (2003:108) 
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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. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini merangsang 

seseorang berperilaku dan bekerja secara giat. Kebutuhan fisik ini 

termasuk kebutuhan utama. 

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

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Kebutuhan akan keamanan 

dan kesehatan jiwa di tempat pekerjaan membutuhkan alat pelindung 

seperti masker bagi tukang las yang diberikan oleh manajer. Pentingnya 

memuaskan kebutuhan ini jelas terlihat pada organisasi modern, tempat 

pimpinan organisasi mengutamakan keamanan dan keselamatan dengan 

menggunakan alat-alat canggih atau pengawalan. Bentuk lain dari 

pemuasan kebutuhan ini dengan memberikan perlindungan asuransi 

(astek) kepada para karyawan. 

c. Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh 

kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta 

dicintai. Manusia pada dasarnya selalu ingin hidup berkelompok dan 

tidak seorangpun manusia yang hidup menyendiri. Karena manusia 

makluk sosial sudah jelas ia menginginkan kebutuhan-kebutuhan sosial 

yang terdiri dari empat kelompok, yaitu: kebutuhan perasaan diterima 

orang lain di lingkungan ia bekerja, kebutuhan perasaan dihormati, 



 14

kebutuhan akan perasaan kemajuan dan tidak seorang pun yang 

menyenangi kegagalan serta kebutuhan akan perasaan ikut serta. 

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

dihargai oleh orang lain. Idealnya prestise timbul karena adanya prestasi, 

tetapi tidak selamanya demikian. Akan tetapi perlu diperhatikan oleh 

pimpinan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat 

atau posisi seseorang dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pula 

prestasinya. 

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. Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi 

seseorang secara penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai kebutuhan 

sepenuhnya dapat berbeda satu dengan lainnya. Pemenuhan kebutuhan 

ini dapat dilakukan oleh para pimpinan perusahaan dengan 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

 b.  Teori X dan Y Mc Gregor 

Menurut Mc Gregor melakukan suatu pembahasan mengenai faktor 

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

Asumsi teori X yaitu : 
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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, 

1991:260). 

c. Dua Teori Motivasi Herzberg’s  

Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yang merupakan kebutuhan, yaitu:  
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1. Faktor-faktor pemeliharaan (maintenance factors) 

Meurpakan faktor-faktor pemeliharaan yang berhubngan dengan hakekat 

pekerja yang ingin memperolah ketentraman badaniyah. Kebutuhan itu 

akan berlangsung terus-menerus, seperti misalnya lapar-makan-keyang-

lapar. Dalam bekerja kebutuhan ini misalnya gaji, kepastian pekerjaan dan 

supervisi yang baik. Jadi faktor-faktor ini bukanlah sebagai motivator 

tetapi merupakan keharusan bagi perusahaan. 

2. Faktor-faktor motivasi 

Faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor yang menyangkut kebutuhan 

psikologis yang berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi secara 

langsung berkaitan dengan pekerjaan, misalnya ruangan yang nyaman, 

penempatan kerja yang sesuai dan lain-lain. 

Teori dua faktor ini disebut juga dengan konsep hygiene yang mencakup: 

1. Isi pekerjaan 

a. Prestasi 

b. Pengakuan 

c. Pekerjaan itu sendiri 

d. Tanggungjawab 

e. Pengembangan potensi individu 

2. Faktor hygiene 

a. Gaji dan upah 

b. Kondisi kerja 

c. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan 
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d. Kualitas supervisi. 

Dari konsep hygiene dapat diketahui bahwa dalam perencanaan pekerjaan 

bagi pekerja haruslah senantiasa terjadi keseimbanan antara kedua faktor ini. 

Menurut Hasibuan (2003:108) menyatakan bahwa: “Faktor motivator 

(motivation factor) adalah faktor yang menyangkut kebutuhan psikologis 

seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan”. Faktor 

motivasi ini berhubungan dengan pengahargaan terhadap pribadi yang secara 

langsung bekaitan dengan pekerjaan, misalnya kursi yang empuk, ruangan 

yang nyaman, penempatan yang tepat dan lain sebagainya. Menurut teori dua 

faktor menurut Herzberg yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Faktor motivator atau pemuas, terdiri dari: 

a. Pengakuan (recognition) 

Merupakan bentuk-bentuk pengakuan dari pihak perusahaan atas hasil 

atau kinerja yang telah dicapai oleh karyawan. Bentuk pengakuan ini 

secara langsung memberikan suatu motivasi kepada para karyawan 

sehingga diharapkan mereka dapat bekerja secara maksimal pada 

perusahaan di mana mereka bekerja. 

b. Tanggung jawab (responsibilities) 

Bentuk tanggung jawab yang dimaksudkan disini adalah bentuk 

tanggung atas pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Dengan 

adanya tanggung jawab yang tinggi dari karyawan secara langsung 

memberikan suatu jaminan bahwa karyawan yang bersangkutan dapat 
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termotivasi untuk menyelesaikan atas tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

c. Prestasi (achievement) 

Kebutuhan akan prestasi menjadi hal yang penting bagi kelangsungan 

seorang karyawan. Perusahaan memberikan motivasi atas prestasi 

biasanya dilakukan dengan memberikan tugas kepada bawahan atas 

suatu tugas yang menarik untuk dikerjakannya, sehingga mereka 

memiliki prestasi yang lebih baik. 

d. Pekerjaan itu sendiri (the work it self) 

Motivasi dapat berasal dari jenis pekerjaan itu sendiri, hal tersebut 

dikarenakan dengan pekerjaan yang direncanakan sedemikian rupa 

pada akhirnya dapat memberikan suatu stimulus dan menantang para 

karyawan serta dapat memberikan kesempatan untuk maju. 

e. Pengembangan (advancement) 

Suatu bentuk motivasi yang telah diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan sehingga mereka dapat lebih terpacu dalam pencapaian 

kinerja yang lebih baik. Pengembangan merupakan suatu bentuk 

kebijakan yang diambil oleh perusahaan dimana akan dilakukan suatu 

peningkatan jabatan atau posisi bagi karyawan yang berprestasi. 

2. Faktor pemeliharaan (hygiene) terdiri dari: 

a. Teknik supervisi (technical supervisor) 

Teknik supervisi sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan 

kerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Teknik supervisi 
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mempunyai kecenderungan dalam rangka memberikan suatu 

rangsangan atau motivasi kepada karyawan sehingga mereka dapat 

bekerja secara maksimal pada perusahaan. 

b. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administration) 

Dengan adanya bentuk kebijakan dan administrasi yang sesuai dengan 

kondisi para karyawan akan menjadikan suatu motivasi bagi karyawan 

dalam bekerja. 

c. Gaji (wages) 

Masalah gaji merupakan fungsi yang paling sulit dan membingungkan 

karena berhubungan dengan hak individu seseorang sebagai karyawan 

dalam menerima imbalan atas kerja mereka kompensai atau gaji sangat 

penting untuk diperhatikan mengingat dengan adanya kompensasi 

akan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang secara 

otomatis akan meningkatkan kinerja karyawan. 

d. Kondisi kerja (working condition) 

Merupakan suatu keadaan dimana karyawan melakukan aktivitasnya, 

kondisi kerja erat kaitannya dengan kondisi pekerjaan dan rekan kerja 

yang terdapat dalam suatu lingkungan kerja. Lebih jauh lagi kondisi 

kerja sangat erat kaitannya dengan suasana kerja yang terdapat pada 

suatu perusahaan baik mengenai hubungan antar karyawan dan kondisi 

fisik dimana seoarang karyawan bekerja. 
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d. Teori Motivasi Proses 

Teori motivasi proses ini pada dasarnya berusaha untuk menjawab 

pertanyaan “bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara dan 

menghentikan perilaku individu”, agar setiap individu bekerja giat sesuai 

dengan keinginan manajer. Bila diperhatikan secara mendalam, teori ini 

merupakan proses “sebab dan akibat” bagaimana seseorang bekerja serta hasil 

apa yang akan diperolehnya. Jika hasil yang dicapai tercermin dalam 

bagaimana proses kegiatan yang dilakukan seseorang, hasil hari ini merupakan 

kegiatan hari kemarin. 

Teori Motivasi Proses ini, dikenal atas: 

1. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

2. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Untuk masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom yang menyatakan 

bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam 

mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal-balik antara 

apa yang ia inginkan dan butuhkan dari hasil pekerjaan itu. Berapa besar ia 

yakin perusahaan akan memberikan pemuasan  bagi keinginannya sebagai 

imbalan atas usaha yang dilakukannya itu. 

2. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Ego manusia selalu mendambakan keadilan dalam pemberian hadiah 

maupun hukuman terhadap setiap perilaku yang relativ sama. Bagaimana 
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perilaku bawahan dinilai oleh atasan akan mempengaruhi semangat kerja 

mereka. Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat 

kerja seseorang, jadi atasan harus bertindak adil terhadap semua 

bawahannya. Penilaian dan pengakuan mengenai perilaku bawahan harus 

dilakukan secara objektif (baik/ salah), bukan atas suka atau tidak suka 

(like or dislike). Pemberian kompensasi atau hukuman harus berdasarkan 

atas penilaian yang objektif dan adil. 

3. Teori Pengukuhan (Reinforcement Theory) 

Teori ini didasarkan atas hubungan sebab dan akibat dari perilaku dengan 

pemberian kompensasi. Misalnya promosi tergantung dari prestasi yang 

selalu dapat dipertahankan. Bonus kelompok tergantung pada tingkat 

produksi kelompok itu. Sifat ketergantungan tersebut bertautan dengan 

hubungan antara perilaku dan kejadian yang mengikuti perilaku itu. 

Teori pengukuhan ini terdiri dari dua jenis, yaitu: 

1. Pengukuhan Positif (Positive Reinforcement), yaitu bertambahnya 

frekuensi perilaku, terjadi jika pengukuhan positif diterapkan secara 

bersyarat. 

2. Pengukuhan Negatif (Negative Reinforcement), yaitu bertambahnya 

frekuensi perilaku, terjadi jika pengukuh negatif dihilangkan secara 

bersyarat. 

Jadi prinsip pengukuhan selalu berhubungan dengan 

bertambahnya frekuensi dan tanggapan, apabila diikuti oleh suatu stimulus 

yang bersyarat. Demikian juga “prinsip diikuti oleh suatu stimulus yang 

bersyarat. Demikian juga “prinsip hukuman (punishment)” selalu 
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berhubungan dengan berkurangnya frekuensi tanggapan, apabila 

tanggapan (respon) itu diikuti oleh rangsangan yang bersyarat. 

4. Teori Reinforcement (Reinforcement Theory) 

Teori isi mencoba menjelaskan “apa” teori proses mencoba 

menjelaskan “bagaimana” sedangkan teori motivasi reinforcement 

mencoba menjelaskan peranan balasan dalam membentuk perilaku 

tertentu. Teori ini mengatakan bahwa jika suatu perilaku akan diberi 

balasan yang menyenangkan (rewarding), maka perilaku tersebut akan 

diulangi lagi pada masa yang akan datang. 

Proses reinforcement dapat digambarkan sebagai berikut: 

Stimulus  Respons Konsekuensi  Respons masa 

mendatang 

Ada stimulus tertentu (misal perintah dari atasan), yang kemudian 

mendorong perilaku tertentu (misal bawahan menjalankan perintah 

tersebut). Kemudian karena menjalankan perintah dengan baik ada 

konsekuensi tertentu (misal baik kenaikan gaji). Karena balasan yang 

diterima orang tersebut menyenangkan, maka dimasa mendatang dia akan 

mengulangi respons yang sama, yaitu apabila diperintah oleh atasan dia 

akan mengerjakan dengan baik. 

2. Kinerja 

a. Definisi kinerja 

Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang). Menurut Mangkunegara (2000:67) 
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kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Faustino Cardosa Gomes yang dikutip oleh Mangkunegara 

(2005:9) mempunyai pendapat lain, beliau mengemukakan definisi kinerja 

karyawan sebagai: “Ungkapan seperti output, efisiensi serta efektifitas 

sering dihubungkan dengan kinerja”. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas yang diberikannya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

b. Pengukuran kinerja 

Mathis dan Jakson (2000:381) menyatakan bahwa kinerja pegawai 

mempengaruhi besar kontribusi mereka kepada organisasi, kontribusi 

tersebut meliputi: 

1) Kuantitas Pekerjaan. 

Yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam 

kurun waktu tertentu berdasarkan standar yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

2) Kualitas Pekerjaan. 

Yaitu kualitas hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan 

dalam waktu tertentu berdasarkan standar kerja perusahaan. Tingkat 

ketelitian karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya serta 
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kesesuaian pelaksanaan pekerjaan. Tingkat ketelitian pekerjaan itu 

untuk mengetahui seberapa besar frekuensi karyawan dalam 

melakukan kesalahan dan tingkat kesalahan seperti yang perusahaan 

lakukan. 

3) Ketepatan Waktu dalam Pekerjaan. 

Yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggung jawab seorang karyawan dan pencapaian target 

berdasarkan standar kerja waktu perusahaan. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja 

Menurut Mangkunegara (2005:13), faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi.  

 Faktor Kemampuan (Ability) 

Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi dan 

kemampuan reality. Artinya jika karyawan memiliki kemampuan 

potensi yang tinggi atau di atas rata-rata dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. 

 Faktor Motivation (Motivation) 

Motivasi diartikan suatu sikap karyawan terhadap situasi kerja di 

lingkungan organisasinya. Karyawan yang menunjukkan sikap yang 

positif terhadap situasi kerjanya maka akan menunjakkan motivasi 

kerja yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Situasi kinerja yang 

dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim 
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kerja, kebijakan pemimpin, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi 

kerja. 

3.  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 prestasi 

kerja yang sesuai dengan kehendak perusahaan. Dalam melaksanakan 

manajemen seorang manajer harus dapat memotivasi orang-orang yang 

bekerja padanya agar tercapai kinerja tinggi. Orang-orang tersebut merupakan 

sumber yang penting dalam setiap organisasi. Pada dasarnya 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 
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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. 

Motivasi mempunyai peranan penting didalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Hal ini disebabkan kinerja karyawan secara langsung berperan 

dalam menentukan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Pengaruh 

motivasi harus dapat menggerakkan kemauan kerja karyawan supaya bekerja 

labih baik dan benar guna mencapai prestasi kerja yang tinggi. Dengan kinerja 

yang tinggi dan hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan 

perusahaan akan menyebabkan karyawan tersebut. Nantinya dapat digunakan 

oleh pekerja dalam memenuhi kebutuhan fisiologisnya, barulah menuju pada 

tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. (Mangkunegara, 2000:68) 
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4. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai penaruh faktor 

motivasi menurut Hersberg terhadap kinerja para karyawan. Hersberg 

menemukan dua kelompok faktor yang mempengaruhi kerja seseorang, faktor 

yang pertama yaitu faktor motivator dan yang ke dua adalah faktor hygiene. 

Kedua faktor tersebut terkait secara langsung dengan upaya peningkatan 

kinerja karyawan. Kinerja merupakan hasil dari suatu proses. Kinerja bisa di 

jadikan sebagai tolak ukur dalam mengadakan perbandingan antara apa yang 

telah di kerjakan dengan apa yang di harapkan kaitanya dengan pekerjaan 

yang telah di percayakan terhadap seseorang. Kinerja meliputi beberapa aspek 

yaitu kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. 

Gambar 2.2 
Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

        

 

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat kita ketahui bahwa faktor 

motivator yang meliputi faktor pengakuan, tanggungjawab, prestasi dan 

pengembangan serta hygiene yang meliputi teknik supervisi, 

Faktor Motivator (X1) 

1. Pengakuan 
2. Tanggungjawab 
3. Prestasi 
4. Pekerjaan 
5. Pengembangan 

Kinerja Karyawan (Y) 

 Kuantitas. 
 Kualitas 
 Waktu 
 Faktor Hygiene (X2) 

1. Supervisi 
2. Kebijaksanaan dan administrasi 

Perusahaan 
3. Gaji 
4. Kondisi Kerja 
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kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, gaji dan kondisi kerja 

(Hasibuan, 2003:108) dapat mempengaruhi kepuasan kerja para karyawan 

yang meliputi adanya ganjaran/ gaji yang pantas, kondisi kerja yang 

mendukung, rekan kerja mendukung dan kesesuaian kepribadian dengan 

pekerjaan. (Robbins, 2002:181). Dengan kata lain meningkatnya kinerja 

karyawan tergantung pada faktor motivator dan  hygiene. 

5. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dapat juga di nyatakan 

sbagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Berdsarkan 

perumusan masalah maka dapat di rumuskan suatu hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga faktor motivator dan faktor hygiene berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada UD.JAYADI Batu – Jatim. 

2. Di duga bahwa faktor hygiene mempuyai pengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan pada UD.JAYADI Batu – Jatim. 


