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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian pustaka akan di ulas tentang hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki isi atau relevansi dengan penelitian yang akan 

dilakukan, hal tersebut akan menjadi acuan dan pembanding untuk mencari 

perbedaan-perbedaan yang terjadi. Berikut ini terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang telah lakukan  pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel  2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Judul Penelitian 

dan Peneliti 
Variabel 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 

Pengaruh Motivasi 

dan Kemampuan 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Kantor 

Dinas Sosial di 

Kabupaten 

Probolinggo  

(Dwi Indah 

Hidayati, 2011) 

Variabel Bebas: 

 Motivasi  (X1) 

 Kemampuan 

(X2) 

Variabel Terikat: 

 Kinerja 

Pegawai (Y) 

1. Rentang skala 

2. Regresi Linier 

Berganda 

3. Uji F 

4. Uji t 

Motivasi dan 

kemampuan 

mempunyai 

pengaruh yang 

sangat 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

2 

Pengaruh 

kemampuan dan 

motivasi terhadap 

kinerja karyawan 

pada Perusahaan 

Raket Butterfly 

Malang.  

(Dedy Maulan, 

2005) 

Variabel Bebas: 

 Motivasi  (X1) 

 Kemampuan 

(X2) 

Variabel Terikat: 

 Kinerja Pegawai 

(Y) 

1. Rentang Skala 

2. Regresi Linier    

Berganda 

3. Uji F 

4. Uji t 

Bahwa 

kemampuan 

dan motivasi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

3 

Pengaruh motivasi 

kerja dan 

kemampuan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Grand Kalpataru 

Syariah Hotel 

Malang 

 (Shinta 

Kusumawati, 

2014). 

Variabel Bebas: 

 Motivasi  (X1) 

 Kemampuan 

(X2) 

Variabel Terikat: 

 Kinerja Pegawai 

(Y) 

1. Rentang Skala 

2. Regresi Linier 

Berganda 

3. Uji F 

4. Uji t 

.......... 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan dari hasil penelitian dari Dwi Indah 

Hidayati (2011) dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Kemampuan 

Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial di Kabupaten Probolinggo”. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan kinerja pegawai, motivasi 

dan kemampuan pegawai pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 

untuk menguji pengaruh yang signifikan antara motivasi dan kemampuan 

pegawai kantor Dinas Sosial di Kabupaten Probolinngo dan untuk menguji 

variabel yang mempunyai pengaruh paling kuat terhadap kinerja pegawai 

kantor Dinas Sosial di Kabupaten Probolinggo. Hasil analisa dapat diketahui 

bahwa motivasi dan kinerja Pegawai Dinas Sosial di Kabupaten Probolinggo 

masuk dalam kategori tinggi. Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

motivasi terhadapp kinerja Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten 

Probolinggo. 

Sedangkan penelitian kedua yang dilakukan oleh Dedy Maulana (2005) 

dengan judul “Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Perusahaan Raket Butterfly Malang”. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui tingkat kemampuan karyawan di Perusahaan Raket 

Butterfly Malang, untuk mengetahui motivasi karyawan di Perusahaan 

Raket Butterfly, untuk mengetahui kinerja karyawan di Perusahaan Raket 

Butterfly, untuk mengetahui kemampuan dan motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di Perusahaan Raket Butterfly, untuk 

mengetahui variabel manakah yang dominan mempengaruhi kinerja 

karyawan pada Perusahaan Raket Butterfly. Berdasarkan hasil analisa yang 
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dapat diketahui bahwa kemampuan dan motivasi sangat perpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Raket Butterfly 

Malang 

B. KAJIAN TEORI  

1. MOTIVASI  

a. Pengertian Motivasi  

Kata motivasi berasal dari kata motif (motive), yang berarti 

dorongan. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong 

atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan, yang 

berlangsung secara sadar (Wilson Bangun, 2012:321).  

Menurut Robbins dan Coulter (2004) motivasi adalah kesedihan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa 

kebutuhan individu tertentu. 

Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2003:156) menyatakan 

bahwa motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensitas (intensity), 

arah (direction), dan usaha terus menerus (persistence) individu menuju 

pencapaian tujuan. 

Menurut Jerald Greenberg dan Robert A. Baron (2003:190) 

berpendapat bahwa motivasi merupakan serangkaian proses yang 

membangkitkan (arouse), mengarahkan (direct), dan menjaga (maintain) 

perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan. 
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Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia 

pada pencapaian tujuan. 

b. Faktor-Faktor Motivasi Kerja 

Menurut Ardana (2009:31) faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja seseorang adalah sebagai berikut: 

1). Karakteristik individu   

a). Minat. 

b). Sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan situasi 

pekerjaan. 

c). Kebutuhan individual. 

d). Kemampuan atau kompetensi. 

e). Pengetahuan tentang pekerjaan. 

f). Emosi, suasana hati, perasaan kenyakinan. 

Pada umumnya karakteristik individu ini dapat mempengaruhi 

bagaimana seorang karyawan atau pegawai dapat termotivasi untuk 

menjalanjan setiap tugas yang diberikan atasannya. 

2). Faktor-faktor pekerjaan 

a). Faktor lingkungan pekerjaan. 

1. Gaji yang diterima 

2. Kebijakan-kebijakan perusahaan. 

3. Hubungan antar manusia. 

4. Kondisi pekerjaan seperti jam kerja, lingkungan fisik. 
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b).  Faktor dalam pekerjaan. 

1. Adanya kepuasaan dalam pekerjaan. 

2. Rancangan tugas/pekerjaan. 

3. Pemberian pengakuan terhadap prestasi. 

4. Adanya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan. 

c. Teori-Teori Motivasi 

Menurut Robbins (2008:223) teori dalam motivasi ini dapat di 

bagi menjadi dua kelompok yaitu :  

1).  Teori-Teori Dini/Awal tentang motivasi. 

a). Abaraham Maslow (Hirarki Kebutuhan). 

Pada teori ini Maslow mengungkapkan bahwa pada dalam 

diri manusia itu terdapat 5 (lima) jenjang kebutuhan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan fisiologis  : sandang, pangan, papan. 

2. Kebutuhan rasa aman : keamanan, kemerdekaan,  

       Perlindungan   

3. Kebutuhan sosial  : berkumpul, berkawan. 

4. Kebutuhan penghargaan : prestasi, pengakuan,  

       perhatian 

5. Kebutuhan aktualisasi diri : pengembangan potensi  

      secara maksimal. 
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b) Teori X dan Teori Y. 

Douglas Mc. Gregor mengemukan bahwa ada dua 

pandangan yang berbeda tentang manusia, yang satu 

negative (teori X), sedangkan positif (teori Y).  

Menurut teori X, manajer mengandaikan karyawan/manusia 

yang bersifat negatif itu seperti: 

1. Tidak suka pekerjaan. 

2. Malas. 

3. Tidak suka tanggung jawab. 

 Menurut teori Y, karyawan yang bersifat positif seperti: 

1. Suka pekerjaan. 

2. Kreatif. 

3. Bertanggung jawab. 

4. Inovatif. 

Dapat di tarik kesimpulan bahwa teori negatif (X ) dan 

teori positif  (Y) adalah para manajer yang menerima 

asumsi teori X tentang manusia dapat mempergunakan 

pendekatan langsung dan mengawasi secara ketat 

bawahannya. Sedangkan untuk teori Y manajer 

menawarkan sikap membantu, dan mempermudah orang-

orang dalam mengembangkan kreatifitasnya. 
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c). Teori Motivasi-Higiene/Teori Dua Faktor. 

Frederick Herzberg mengemukakan bahwa suatu teori 

yang disebut  Teori Dua Faktor, terdiri dari: 

1. Faktor hygiene 

Yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

ketidakpuasan yang pada hakekatnya terdiri atas faktor 

ekstrinsik dari pekerjaan. Faktor-faktor itu antara lain: 

gaji, jaminan pekerjaan, kondisi kerja, dan status. 

2. Faktor motivator 

Faktor yang betul-betul membawa pada pengembangan 

sikap positif dan pendorong pribadi. Faktor-faktor 

tersebut meliputi: tanggung jawab, prestasi, pengakuan, 

dan kemajuan. 

2). Teori Kontemporer tentang Motivasi  

a.  Teori ERG oleh Clayton Aldefer. 

Teori ini adalah teori yang merupakan modifikasi dan 

pengurangan dari lima jenjang kebutuhannya Maslow 

menjadi tiga kelompokkebutuhan inti, yaitu: 

1. Existence/Eksistensi 

Oleh Maslow meliputi kebutuhan rasa aman. 

2. Relatedness/Hubungan 

Kebutuhan socialnya Maslow. 
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3. Growth/Pertumbuhan 

Mencakup kebutuhan penghargaan serta aktualisasi 

diri dari Maslow. 

b. Teori Kebutuhan David McClallend 

Menurut McClallend bahwa manusia itu mempunyai tiga 

kebutuhan yaitu sebagai berikut: 

1. Kebutuhan akan prestasi adalah keinginan untuk 

melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih efisien, 

dan lebih unggul. 

2. Kebutuhan akan kekuasaan adalah keinginan untuk 

mengawasi atau mengendalikan orang lain, 

mempengaruhi perilaku mereka atau bertanggung 

jawab atas orang lain. 

3. Kebutuhan akan afiliasi yaitu keinginan untuk 

membangun dan memelihara hubungan yang 

bersahabat dan hangat dengan orang lain. 

c. Teori Penetapan Tujuan 

Teori ini menguraikan bahwa hubungan antara tujuan 

dengan prestasi kerja. Konsepnya adalah bahwa 

karyawan yang memahami tujuan organisasi dapat 

perpengaruh terhadap perilaku kerjanya. 
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d. Teori Penguatan 

Bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensi yang 

mengarah kepada konsekuensi yang positif dan 

menghindari konsekuensi yang tidak mennyenangkan. 

Ada tiga jenis pengetahuan yang dapat dipergunakan 

manajer untuk memodifikasi motivasi bawahan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan positif adalah memberikan penghargaan 

plus kenaikan imbalan atas prestasi bagus karyawan. 

2. Pengetahuan negatif/ penghindaran, yaitu mencegah, 

menghilangkan akibat yang tidak menyenangkan. 

3. Hukuman, menghindari pengulangan perilaku yang 

tidak diinginkan. Contohnya adalah karyawan yang 

datang terlambat diberikan peringatan. 

e. Teori Keadilan/ Kesejahteraan 

Teori ini mengatakan bahwa para karyawan dapat: 

1. Mengubah baik masukan atau keluaran mereka 

sendiri atau orang lain. 

2. Berperilaku sedemikian rupa guna mendorong 

orang-orang lain untuk mengubah masukan atau 

keluaran mereka. 

3. Berperilaku untuk mengubah masukan atau keluaran 

mereka sendiri. 



20 

 

4. Memilih pembandingan yang lain. 

5. Meninggalkan pekerjaannya. 

f. Teori Harapan (Ekspektasi) 

Untuk menerapkan teori ini seorang pemimpin harus 

wajib memahami tiga hal, yaitu: 

1. Harapan (expectancy) 

Bahwa seseorang dengan bekerja ia akan dapat 

mencapai berbagai tingkatan kinerja. 

2. Instrumentalitas (instrumentaly) 

Bahwa berbagai hasil kerja akan timbul sebagai 

akibat dalam pelaksanaan tugas. 

3. Valensi (valence) 

Bahwa nilai yang diberikan seseorang pada hasil 

kerja tersebut. 

2. KEMAMPUAN KERJA 

a. Definisi Kemampuan Kerja 

Kemampuan (ability) adalah suatu kapasitas yang dimiliki 

seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas suatu pekerjaan 

(Robbins, 2008:57) 

Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat 

dilakukan seseorang. (Robbins, 2001) 
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b. Jenis-Jenis Kemampuan 

Menurut Robbins (2008:57) menyatakan bahwa ada dua jenis 

kemampuan, yaitu: 

1. Kemampuan intelektual (intellectual ability) 

Kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai 

aktivitas mental berfikir, menalar, dan memecahkan masalah. 

2. Kemampuan fisik (physical abilities) 

Kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, 

ketrampilan, kekuatan, karakteristik serupa.  

3. KINERJA  

Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian tugas, 

dimana karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja 

organisasi untuk menunjukkan tingkat kinerja organisasi dalam mencapai 

visi, misi, dan tujuan organisasi. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2007:67) dalam bukunya 

menyebutkan bahwa istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau 

Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

oleh seseorang). Jadi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Mathis dan Jackson (2006:378) mengatakan kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja yang 

baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sehingga 
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perlu diupayakan usaha untuk meningkatkan kinerja. Tetapi hal ini tidak 

mudah sebab banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja 

seseorang.  

Suwatno (2011:196)  juga berpendapat bahwa “kinerja atau 

prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang 

berlaku, dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pekerjaan serta 

perilaku dan tindakanya. Sedangkan menurut Supriyanto dan Machfud 

(2010:132) kinerja diartikan “sebagai suatu hasil dari usaha seseorang yang 

dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.” 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan merupakan hasil kerja seseorang baik secara kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada 

karyawan. 

Penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif 

maupun kuntitatif dari kinerja pelaksanaan pekerjaan. Menurut Mathis 

(2006) faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kemampuan 

karyawan untuk pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, dan 

dukungan organisasi yang diterimanya. Sehubungan dengan fungsi 

manajemen manapun, aktivitas manajemen sumber daya manusia harus 

dikembangkan, dievaluasi, dan diubah apabila perlu sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi pada kinerja kompetitif organisasi dan individu di 

tempat kerja. Faktor – faktor yang mempengaruhi karyawan dalam bekerja, 
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yaitu kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjan tersebut, tingkat 

usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi. 

Kinerja karyawan berkurang apabila salah satu faktor ini berkurang 

atau tidak ada. Sebagai contoh beberapa karyawan memiliki kemampuan 

untuk melakukan pekerjaannya dan bekerja keras, tetapi organisasi 

memberikan peralatan yang kuno. Masalah kinerja merupakan hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan kepada karyawan. Kinerja meliputi kualitas output serta 

kesadaran dalam bekerja. Ada tiga alasan yang berkaitan mengapa 

penentuan sasaran mempengaruhi kinerja, yaitu: 

1. Penentuan sasaran mempunyai dampak mengarahkan, yaitu 

memfokuskan aktivitas–aktivitas kearah tertentu dari pada kearah 

lainnya.  

2. Disebabkan oleh sasaran–sasaran yang telah diterima, maka orang–

orang cenderung mengarahkan upaya secara proporsional terhadap 

kesulitan sasaran.  

3. Sasaran–sasaran yang sukar akan membuahkan ketekunan 

dibandingkan sasaran–sasaran yang ringan.  

Kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil karya karyawan 

selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

misalnya standar, target / sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. Menurut Handoko (2000:135), 

penilaian prestasi kinerja merupakan proses melalui mana organisasi-
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organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan. Kegiatan 

ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan 

umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kinerja. Kegunaan-

kegunaan penilaian prestasi kinerja sebagai berikut: 

1. Ketidak akuratan informasional  

Prestasi kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-

kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana 

sumber daya manusia, atau komponen-komponen lain sistem 

manjemen personalia. Menggantungkan diri pada informasi yang 

tidak akurat dapat menyebabkan keputusan-keputusan personalia 

yang tidak diambil tepat. 

2. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan  

Prestasi kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda 

kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu 

diagnose kesalahan-kesalahan tersebut. 

3. Kesempatan kinerja yang adil  

Penilaian prestasi kinerja secara akurat akan menjamin keputusan-

keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi.  

4. Tantangan-tantangan eksternal  

Kadang-kadang prestasi kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor di 

luar lingkungan kinerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi 

finansial, atau masalah-masalah pribadi lainnya.  
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Menurut Veithzal Rivai (2004:309) menyatakan bahwa kinerja 

merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 

kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan. Agus Darma (2003:32) mengemukakan bahwa hampir seluruh 

cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kuantitas  

Kuantitas adalah jumlah pekerjaan yang dihasilkan karyawan 

dalam kurun waktu tertentu berdasarkan standar kerja yang tepat. 

2. Kualitas  

Kualitas merupakan ketelitian, ketrampilan dan kesesuaian dari 

hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu 

tertentu berdasarkan standar kerja yang tepat. 

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu merupakan kemampuan seseorang karyawan 

dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang menjadi 

taggung jawabnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. 

Pengukuran Kinerja 

Mathis dan Jackson (2006:378), kinerja karyawan yang umum 

untuk kebanyakan pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut: 

1. Kuantitas dari hasil 

2. Kualitas dari hasil 

3. Ketepatan waktu dari hasil 

4. Kemampuan bekerja sama 
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5. Kehadiran 

Dimensi lain dari kinerja diluar beberapa yang umum ini dapat 

diterapkan pada berbagai pekerjaan. Kriteria pekerjaan atau dimensi yang 

spesifik dari pekerjaan akan mengidentifikasikan elemen yang paling 

penting dalam pekerjaan tersebut. 

4. Hubungan motivasi dan kemampuan terhadap kinerja 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Sebagaimana dikatakan oleh Mangkunegara (2007:67) bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan 

faktor motivasi (motivation). Faktor kemampuan, secara psikologis 

kemampuan (abitity) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Faktor 

motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (atitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang teararah untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Dengan demikian kinerja adalah fungsi dari motivasi dan 

kemampuan atau P = f (A x M) dimana P adalah performance, M adalah 

Motivasi, dan A adalah Ability.  Sedangkan   menurut   Robbins  (2007 : 

241)  perlu  ditambahkan   aspek kesempatan (Opportunity) kedalam 

persamaan di atas  sehingga  menjadi P = f (A x M x O). 
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Dengan meningkatkan motivasi dan kemampuan karyawan akan 

berdampak pada kinerja karyawan yang meningkat. Kemampuan karyawan 

dalam menyelesaikan tugas dengan baik dan benar akan terwujud jika 

karyawan ditempatkan sesuai dengan keahlian/kemampuan karyawan 

tersebut. Motivasi yang diberikan juga berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Kinerja yang tinggi dapat dipengaruhi oleh motivasi dan 

kemampuan karyawan. 

C. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

1. Kerangka Pikir 

Menurut landasan teori yang telah diuraikan diatas maka dapat 

disusun kerangka pikir penelitian untuk memudahkan pemahaman konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka pikir penelitian ini adalah: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

  

 

 

 

   

                                                                               

                                                                                

                                                             

 

 

        

Teori motivasi kerja yaitu hierarki kebutuhan Maslow (dalam 

Veithzal Rivai, 2009:840) mengungkapkan bahwa kebutuhan setiap manusia 

terdiri atas lima kebutuhan yaitu, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi 

diri. Teori kemampuan kerja menurut Menurut Robbins (2008:57) 

menyatakan bahwa ada dua jenis kemampuan, yaitu:Kemampuan intelektual 

(intellectual ability), Kemampuan fisik (physical abilities). Teori kinerja 

Mathis dan Jackson (2006:378) yaitu kualitas,ketepatan waktu, kehadiran 

dan bekerja sama. Davis (dalam Mangkunegara, 2007:67) mengatakan 

faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan motivasi. 

Motivasi Kerja (X1) 

 Dorongan memenuhi kebutuhan 

Fisiologis (X1.1) 

 Dorongan memenuhi kebutuhan 

Rasa aman (X1.2) 

 Dorongan memenuhi kebutuhan 

Sosial (X1.3) 

 Dorongan memenuhi kebutuhan 

Penghargaan (X1.4) 

 Dorongan memenuhi kebutuhan 

Aktualisasi diri (X1.5) 
 

Kemampuan  Kerja (X2) 

 Kemampuan intelektual (X2.1) 

 Kemampuan fisik (X2.2) 
 

Kinerja (Y) 

 Kualitas (Y1) 

 Ketepatan waktu (Y2)  

 Bekerja sama (Y3) 

 Kehadiran (Y4) 
 



29 

 

2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau pendapat yang 

kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum 

menyakinkan, sedangkan kebenaran pendapat tersebut perlu diuji 

kebenarannya atau dibuktikan. Berdasarkan perumusan dan penelitian 

terdahulu, dalam penelitian ini hipotesis yang diambil adalah: 

1. Diduga bahwa motivasi kerja dan kemampuan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada Grand Kalpataru 

Syariah Hotel Malang. 

2. Diduga bahwa motivasi kerja paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Grand Kalpataru Syariah Hotel Malang. 

 


