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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Penelitian  Terdahulu 

Penelitian  terdahulu  yang   dilakukan   oleh  Rusdin, (2008)  dengan   

judul   Perbedaan  Motivasi  Berprestasi  Antara  Karyawan  Suku  Jawa dan  

Suku  Bugis  di Bank  Mandiri  Cabang  Kota  Bontang,  hasil   penelitiannya  

menunjukkan  t= 2,640  dengan P = 0,0012   yang   artinya   ada   perbedaan  yang  

signifikan  motivasi  berprestasi   antara  karyawan  suku  Jawa  dan suku  Bugis  

di  Bank  Mandiri  cabang  kota  Bontang. Selanjutnya penelitian yang  dilakukan  

oleh  Widyawati, (2005).  

 Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  t= 4,439  P= 0,000   yang  

berarti    ada  perbedaan   yang   sangat    signifikan   antara   motivasi  berprestasi    

etnis  Cina  dan   Jawa  pada   Multi-Level Marketing. Perbedaan  antara   

penelitian    terdahulu   dengan  penelitian  sekarang  adalah  dasar  teori  yang  

digunakan   pada  penelitian  terdahulu   adalah   teori  motivasi  dari  Mc.Clelland    

sedangkan    penelitian   sekarang   mengunakan  teori  motivasi  dari  Herzberg.   

Selain  dasar   teori    adapun  perbedaan  lain  adalah   terletak   pada   lokasi   

penelitian,  jumblah  populasi   dan  sampel.  

  Lokasi  penelitian  sekarang  adalah  di distrik  Sidey  kabupaten  

Manokwari  propinsi  Papua  Barat. Sedangkan  populasi  dalam  penelitian  

sekarang  adalah  karyawan  asli   papua  dan   non  papua  pada  PT.Medco  

Papua  Hijau  Selaras. Adapun  perbedaan  penelitian  terdahulu  dan  penelitian  
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sekarang  adalah  sebagai  berikut : 

Tabel   2.1 

Persamaa  Perbedaan  Penelitian  Terdahulu  Dan  Penelitian  Sekarang 

 
N

o 

Judul  

Penelitian   

Tujuan  Penelitian  Alat 

Analisis    

Hasil 

Penelitian 

 1 Perbedaan  

motivasi berpre 

stas  iantara  

karyawan  suku 

Jawa dan   suku  

Bugis (Makassar   

di  BankMandiri 

Cabang  Kota 

Bontang  

Tujuan  penelitian  ini  

adalah untuk mengetahui   

perbedaan motivasi  

berprestasi  antara  

karyawan  yang  bersuku  

Jawa  dan  karyawan   

yang  bersuku   Bugis 

Skala  

Likert 

Uji t 

Hasil penelitian menunjuk- 

kan,  t= 2,640  dengan  P = 

0,012. Artinya  ada  perbe- 

daan  yang  signifikan  

motivasi berprestasi antara  

karyawan Bank  Mandiri  

yang bersuku  Bugis(Maka 

ssar) dan  karyawan  bank  

Mandiri yang bersuku 

Jawa.  Karya wan  yang  

bersuku  Bugis  memiliki  

motivasi  berpre stasi yang  

lebih tinggi  (=140,7) 

dibandingkan  dengan  

karyawan  yang bersuku  

Jawa (=128,65). 

2 Perbedaan   

Motivasi 

Berprestasi  Pada  

Anggota  Multi 

Level Marketing   

Ditinjau Dari  

Etnis Cina  Dan 

Jawa  

Penelitian  ini bertujuan  

untuk  mengetahui  

perbedaan  motivasi  

berprestasi  pada Anggota  

Multi Level Marketing   

ditinjau  dari  Etnis Cina  

dan Jawa. 

Uji  t-

test 

Dari  hasil  analisa   data  

menunjukkan  bahwa  t=  

4, 439 ; p = 0,000   yang  

berarti   ada   perbedaan  

yang  sangat   signifikan  

antara  motivasi  berpres 

tasi  etnis  Cina  dan  Jawa   

pada  anggota   Multilevel  

marketing 

3 Analisi perbedaan  

motivasi kerja 

karyawan asli  

papua  dan  non  

papua  pada  PT. 

Medco Papua   

Hijau  Selaras. 

1.  Mendeskripsikan 

motivasi  kerja     

karyawan  asli  papua  

pada  PT. Medco 

Papua  Hijau  Selaras. 

2.  Mendeskripsikan 

motivasi  kerja         

karyawan   non papua  

pada  PT. Medco 

Papua  Hijau  Selaras. 

3. Menganalisis  

perbedaan  motivasi  

kerja  karyawan  asli 

papua  dan  non papua  

yang  terdiri   dari  

faktor  hygeine  dan  

faktor  motivator. 

Skala  

likert 

Rentang  

skala 

Uji t test 

 

- 
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B. Landasan  Teori  

1. Pengertian   Motivasi   kerja 

Motivasi   menurut  Hasibuan (2007:92),  berasal   dari  kata   latin   

movere   yang   berarti  dorongan  atau   menggerakkan. Motivasi  mempersoalkan  

bagaimana  caranya  mengarahkan  daya  dan  potensi  bawahan,  agar  mau  

bekerjasama   secara   produktif   berhasil   dan   mewujudkan  tujuan  yang   telah  

ditentukan.  Motivasi  menurut  Yuliati  (2006:261)  adalah   proses  psikologi  

seseorang   yang   mendorong   untuk   bertindak   atau   melakukan  sesuatu  

untuk   mencapai  tujuan.  Selain   itu   motivasi   menurut   Ernets   dalam  

Mangkunegara  (2000:94),  motivasi   kerja    didefinisikan  sebagai  kondis  yang   

berpengaruh   membangkitkan,  mengarahkan  dan  memelihara  perilaku yang  

berhubungan  dengan  lingkungan  kerja.  

Pengertian  motivasi  menurut  para  ahli  dalam  bidang  manajemen  

sumber  daya  manusia  yang   dikutip   dalam   Hasibuan (2007:143), menurut  

Edwin  B. Flippo  mengemukan  bahwa “direction  or  motivation  is  essence, it 

is  a skill  in  alignig   employee  and   organization   interest  so  that  behavior  

result  in  achievement  of  employee  want  simultanously  with  attainment  or  

organization   objective”.  Menurutnya  Flippo  motivasi  adalah   suatu  keahlian, 

dalam  mengarahkan  pegawai  dan  organisasi  agar  mau  bekerja  secara  

berhasil,   sehingga   keinginan   para  pegawai   dan   tujuan  organisasi  sekaligus  

tercapai.  

Motivasi  menurut American  Encyclopedia  adalah “Motivation:The 

predisposition  ( it self  subject  of  much  contrevency ) within   the   individual  
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wich  arouses  sustain  and  direct his behavior. (Motivasi  adalah  kecenderugan   

suatu  sifat   yang   merupakan   pokok  pertentangan) dalam   diri  seseorang  

yang   membangkitkan   dan   mengarahkan  tindak-tanduknya. Motivasi  meliputi  

faktor   kebutuhan  biologis  dan  emosional  yang  hanya  dapat  diduga  dari  

pengamatan  tingkah laku manusia).  

Sedangkan  menurut  Moskowits  mengatakan “motivation  is  usually 

refined  the  initiation  and  direction  of  behavior,  and  the  study  of  motivation  

is in  effect  the  study   course  of  behavior ”. ( Motivasi  secara  umum  

didefinisikan  sebagai   inisiasi   dan   pengarahan   tingkah  laku  dan  pelajaran  

motivasi  sebenarnya   merupakan  pelajaran   tingkah  laku).  Selanjutnya  

menurut  Teryy   dalam   Hasibuan (2007:145)  mengemukakan   bahwa   motivasi  

adalah  keinginan  yang  terdapat  pada  diri seseorang  individu  yang  

merangsangnya   untuk   melakukan  tindakan -tindakan.  Motivasi  menurut  

Terry   dapat    dikelompkan   menjadi  dua  segi  yang  berbeda: 

a. Motivasi  aktif ( dinamis ), motivasi   tampak  sebagai   suatu  usaha  positif  

dalam  mengerakkan,  mengerahkan,  dan  mengarahkan  daya  serta  daya  

kerja. 

b. Motivasi  pasif  ( statis )  motivasi  akan   tampak  sebagai  kebutuhan  

sekaligus  juga  sebagai  perangsang  untuk  dapat  mengerakkan,  

mengerahkan,  dan   mengarahkan   potensi   serta  daya  kerja  manusia  

tersebut   ke  arah  yang  diinginkan. 

 Menurut  Chung dan  Megginson  dalam  Gomes (1995:177) menyatakan   

bahwa “ motivation  is  definied  as  goal-directed  behavior.  It  concern  the  
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level  of  effort  one  exerts  in  pursuing  a  goal....  it  is  closely  related to 

employee   satisfication   and   job performance ”( motivasi   dirumuskan   sebagai  

perilaku   yang    ditunjukkan   pada  sasaran.  Motivasi   berkaitan   dengan  

tingkat   usaha   yang   dapat    dilakukan   oleh   seseorang   dalam   mengejar  

suatu  tujuan). Selanjutnya  menurut  Suwarto (2010:88)  kebutuhan  adalah  

kekurangan   yang   dirasakan   seseorang  pada   suatu  waktu  tertentu. 

Sedangkan   tujuan  (goal)   adalah   suatu   hasil    yang    dicari  karyawan 

yang   dipandang   sebagai   yang  menarik  orang   untuk  berperilaku   dalam   

mencapai    tujuan    yang    dinginkan   sehingga   dapat   mengurangi  kebutuhan  

yang   belum   terpenuhi.  Motivasi   menurut   Gibson   dalam   Suwarto 

(2010:87)  adalah   suatu   konsep   yang  menguraikan   tentang  kekuatan -

kekuatan  yang   ada   dalam  diri  karyawan   yang   memulai   dan   mengarahkan  

perilaku.  

 Motivasi   menurut  Robbins   dalam  Suwarto  (2010:87)  adalah  

keinginan   untuk  berusaha    atau   berupaya    sekuat    tenaga   untuk   mencapai    

tujuan   organisasi    yang    dikondisikan   oleh   kemampuan   atau   usaha   untuk   

memenuhi   suatu   kebutuhan  individual. Motivasi  menurut   Handoko 

(2012:251)  merupakan   kegiatan   yang   mengakibatkan,  menyalurkan,  dan    

memelihara   perilaku   manusia.  Berdasarkan   pengertian  motivasi  yang  

diungkapkan   oleh   Robbins   dalam   Suwarto (2010)  maka   kebutuhan  

individu   menurut   Peterson  dan  Plowman   dalam  Hasibuan ( 2007:93)   

keinginan-keinginan  itu  adalah:  
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a. The desire to live,  artinya  keinginan  untuk  hidup  merupakan  keinginan  

utama  dari  setiap  orang;   manusia  bekerja   untuk  dapat  dan  makan  untuk  

melanjutkan hidupnya.  

b. The desire for possession, artinya keinginan untuk memiliki sesuatu merupakan  

keinginan  manusia yang kedua  dan  ini  adalah  salah  satu  sebab mengapa  

manusia  mau  bekerja. 

c. The desire for power, artinya keinginan akan kekuasaan  merupakan  keinginan  

selangkah diatas  keinginan  untuk  memiliki,  mendorong orang  bekerja. 

d. The desire  for recognation, artinya  keinginan  akan  pengakuan  merupakan  

jenis  terakhir  dari  kebutuhan  dan  juga  mendorong  orang  untuk  bekerja.  

2. Jenis-jenis  Motivasi   

Dalam  Hasibuan  ( 2007:99 )  motivasi  dapat  dikelompokkan  menjadi   

dua   yaitu   motivasi  positif  dan  motivasi  negatif.  Motivasi  positif   dan  

negatif   dapat  diuraikan  dibawah  ini: 

a. Motivasi  positif 

Manajer  memotivasi   bawahan   dengan   memberikan  hadiah  kepada  

mereka  yang  berprestasi  baik. Dengan   motivasi  ini, semangat  kerja  

bawahan  akan  meningkat,  karena  manusia  pada  umumnya  senang   

menerima  yang  baik-baik  saja. 

b. Motivasi  negatif 

Manajer   memotivasi  bawahannya  dengan  memberi  hukuman  kepada  

mereka  yang   pekerjaannya  kurang  baik ( prestasi rendah).  Dengan  

motivasi   ini,   semangat    kerja   bawahan   akan   meningkat   dalam   jangka  
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waktu   pendek,   tetapi    untuk   jangka  waktu   yang   panjang    dapat  

berakibat   kurang  baik. 

3. Aspek   Motivasi  

Motivasi memiliki  makna penting  bagi  manajer  dalam  hal 

pemotivasian.  Untuk  melakukan  proses  pemotivasian  kepada  karyawan,  

manajer   terlebih    dahulu   mengatahui   aspek  motivasi.  Aspek   motivasi  

setiap   individu    berbeda   dalam   motivasi.  Aspek   motivasi   dalam   

Hasibuan (2007:96)  dapat  dikategorikan  sebagai: 

a. Aspek  aktif  (dinamis):  motivasi  tampak  sebagai   suatu   usaha  positif   

dalam  mengerakkan  dan   mengarahkan   sumber  daya   manusia  agar  secara   

produktif   berhasil  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. 

b. Aspek   pasif (statis):  motivasi  akan  tampak  sebagai  kebutuhan  dan  

sekaligus  sebagai  perangsang  untuk  mengarahkan  dan  mengerakkan  

poternsi  sumber  daya   manusia   itu  kearah   tujuan   yang  diinginkan. 

4. Asas-Asas   Motivasi  

Dalam   melakukan   tugas   dan   tanggungjawab,   seorang   manajer  

tidak   hanya   mendelegasikan   tugas  kepada  bawahannya  saja. Namun  

manajer  dituntut  untuk  mengikutsertakan  bawahan  dalam  menentukan 

keputusan.  Dalam  Hasibuan  (2007:146)  asas-asas   motivasi   adalah: 

a. Asas  mengikutsertakan 

Maksudnya  adalah   mengajak  bawahan  untuk  ikut   berpartisipasi  dan  

memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan ide-ide, 

rekomendasi  dan  pengambilan  keputusan.  Dengan  cara  ini, bawahan  
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merasa   ikut   bertanggungjawab   atas   tercapainya   tujuan   perusahaan 

sehingga   moral   kerja   dan  gairah   kerjanyanya  akan  meningkat. 

b. Asas  komunikasi 

Maksudnya   manajer  menginformasikan   secara  jelas   tentang   tujuan  

yang   ingin   dicapai,  cara   mengerjakannya,  dan   kendala   yang   dihadapi.  

Dengan   asas   komunikasi,  motivasi   kerja  bawahan   akan  meningkat. 

c. Asas  pengakuan 

Asas  pengakuan  maksudnya  memberikan  penghargaan   dan  pengakuan   

yang   tepat  serta   wajar   kepada  bawahan   atas  prestasi  kerja  yang  

dicapai.  Bawahan  akan  bekerja  keras  dan  semakin  rajin,  jika  mereka  

terus-menerus   mendapat  pengakuan   dan  kepuasan   dari   usaha-usahanya.  

d. Asas   wewenang   yang  didelegasikan 

Maksudnya   adalah   mendelegasikan    sebagian   wewenang   serta   

memberi   kebebasan  bagi   karyawan    untuk   mengambil   keputusan   dan   

beraktivitas   dan   melaksanakan   tugas-tugas   atasan    atau   manajer. 

Dalam  pendelegasian   wewenang   ini, manajer   harus   meyakinkan  

bawahan  bahwa   karyawan   mampu   dan   dipercaya   dapat   menyelesaikan  

tugas-tugas   dengan  baik. 

e. Asas  perhatian  timbal balik 

Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi bawahan dengan 

mengemukakan   keinginan   atau   harapan  perusahaan   disamping   

berusaha    memenuhi   kebutuhan-kebutuhan   yang   diharapkan   bawahan 

dari  perusahaan. 
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5. Tujuan   Motivasi    Kepada  Karyawan 

Proses   pemotivasian   kepada   karyawan   adalah  suatu  aktivitas  yang  

dilakukan   manajer   kepada   bawahan    agar   mereka   lebih  giat  bekerja  

untuk  mencapai   tujuan.  Untuk   mencapai   tujuan  yang   optimal  seorang  

manajer  memperhatikan   aspek  kebutuhan  karyawan. Tujuan  motivasi  

menurut   Suwarto   (2010:132)  sasaran-sasaran   dalam   memotivasi   karyawan   

dalam   organisasi   adalah: 

a. Kenali  perbedaan   individu,  dengan  jalan  meluangkan  waktu  untuk  

memahami  apa   yang   penting   bagi   setiap  karyawan. 

b. Gunakan  tujuan   dan   umpan   balik,   karyawan   mempunyai  tujuan  khusus  

yang   jelas  sebagai  umpan  balik   untuk  mengetahui  perkembangan   

mereka   dalam  mencapai  tujuan. 

c. Membiarkan  para   karyawan  berpartisipasi   dalam  keputusan-keputusan  

yang   mempengaruhi  mereka. 

d. Kaitkan  ganjaran  dengan  kinerja, pemberian ganjaran  seharusnya   

bergantung  pada  kinerja, jika  individu-individu  mempunyai  persepsi  

terhadap   ganjaran  itu  rendah,  maka   kinerja  individu  rendah. 

e. Evaluasi   sistem   untuk   keadilan,   pemberian   ganjaran   atau   penghargaan    

seharusnya    sebanding   dengan   masukan  karyawan  yang   ia   bawa  

kedalam  pekerjaan. 

Selain   itu,  tujuan   motivasi   menurut   Hasibuan  (2007:146)  antara  

lain: 

a. Meningkatkan  moral  dan  kepuasan  kerja  karyawan. 
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b. Meningkatkan  produktivitas   kerja  karyawan 

c. Mempertahankan  kestabilan  karyawan  perusahaan. 

d. Meningkatkan  kedisiplinan  karyawan 

e. Mengefektifkan   pengadaan  karyawan. 

f. Menciptakan  suasana  dan  hubungan  kerja  yang  baik. 

g. Meningkatkan  loyalitas,  kreatifitas,   dan  partisipasi karyawan. 

h. Menigkatkan  tingkat  kesejahteraan  karyawan. 

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

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

Dalam  aktivitas manajer  untuk  melakukan   pemotivasian  kepada    

bawahan  diperlukan  perhatian   khusus  atas  segala  aspek   yang  berkaitan  

dengan   kubutuhan,  keinginan  dan  tujuan  setiap  karyawan. Dalam  bukunya  

Hasibuan (2007:150)  tujuan   motivasi  bagi  karyawan   adalah  sebagai  berikut: 

a. Tujuan  

Dalam  proses  motivasi  perlu  ditetapkan  terlebih  dahulu  tujuan  organisasi,  

baru  kemudian  para  karyawan  dimotivasi  ke  arah  tujuan. 

b. Mengetahui  kepentingan 

Hal   yang   penting   dalam   proses  motivasi   adalah   mengetahui  keinginan  

karyawan   dan   tidak   hanya   melihat   dari   sudut   kepentingan   pemimpin  

atau  perusahaan  saja.  

c. Komunikasi  efektif 
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Dalam   proses   motivasi   harus   dilakukan   komunikasi   yang   baik  

dengan   bawahan. Bawahan  harus  mengetahui  apa  yang  akan  

diperolehnya   dan   syarat   apa   saja   yang   harus   dipenuhi. 

d. Integrasi  tujuan 

Proses   motivasi  perlu   untuk   menyatukan  tujuan  organisasi  dan  tujuan  

kepentingan  karyawan. 

e. Fasilitas 

 Manajer  penting   untuk    memberikan   bantuan   fasilitas  kepada  

organisasi   dan   individu   karyawan    yang   akan   mendukung  kelancaran  

pelaksanaan   pekerjaan. 

f. Team  work 

Manajer  harus   membentuk   team  work  yang  terkoordinasi  baik  yang  

bisa   mencapai  tujuan perusahaan. 

Berbicara   motivasi   kerja   maka,  banyak   teori   yang  digunakan  

menjadi   acuan.   Adapun    teori-teori   motivasi   dalam   Hasibuan  (2007:103)  

antara   lain: 

a. Teori   kepuasan  (Content Theory)   teori   ini   mendasarkan   pendekatannya  

atas  faktor-faktor  kebutuhan  individu   dan   kepuasan  individu   yang  

menyebabkannya   bertindak   dan   berperilaku   dengan   cara  tertentu.  

b. Teori   motivasi   proses   ( Process Theory)  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.  



23 
 

c. Teori  pengukuhan  ( Reinforcement  Theory )  teori  ini  didasarkan   atas  

hubungan   sebab  akibat  dari  perilaku   dengan  pemberian  kompensasi. 

Teori   pengukuhan   ini   terdiri   dari   dua  jenis: 

1) Pengukuhan   positif    yaitu   bertambahnya    frekuensi   perilaku,  terjadi  jika   

pengukuh   positif   diterapkan  secara  bersyarat.   

2) Pengukuhan   negatif,   yaitu   bertambahnya    frekuensi   perilaku,  terjadi  

jika   pengukuh   negatif   dihilangkan  secara  bersyarat. 

Dari  urain   teori   motivasi   diatas,  maka  secara  ringkas   dapat  di  

diuraikan   teori-teori   motivasi   dibawah  ini:   

a. Teori  motivasi  klasik 

Menurut   teori   ini,   motivasi   para    pekerja   hanya  untuk  dapat  

memenuhi  kebutuhan   dan   kepuasan  biologis  saja. 

b. Maslow  need  hierarchy  

Dasar  teori  need  hierarchy  Maslow  adalah:  

1) Manusia  adalah   makluk  sosial  yang  berkeinginan;  ia  selalu  menginginkan   

lebih   banyak.  Keinginan    ini  terus  menerus,  baru  berhenti   jika   akhir   

hayatnya   tiba. 

2) Suatu   kebutuhan   yang   dipuaskan   tidak   menjadi   alat   motivasi   bagi  

pelakunya; hanya  kebutuhan   yang   belum   terpenuhi  yang  jadi  alat  

motivasi. 

3) Kebutuhan   manusia   itu   bertingkat-tingkat  ( hierarchy)   sebagai  berikut: 

a) Physiological  need 

b) Safety  and  security  need 
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c) Affiliation  or  acceptance  need 

d) Esteem  or  status  need 

e) Self  actualization 

c. Teori  dua   faktor  Herzberg 

Teori   dua   faktor    oleh   Herzberg   terdiri   dari  faktor  hygiene  dan 

faktor motivator.  Faktor  hygiene (pemeliharaan) adalah  faktor  yang  

berhubungan   dengan  hakikat   manusia   yang   ingin   memperoleh ketentraman  

badaniah.   Sedangkan   faktor   motivator  menyangkut    kebutuhan   psikologis   

seseorang    yaitu   perasaan   sempurna  dalam  melakukan  pekerjaan. 

d. Teori  Achievement   motivation   

Teori  ini  berpendapat  bahwa  karyawan  mempunyai  cadangan energi  

potensial.  Energi   ini   dimanfaatkan  oleh   karyawan   karena  didorong  oleh: 

1) Kekuatan   motif  dan   kebutuhan  dasar   yang   terlibat; 

2) Harapan  keberhasilan 

3) Nilai  insentif   yang   terlekat   pada  tujuan. 

e. Teori  ERG  Alderfer 

Alderfer  mengemukakan  bahwa   ada  tiga  kelompok  kebutuhan  yang  

utama,  yaitu: 

1) Kebutuhan   akan   keberadaan. 

2) Kebutuhan  akan  afiliasi. 

3) Kebutuhan  akan  kemajuan 

f. Teori   harapan  Victor  Vroom 
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Victor  Vroom  menyatakan  bahwa  kekuatan  yang  memotivasi   

seseorang   untuk    bekerja   giat   dalam   mengerjakan   pekerjaannya  

tergantung    dari   hubungan    timbal   balik     antara    apa   yang   ia   inginkan   

dan   dibutuhkan   dari   hasil    pekerjaan   itu. 

Untuk   memahami   lebih   dalam  tentang  teori-teori  motivasi  yang  

dikemukan  oleh  beberapa    peneliti   motivasi.  Beberapa   teori   motivasi   

dalam  bukunya   Hasibuan   adalah   teori   motivasi  klasik  oleh  Frederick  

W.Taylor,   Maslow  need  hierarky theory   oleh   A.H.  Maslow   dan   two  

factors  motivation   theory   oleh   Frederick   Herzberg.   Selain   itu,  

Achievement   motivation  theory  oleh   David  Mc.Cleland,  ERG   theory   oleh   

Clayton  Alderfer   dan   Expectancy   theory   oleh  Victor  H.Vroom.   Untuk   

lebih   jelas   dapat   disajikan   dalam  tabel   berikut:  

Tabel  2.2 

Teori-teori  Motivasi  

 
Frederick W.Taylor Abraham Maslow Frederick   Herzberg 

Teori  Motivasi  Klasik Maslow’s need  hierarchy  

- Physiological  needs 

- Safety  and  Security  

need 

- Afilliations need 

- Esteem  or  status 

needs 

- Self  Actualization 

Herzberg   two   factor 

 Hygiene  faktor  (dissatisfier) 

  Motivator   factor  ( satisfiers 

) 

David  Mc.Clelland Clayton  Alderfer Victor  Vroom 

Achievement Theory 

 Kebutuhan  akan 

prestasi  (n.Ach) 

 Kebutuhan   akan  

affiliasi  (n.Af) 

 Kebutuhan   akan  

kekuasaan  ( n. Pow ) 

ERG  Theory 

 Kebutuhan  akan  

keberadaan  

(Eksistence) 

 Kebutuhan  akan  

afisiliasi (Relatedness) 

 Kebutuhan  akan  

kemajuan  

(Growth  need) 

Expectancy  Theory 

 Harapan  (Expectancy) 

 Nilai  (Valensi ) 

 Pertautan  (Instrumentaliy) 

 Sumber:  Hasibuan (2007:123) 
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Disamping  itu,  motivasi  memiliki   berbagai   pandangan  baik   model  

tradisional,  model  hubungan  manusiawi  dan  sumber  daya  manusia.  

Pandangan   tentang   motivasi    menurut   Handoko (2012:252)  adalah: 

1) Model  tradisional 

Pandangan   tradisional   menganggap  bahwa  para  pekerja  pada  dasarnya   

malas,   dan   hanya   dapat   dimotivasi   dengan   penghargaan   berujud  

uang. 

2) Model   manusiawi 

Model   manusiawi    menekan  pada  pemenuhan   kebutuhan-kebutuhan  

sosial   karyawan   dan   membuat   mereka   merasa   berguna   dan  penting. 

3) Model  sumber   daya  manusia 

Model   ini   menyatakan  bahwa    para   karyawan    dimotivasi   oleh   

banyak  faktor   tidak  hanya  uang   atau  keinginan   untuk   mencapai  

kepuasan,  tetapi   juga  kebutuhan  untuk   berprestasi   dan  memperoleh  

pekerjaan  yang  berarti. 

6. Faktor-Faktor  Motivasi  Kerja  

Faktor-faktor    motivasi    kerja    menurut   Gomes  (1995:180),  dapat   

dilihat  dari   dua  faktor  yakni    faktor    individual   dan   faktor   organisasional,   

yang   temasuk  dalam  faktor  individual  antara  lain  kebutuhan-kebutuhan 

(Need ),  tujuan-tujuan  (Goal),  sikap  (Attitudes),  dan kemampuan- kemampuan  

( Abilities).  Sedangkan   yang   tergolong   pada   faktor   organisasional    antara   

lain,   pembayaran    atau  gaji ( Pay ),  keamanan  pekerjaan ( Job Security), 

sesama  pekerja (Co-workers),  pengawasan (Supervision), pujian (Praise)  dan  



27 
 

pekerjaan  itu   sendiri  (Job  Itself).  

Selanjutnya,   menurut   Herzberg   dalam  Suwarto ( 2010:95) mengenai  

teori   motivasi  kerja   ia   menyimpulkan  sebagai  beriktu: 

1. Serangkaian   kondisi    ekstrinsik,   yaitu  kondisi  kerja   ekstrinsik   seperti  

upah   dan   kondisi   kerja   bersifat   ektern   terhadap  pekerjaan   seperti:  

jaminan   kerja,   kondisi   kerja,   status,   prosedur  perusahaan, mutu  

supervisi,  dan   mutu  hubungan  antar   pribadi    di antara  rekan  kerja , 

atasan  dengan  bawahan. 

2. Serangkaian   kondisi  intrinsik,  yaitu  kondisi  kerja  intrinsik  seperti  

tantangan   pekerjaan,   atau   rasa  berprestasi,   melakukan   pekerjaan  yang  

baik, terbentuk  dalam  pekerjaan  itu  sendiri. Faktor  kondisi   intrinsik  

disebut   faktor    pemuas  atau  motivator  yang  meliputi: prestasi 

(Achievement), pengakuan (Recognition), tanggungjawab (Responsibility), 

kemajuan ( Advacement ),  pekerjaan  itu sendiri ( Job work itself ), dan  

kemungkinan  untuk  berkembang ( The  Possibility of  Growth). 

Faktor   intrinsik    dan   ekstrinsik    sangat   berperan   penting,   dimana  

hal  ini  yang   memotivasi   setiap   individu   untuk  mau  bekerja.  Faktor  

intrinsik   dan  ekstrisik   merupakan   salah   satu  faktor   yang  memotivasi  

karyawan    untuk   giat   dan   semangat   dalam  bekerja   agar    tujuan   

hidupnya   dapat   tercapai.  Karyawan   akan   merasa   puas  ketika   kedua   

faktor   tersebut    secara  bersama   dipenuhi.  Ketika  karyawan   merasa   puas  

atas  hasil   kerjanya   maka   dapat   meningkatkan   gairah  kerja  serta  

memotivasi   karyawan   untuk   terus  meningkatkan   motivasi  kerjanya.  
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Namun    sebaliknya    jika    kedua    faktor  tersebut   tidak    terpenuhi, 

maka   muncul   perasaan    tidak    puas.  Ketika   karyawan   merasa   tidak   puas  

atas  atas  hasil  kerja   maka  dapat  mengurangi  gairah  kerja  yang  pada  

akhirnya   karyawan   tidak   termotivasi   untuk   bekerja.  Dengan  demikian,  

maka   dapat   disimpulkan   bahwa  faktor   hygiene  dan   motivator   merupakan  

faktor   yang   paling   penting.  Karyawan   mau  giat   dalam   bekerja  

tergantung   pada   kuat  lemahnya   faktor  hygiene  dan   motivator.  Motivasi  

kerja   karyawan   untuk   bekerja   akan   meningkat   bila   manajer  memotivasi  

karyawan   dengan   melihat   faktor   intrinsik  dan  ekstrinsik.  

7. Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi   Motivasi  Kerja 

 Dalam  meningkatkan   motivasi  kerja   karyawan   didasarkan  pada  

faktor-faktor    motivasi.   Faktor    yang    pengaruhi   motivasi  menurut  

Rowland  (1997)  dalam   Rusman  (2002) meliputi: 

1) Keinginan   untuk   peningkatan. 

2) Percaya  bahwa  gaji   yang   didapat   sudah  mencukupi. 

3) Memiliki kemampuan, pengetahuan, ketrampilan  dan  nilai-nilai  yang  

diperlukan. 

4) Umpan  balik  

5) Kesempatan  untuk  mencoba 

6) Instrumen  penampilan  untuk  promosi, kerja  sama  dan  peningkatan 

keberhasilan 

 Seseorang   memiliki    suatu   pekerjaan    didasarkan   pada  kemampuan   

yang   dimiliki   tidak   dimanfaatkan    dan   dikembangkan  dalam  melaksanakan  
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tugasnya.   Dalam    keadaan   ini,   maka   persepsi   seseorang   memegang  

peranan   penting   sebelum   melaksanakan   atau   memilih   pekerjaannya. 

Kondisi   kerja    juga   memegang   peran  penting   dalam   motivasi.  Kondisi  

kerja   menurut   Rusman  (2002)  meliputi : 

1) Komunikasi   

a) Penghargaan   terhadap   usaha   yang   telah  dilaksanakan. 

b) Pengetahuan  tentang  kegiatan  organisasi. 

c) Rasa   percaya   diri  berhubungan  dengan   manajemen   organisasi. 

2) Potensial  pertumbuhan 

a. Kesempatan   untuk  berkembang,  karier  dan  promosi. 

b. Dukungan   untuk   tumbuh   dan   berkembang:  pelatihan   dan   beasiswa  

untuk  melanjutkan  pendidikan  dan  pelatihan  manajemen  bagi  

karyawan   yang   dipromosikan. 

3) Kebijaksanaan   dalam   mengakomodasi  individu : jadwal,  liburan  dan  cuti  

sakit   dan   pembiayaannya. 

a) Keamanan  pekerjaan 

b) Loyalitas  organisasi. 

c) Menghargai  staf   berdasarkan  beragam  dan  latarbelakang. 

d) Adil   dan  konsisten  terhadap  keputusan  organisasi. 

4) Gaji/  upah  yang  cukup  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup 

5) Kondisi kerja  yang  kondusif. 

Selanjutnya  menurut  Siagian ( 2002 )  faktor   yang  mempengaruhi  

motivasi  kerja    seseorang   dapat   diketahui   beradasarkan  karakteristik  
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individu   yang   bersifat   khas   yang   terdiri   dari: 

1) Usia 

Hal   ini   penting   karena   usia   mempunyai   kaitan  dengan  berbagai   segi  

kehidupan   organisasi.  Misalnya   kaitan   usia   dengan   tingkat  

kedewasaan   teknis  yaitu   ketrampilan  tugas. 

2) Masa kerja 

Dalam   organisasi  perlu   diketahui   masa  kerja  seseorang   karena   masa 

kerja   seseorang   merupakan   satu  indikator   kecenderungan   para   

pekerja   dalam  berbagai  segi  organisasi. 

3) Kepribadian 

Kepribadaian  seseorang  juga  dapat  dipengaruhi   oleh  motivasi  kerja 

seseorang   karena   kepribadian  merupakan keseluruhan  cara yang 

digunakan  oleh    seseorang   untuk   beraksi  dan  berinteraksi  dengan  

orang  lain. 

4) Persepsi 

Interpretasi    seseorang   tentang   kesan    sensorinya   mengenai  lingkungan 

sekitarnya    akan    berpengaruh    terhadap   perilaku  yang   pada  gilirannya  

akan  menentukan  faktor-faktor  yang  dipandangnya  sebagai  faktor  

organisasional   yang   kuat. 

5) Kemampuan  belajar 

Belajar  adalah  proses   yang   berlansung  seumur   hidup  dan  tidak  

terbatas   pada   pendidikan   formal  yang   ditempuh    seseorang   diberbagai   

tingkat  lembaga  pendidikan. 
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6) Nilai-nilai   yang   dianut 

Sistem   nilai   pribadi    seseorang   biasanya   dikaitkan   dengan   sistem  

nilai   sosial    yang   belaku  diberbagai   jenis  masyarakat   dimana  

seseorang   menjadi   anggota. 

7) Sikap 

Sikap   merupakan    pernyataan  evaluatif  seseorang  terhadap  objek   

tertentu   orang   tertentu  atau   peristiwa  tertentu. 

8) Kepuasan  kerja 

Kepuasan    kerja    adalah  sikap  umum    seseorang    yang   positif  

terhadap   organisasinya. 

9) Kemampuan;  

Kemampuan    dapat     digolongkan   dalam    dua  jenis,  yaitu   kemapuan  

fisik   dan   kemampuan  intelektual.  Kemampuan  fisik  meliputi  

kemampuan    seseorang   dalam  menyelesaikan   tugas-tugasnya   yang  

bersifat    teknik,    mekanistik,   repetatif    sedangkan  kemampuan  

intelektual  meliputi  cara   berpikir    dalam  menyelesaikan  masalah. 

Dari  berbagai   diuraikan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa   

motivasi  kerja    adalah    kondisi    mental   seseorang    yang   dapat   

mendorong    seseorang  untuk  melakukan  suatu  aktivitas  agar  dapat  

memenuhi   kebutuhan   hidupnya.  Kebutuhan    tersebut    akan   terpenuhi,  jika   

karyawan   menggunakan   segala   kemampuannya   untuk   bekerja   segiat-

giatnya    agar    memperoleh   apa    yang   diinginkan   serta   dapat   memuaskan  

kebutuhannya.  
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C. Kerangka  Pikir  

Dari   berbagai    uraian  fenomena   dan  teori-teori  diatas,  maka   dapat  

disusun   kerangka   pikir.  Kerangka  pikir   menurut  Sugiyono (2007:8)  

diartikan   sebagai    pola  pikir   atau   paradigma   yang  menunjukkan  hubungan    

antara    variabel   yang  akan  diteliti   yang  sekaligus  mencerminkan    jenis   

dan   jumblah    rumusan   masalah   yang  akan   dijawab  melalui  penelitian, 

teori  yang    digunakan    untuk    merumuskan  hipotesis,   jenis   dan  jumblah  

hipotesis    dan   teknik  analisis  statistik   yang   akan  digunakan.  

Motivasi   menurut   Uci (2007:261)   adalah   proses  psikologi    

seseorang    yang    mendorong   untuk  bertindak   atau   melakukan  sesuatu  

untuk   mencapai   tujuan.   Selanjutnya,   dikatakan   oleh  Handoko (2012:251)  

motivasi  merupakan  kegiatan  yang  mengakibatkan, menyalurkan,  dan  

memelihara  perilaku  manusia.  Karyawan  asli   papua   dan   non  papua  

memiliki   motivasi    kerja,   hal  ini   terlihat  pada   aktivitas   yang   dilakukan.  

Karyawan   asli  papua   dan   non  papua  sampai  saat   ini   masih  bekerja  dan   

aktif   dalam   mengawasi  pekerjaan.  

Hal  ini  menunjukkan  bahwa   motivasi   kerja   dapat   dilihat  faktor  

yang  mendorong  seseorang  untuk  bekerja  agar  mencapai  tujuan  atau  

memuaskan  keinginannya.  Pada  umumnya  setiap  karyawan  memiliki  

motivasi  kerja  yang  berasal  dari  dalam  diri  karyawan  maupun  dari   

organisasi    tempat   bekerjanya.  Karyawan   yang  memiliki  motivasi kerja 

dalam  diri,  akan    melakukan   pekerjaan   dengan  baik   serta   mengunakan 

segala kemampuannya untuk  mencapai  hasil   yang  optimal.  Demikian  
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sebaliknya, bagi   karyawan  yang  memiliki  motivasi  kerja  dari  luar  cenderung   

bekerja  hanya   karena  faktor  upah   sebagai  sumber  motivasi  kerja. 

Dengan    demikian,   dapat    dibuat    kerangka   pikir  berdasarkan   teori  

dan   fenomena   yang    telah  diuraikan  diatas,  maka   kerangka  pikir   dalam  

penelitian  ini,  mengacu  pada  teori  motivasi  kerja   menurut  Herzberg.  

Motivasi  kerja  menurut  Herzberg    terdiri   dari   faktor  hygiene  dan   faktor  

motivator.  Dengan  demikian,  maka   dapat  dibuat   kerangka   pikir   seperti 

tampak  pada  gambar  dibawah  ini: 

 

 

 

             

 

 

 

 

Gambar  2.1  Kerangka   Pikir    

Beradasarkan  gambar   kerangka  pikir   diatas,   maka    dapat   dijelaskan    

mengenai   karyawan   asli  papua   dan   non  papua   serta   motivasi  kerja.   

Karyawan  merupakan   elemen   penting  bagi   perusahaan,   perusahaan    dapat    

beraktivitas   jika   didalamnya   terdapat  karyawan. Karyawan   merupakan   

unsur   tak   terpisahkan,  tanpa   karyawan   aktivitas  didalam    perusahaan   

tidak    akan   berjalan  lancar.  Karyawan   dapat    bekerja  karena    suatu   motif    

Karyawan   

Asli  

Papua  

Non  

Papua  

Motivasi  kerja  

Faktor  Hygiene 

1. Upah  

2. Kondisi  kerja  

3. Prosedur  dan  administrasi  

perusahaan. 

4. Mutu  supervisi  

5. Pekerjaan  itu  sendiri 

6. Mutu  hubungan  antar   pribadi  

Faktor   Motivator   

1. Prestasi  

2.  Pengakuan 

3. Tanggungjawab 

4. Kemajuan  

5. Kemungkinan  untuk  berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

tertentu   yang   dapat  mendorong   atau   mengarahkan  karyawan   untuk  

bekerja.   

Dalam   hal  ini   karyawan    asli  papua   dan    non  papua    dapat  

bekerja   karena    memiliki    dorongan    tertentu.  Faktor   pendorong   tersebut   

berasal   dari   individu  dan  organisasi   tempat   bekerjanya    atau   yang  

disebut   oleh   Herzberg    adalah   faktor  hygiene  dan    faktor   motivator.  

Faktor  hygiene   merupakan   faktor   yang   dapat   meningkatkan  kepuasan   dan   

meningkatkan   gairah    kerja,    sekalipun   faktor   hygiene   bukan   merupakan  

faktor   yang    dapat    digunakan    dalam    memotivasi   karyawan   namun   

dapat    menimbulkan   ketidakpuasan. 

 Ketika   karyawan   tidak  merasa  puas   atas   hasil  kerjanya  maka   

dapat   menurunkan   motivasi   kerja.  Sedangkan   faktor   motivator   merupakan  

faktor   yang    dapat    memotivasi   karyawan   untuk   bekerja.  Faktor  motivator    

dianggap    sebagai   faktor  yang   dapat   mendorong   seseorang   untuk  bekerja.   

Faktor  ini   oleh   Herzberg  dianjurkan   kepada   perusahaan   untuk   digunakan   

dalam  memotivasi  karyawan.  Dimana   hal  inilah  yang  memotivasi   karyawan  

asli  papua   dan  non  papua.   

Motivasi  kerja   karyawan   akan  meningkat   apabila    faktor    motivator    

dan  faktor  hygiene  dapat  terpenuhi. Jika  dipandang  dari  kedua  tersebut  

memiliki  peran  penting  bagi  perusahaan,  apabila  karyawan  merasa  puas  

maka   karyawan  selalu   giat   untuk   bekerja   dan  hal  ini  meningkatkan   

motivasi  kerjanya.  Sebaliknya  jika  karyawan   tidak   puas   atas  hasil  kerjanya    
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maka  karyawan   memilik  motivasi  kerja   yang  semakin   menurun.   Karyawan   

akan   semakin   giat  bekerja  apabila   kedua  faktor   tersebut    dapat   terpenuhi. 

D. Hipotesis   

Hipotesis   merupakan  jawaban   sementara   atas   rumusan  masalah  

penelitian.  Dari   uraian    fenomena    dan   tinjauan   teori   diatas,  maka  dapat  

diduga   bahwa   ada    perbedaan   motivasi   kerja  karyawan   asli   papua   dan   

non  papua  pada  PT.Medco Papua  Hijau  Selaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


