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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan 

penelitian yang akan dilakukan maka peneliti menggunakan penelitian 

terdahulu tentang motivasi terhadap kinerja sebagai berikut: Penelitian oleh 

Kartika (2010) dengan judul “Analisis pengaruh motivasi kerja terhadap 

kepuasan kerja (studi kasus pada karyawan Restoran di Pakuwon Food 

Festival Surabaya)”. Dengan variabel bebas motivasi kerja dengan indikator 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Variabel terikatnya kepuasan kerja 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji F dan uji t 

dengan hasil bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Pakuwon Food Festival Surabaya. 

Penelitian terdahulu oleh Octaviana (2012) dengan judul “Pengaruh 

motivasi kerja, kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan (studi kasus pada karyawan kontraktor PT. Wineh Pandanwangi 

Semarang)”. Dengan variabel bebas adalah motivasi dengan indikator 

lingkungan kerja, tingkat pendidikan, keinginan dan harapan, kebutuhan, 

kepemimpinan dengan indikator penentuan kebijakan, penentuan tujuan 

organisasi, pembagian tugas, komunikasi, dan lingkungan kerja serta 

variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. Alat analisis yang digunakan 
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adalah regresi linier berganda, uji F dan uji t dengan hasil bahwa motivasi 

kerja, kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan dengan 

arah yang positif terhadap kinerja karyawan kontraktor PT. Wineh 

Pandanwangi Semarang. 

Penelitian terdahulu oleh Murty (2012) dengan judul “Pengaruh 

motivasi dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan bagian 

akuntansi studi kasus pada perusahaan manufaktur di Surabaya”. Dengan 

variabel bebas adalah motivasi teori Maslow dengan indikator antara lain 

kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, 

penghargaan, dan aktualisasi diri serta komitmen organisasional dengan 

indikator komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen 

normatif. Variabel terikatnya adalah kinerja dengan indikator kualitas, 

kuantitas dan ketepatan waktu, alat analisis yang digunakan adalah regresi 

berganda, uji F dan uji t dengan hasil bahwa variabel motivasi dan 

komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dan variabel motivasi kebutuhan harga diri merupakan variabel paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi studi kasus pada 

perusahaan manufaktur di Surabaya. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No

. 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Analisis pengaruh 

motivasi kerja terhadap 

kepuasan kerja (studi 

kasus pada karyawan 

Restoran di Pakuwon 

Food Festival 

Surabaya). Endo Wijaya 

Kartika, 2010 

Variabel bebas (x) 

adalah motivasi 

kerja dengan 

sedangkan variabel 

terikatnya (Y) adalah 

kepuasan kerja   

Menggunakan analisis 

regresi berganda, uji F 

dan uji t 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara motivasi 

kerja terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan di 

Pakuwon Food 

Festival Surabaya 

2. Pengaruh motivasi kerja, 

kepemimpinan, dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan (studi kasus 

pada karyawan 

kontraktor PT. Wineh 

Pandanwangi 

Semarang). Kestria 

Senja Octaviana, 2012 

Variabel bebas (X) 

adalah motivasi 

kerja, 

kepemimpinan, dan 

lingkungan kerja 

sedangkan variabel 

terikatnya (Y) adalah 

kinerja karyawan 

Menggunakan analisis 

regresi berganda, uji F 

dan uji t 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

dengan arah yang 

positif antara 

motivasi kerja, 

kepemimpinan, dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan (studi 

kasus pada 

karyawan 

kontraktor PT. 

Wineh 

Pandanwangi 

Semarang) 

3. Pengaruh motivasi dan 

komitmen 

organisasional terhadap 

kinerja karyawan bagian 

akuntansi studi kasus 

pada perusahaan 

manufaktur di Surabaya. 

Windy Aprilia Murty, 

2012 

Variabel bebas (X) 

adalah motivasi dan 

komitmen 

organisasional 

sedangkan variabel 

terikatnya (Y) adalah 

kinerja karyawan 

Menggunakan analisis 

regresi berganda, uji F 

dan uji T 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara motivasi dan 

komitmen 

organisasional 

terhadap kinerja 

karyawan, variabel 

motivasi kebutuhan 

harga diri 

merupakan variabel 

paling berpengaruh 

terhadap kinerja. 

 

Berdasarkan pada tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada tema yang 

diteliti yaitu meneliti mengenai motivasi yang akan dilihat bagaimana 
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pengaruhnya pada variabel terikat yang digunakan. Sedangkan 

perbedaannya adalah pada objek penelitian, selain itu penelitian terdahulu 

menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel terikat, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan kinerja sebagai variabel terikat. Untuk variabel 

bebas peneliti terdahulu menggunakan, motivasi, kepemimpinan, 

lingkungan kerja dan komitmen organisasional, sedangkan peneliti sekarang 

hanya menggunakan motivasi sebagai variabel bebas. Manfaat yang bisa 

diambil dari penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengetahui bahwa ada 

pengaruh motivasi terhadap kinerja sehingga penelitian ini bisa diterapkan. 

B.  Tinjauan Teori 

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang 

mendukung penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai motivasi dan 

kinerja karyawan. 

1. Pengertian Motivasi (motivation) 

Pemahaman tentang motivasi telah salah diartikan dengan 

pengertian-pengertian yang sulit untuk dipisahkan. Untuk 

mempermudah pemahaman tentang motivasi, maka perlu dibedakan 

antara pengertian motivasi, motiv dan motivasi kerja. 

Makunegara (2006:61) medefinisikan bahwa motivasi adalah 

kondisi atau energi yang mengerakkan diri karyawan yang terarah 

atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan motif itu 

sendiri merupakan suattu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai 

yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri 
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terhadap lingkungannya. Robbins, (2001:166) menyatakan motivasi 

adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

kearah tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan 

upaya untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual. 

Motivasi kerja sangat berkaitan dengan lingkungan kerja. 

Motivasi kerja dapat didefisinikan sebagai kondisi yang berpengaruh 

yang membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja. Seseorang yang memiliki 

motivasi yang kerja dalam organisasi akan membantu organisasi 

dalam mencapai kinerja yang baik, sedangkan sebaliknya motivasi 

kerja yang rendah akan berpengaruh pada kinerja yang tidak 

maksimal. 

2.  Proses Motivasi 

 Michael Armstrong (1999:67) menyatakan proses motivasi 

dimulai oleh seseorang yang mengenali secara sadar atau tidak suatu 

kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian sasaran yang dibuat 

diperkirakan akan memenuhi kebutuhan tersebut. Serangkaian 

tindakan yang ditentukan akan mengarah ke pencapaian sasaran, oleh 

karena itu kebutuhan terpenuhi. 

Proses motivasi dipengaruhi oleh dua hal yaitu pengaruh 

pengalaman dan pengaruh harapan. Ketika pengalaman dalam 

mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan telah diperoleh, 

orang memandang bahwa beberapa tindakan tertentu membantu 
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mencapai sasaran mereka sedangkan beberapa tindakan lain kurang 

begitu berhasil. Beberapa tindakan mendapatkan penghargaan, 

sedangkan tindakan lain gagal atau bahkan mendapatkan hukuman. 

Penghargaan berfungsi sebagai insentif positif dan mendorong 

perilaku yang berhasil, yang diulangi lagi jika kebutuhan yang sama 

muncul. 

Sedangkan kekuatan harapan sesungguhnya didasarkan kepada 

pengalaman masa yang lalu, tetapi individu sering diharapkan kepada 

keadaan baru perubahan dalam pekerjaan, sistem penggajian atau 

kondisi kerja yang diterapkan manajemen yang pengalaman tidak 

cukup memberikan petunjuk terhadap arti dari perubahan tersebut. 

Dalam keadaan demikian motivasi mungkin berkurang. 

Motivasi hanya mungkin muncul jika ada hubungan yang jelas 

dan dapat digunakan kembali antara hasil kerja dan pendapatan. Selain 

itu pendapatan dipandang sebagai hal yang memenuhi kebutuhan. Hal 

ini menunjukkan mengapa sistem insentif hanya bekerja jika 

hubungan antara usaha dan penghargaan cukup jelas dan nilai 

penghargaan sesuai dengan usaha tersebut. 

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Supriyanto dan Machfudz (2010:163) secara garis 

besar faktor yang mempengaruhi motivasi antara lain : 

1. Insentif Material 
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Gaji menjadi penting karena beberapa hal; gaji menjamin 

suatu mata pencaharian karena itu merupakan dorongan untuk 

bekerja, besar gaji menunjukkan status pekerja, kenaikan gaji 

merupakam penegasan keberhasilan dan gaji yang tinggi dapat 

mengkompensasi kehidupan yang tanpa perasaan dan tanpa 

keterlibatan emosi lebih dalam dengan orang lain. 

Namun gaji sendiri tidak dapat menghidupi seseorang 

untuk masa kini. Hal ini dikarenakan adanya hubungan bersama 

yang ditekankan oleh manajer sehingga menimbulkan 

partisipasi, pengakuan, dan realisasi diri mempunyai peran 

penting terutama bagi mereka yang telah pensiun karena mereka 

lebih memikirkan tentang keadaan di masa depannya. 

2. Insentif Non Materi 

Penghargaan yang bersifat non materi seperti tanggung 

jawab, pengayaan pekerjaan, promosi adalah faktor yang sangat 

mempengaruhi motivasi. 

4. Teori Motivasi Kebutuhan Abraham Maslow 

  Karyawan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, penting 

bagi perusahaan untuk melihat apa kebutuhan dan faktor apa yang 

membuat karyawan melakukan suatu tindakan tertentu. Kebutuhan 

dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang 

dialami antara suatu kenyataan dengan dororngan yang ada dalam diri. 

Apabila pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi maka pegawai tersebut 
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akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhannya 

terpenuhi maka pegawai tersebut akan memperlihatkan perilaku 

gembira sebagai manifestasi dari rasa puasnya. Salah satu teori yang 

menunjukkan bahwa seseorang bertingkah laku karena ingin 

memenuhi kebutuhan mereka adalah Teori Hirarki Kebutuhan Malow. 

Abraham Maslow mengemukakan bahwa hirarki kebutuhan manusia 

yang ditunjukkan dengan bagan berikut: 

Gambar 2.1 

Bagan hirarki kebutuhan menurut Abraham Maslow 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (1983) dalam 

Mangkunegara, (2006:64). 

 

Self 

Actualization 

(Doing your 

thing) 

 

Esteem 

(Self and peer value) 

Belongingness 

(Friendship affliation, love) 

Safety and security 

(freedom physical, mental feelings of being secure) 

Physicological Needs 

(foods, drink, sex, shetter from pain) 
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Dalam Gambar 2.1, terlihat bahwa motivasi terdiri 5 hierarki 

kebutuhan manusia yaitu : 

 

a) Kebutuhan Fisiologis (Physikologikal Needs) 

 Kebutuhan tingkat rendah atau disebut pula sebagai 

kebutuhan yang paling mendasar. Contoh: Makan, minum, 

tempat tinggal, kebutuhan biologis. Dalam hubungannya dengan 

kebutuhan ini pepimpin perlu memberikan gaji yang layak pada 

karyawan. 

b) Kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman (Safety Needs) 

Kebutuhan akan perlindungan dari ancaman bahaya. 

Contoh : keamanan dalam bekerja, pertentangan dan lingkungan 

hidup. Dalam hubungannya dengan kebutuhan ini, pimpinan 

perlu memberikan tunjangan kesehatan, asuransi, kecelakaan, 

perumahan, dan dana pensiun. 

c) Kebutuhan sosial (Social Needs) 

Kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, 

berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Dalam 

hubungan dengan kebutuhan ini, pemimpin perlu menerima 

eksistensi atau keberadaan pegawai sevbagai anggota kelompok 

kerja, melakukan interaksi kerja yang baik dan hubungan kerja 

yang harmonis. 

d) Kebutuhan akan pengakuan atau harga diri (Esteem Needs) 
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Kebutuhan akan merasa dirinya berharga dan dihargai 

oleh orang lain. Contoh : pujian, tanda penghargaan. Dalam 

hubungan dengan kebutuhan ini, pemimpin tidak boleh 

sewenang-wenang memperlakukan pegawai karena mereka 

perlu dihormati, diberi penghargaan terhadap prestasi kerjanya. 

e) Kebutuhan aktualisasi diri (Self-actualization Needs) 

Kebutuhan untuk mengembangkan diri dan menjadi 

orang sesuai dengan yang dicita-citakan. Dalam hubungannya 

dengan kebutuhan ini, pemimpin perlu memberikan kesempatan 

kepada pegawai bawahan agar mereka dapat mengaktualisasikan 

diri secara baik dan wajar di perusahaan.  

Selanjutnya menurut Robbins (2003: 223) hierarki 

kebutuhan (hierarchy of needs) Abraham Maslow, yaitu 

meliputi: 

1. Fisiologis: meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual dan 

kebutuhan fisik lainnya. 

2. Rasa aman: meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik 

dan emosional. 

3. Sosial: meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan 

dan persahabatan. 

4. Penghargaan: meliputi faktor-faktor penghargaan internal 

sepeti hormat diri, dan pencapaian; dan faktor-faktor 
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penghargaan eksternal seperti status, pengakuan dan 

perhatian. 

5. Aktualiasi diri: dorongan untuk menjadi seseorang sesuai 

dengan kecakapannya; meliputi pertumbuhan, pencapaian 

potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. 

Proses di atas menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan 

saling tergantung dan saling menompang. Kebutuhan yang telah 

terpuaskan akan berhenti mernjadi motivasi utama dari perilaku, 

digantikan kebutuhan-kebutuhan selanjutnya yang mendominasi. 

Tetapi meskipun suatu kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan ini 

masih mempengaruhi perilaku dan tidak hilang, hanya intensitasnya 

lebih kecil. 

Gambar 2.2 juga menunjukkan bagaimana hirarki kebutuhan 

dapat digunakan dalam manajermen motivasi. Teori Maslow ini harus 

dipandang sebagai pedoman umum bagi manajer, karena konsepnya 

relatif dan bukan merupakan penjelasan mutlak tentang semua 

perilaku manusia. Bagaimanapun juga, teori Maslow banyak berguna 

bagi manajer dalam usaha memotivasi karyawan paling tidak untuk 

dua hal. Pertama, teori ini dapat digunakan untuk memperjelas dan 

memperkirakan tidak hanya perilaku individual tetapi juga perilaku 

kelompok dengan melihat rata-rata kebutuhan yang menjadi motivasi 

mereka. Kedua, teori ini menunjukkan bahwa bila tingkat kebutuhan 

terendah relatif terpuaskan, faktor tersebut akan berhenti menjadi 
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motivator penting dari perilaku tetapi dapat menjadi sangat penting 

bila mereka menghadapi situasi khusus, seperti disingkirkan, diancam 

dan dibuang. 

5.  Pengertian Kinerja 

Kinerja SDM merupakan istilah yang berasal dari kata Job 

Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang). Kinerja pada dasarnya 

berkaitan dengan suatu pencapaian, hasil dan usaha yang dilakukan 

karyawan sehingga dapat mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam situasi teryentu. 

Kinerja menurut Mangkunegara (2006:9) adalah prestasi kerja atau 

hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM 

persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan. 

6.  Pengukuran Kinerja 

Mangkunegara (2001:67) mengemukakan bahwa hampir 

seluruh cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan. 
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b) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. 

c) Ketepatan waktu, sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan 

dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Sedangkan Malthias dan Jakson (2002:78) menyebutkan 

pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

 

a) Kuantitas, yaitu jumlah produk yang harus diselesaikan. 

b) Kualitas, yaitu mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

c) Ketetapan Waktu yang digunakan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

d) Tingkat Absensi yaitu jumlah rata-rata karyawan masuk dalam 

menjalankan aktifitas yang sesuai dengan standart dan kriteria. 

e) Sikap Kooperatif yaitu mampu melakukan kerja sama antara 

sesama karyawan atau teman kerja. 

7.  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor biologis yang mempengaruhi kinerja menurut Robbins, 

(2003:46-49) sebagai berikut: 

a) Faktor Usia 

Kinerja menurun dengan makin tuanya seseorang. 

Keterampilan seseorang individu, kecepatan, kecekatan, dan 

koordinasi menyeluruh dengan waktu dan kebosanan pekerjaan 
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yang berlarut-larut dan kurangnya rangsangan intelektual 

semuanya menyumbang pada berkurangnya kinerja. 

b) Faktor Jenis Kelamin 

Tidak ada perbedaan pria dan wanita yang konsisten 

dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan 

analistis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas atau 

kemampuan belajar. Sementara studi psikologis telah 

menjumpai bahwa wanita lebih bersedia untuk mematuhi 

otoritas dan pria lebih agresif daripada wanita dalam memiliki 

pengharapan. 

c) Status Kawin 

Karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, 

mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas dengan 

pekerjaan mereka daripada rekan sekerjanya atau bujangan. 

d) Banyaknya Tanggungan 

Banyaknya anak yang dimiliki seorang karyawan 

mempunyai korelasi yang positif dengan absensi, terutama 

wanita. 

e) Masa Kerja 

Masa kerja yang lebih lama atau senioritas yang berada 

pada suatu pekerjaan tidak menentukan mereka lebih produktif 

dibandingkan yang senioritasnya lebih rendah. 
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Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Keit Davis dalam Mangkunegara (2006:67) yang 

merumuskan bahwa : Human Performance = Ability x Motivation, 

Motivation = Attitude + Situation, Ability = Knowledge + Skill 

Penjelasan: 

a) Faktor Kemampuan 

Secara psikologis kemapuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + 

skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 

110 120) dengan pendidikan yang memadahi untuk jabatannya 

dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh 

karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang 

sesuai dengan keahlian (the right man in the right place, the 

right man on the right job). 

b) Faktor 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).  

8.  Hubungan antara Motivasi dengan Kinerja 



23 
 

23 
 

Mangkunegara (2006:76) menyimpulkan bahwa ada hubungan 

yang positif antara motivasi dengan pencapaian kinerja. Artinya, 

karyawan yang mempunyai motivasi tinggi akan mencapai kinerja 

yang yang tinggi dan sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah 

disebabkan karena motivasi kerjanya rendah. Berangkat dari karyawan 

memiliki latar belakang yang berbeda-beda, penting bagi perusahaan 

untuk melihat apa kebutuhan dan faktor apa yang membuat karyawan 

melakukan suatu tindakan teertentu. Salah satu teori yang 

menunjukkan bahwa seseorang bertingkah laku karena ingin 

memenuhi kebutuhan mereka adalah Teori Hirarki Kebutuhan 

Maslow. Hirarki kebutuhan menurut Teori Maslow dalam 

Mangkunegara, (2006:63) adalah kebutuhan fisiologis, keamanan, 

sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan maka dapat disusun 

suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan hubungan 

antara motivasi dengan kinerja sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Motivasi dan Kinerja 

 

          

 

 

 

 

         

 

   

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, motivasi berhubungan dengan 

pencapaian kinerja. Artinya, karyawan yang mempunyai motivasi tinggi 

akan mencapai kinerja yang yang tinggi dan sebaliknya mereka yang 

kinerjanya rendah disebabkan karena motivasi kerjanya rendah. Berangkat 

dari karyawan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, penting bagi 

perusahaan untuk melihat apa kebutuhan dan faktor apa yang membuat 

karyawan melakukan suatu tindakan tertentu. Salah satu teori yang 

menunjukkan bahwa seseorang bertingkah laku karena ingin memenuhi 

kebutuhan mereka adalah Teori Hirarki Kebutuhan Maslow. 
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Hirarki kebutuhan menurut Teori Maslow dalam Mangkunegara, 

(2006:63) adalah: 

a. Kebutuhan Fisiologis (Physikologikal Needs) 

Kebutuhan tingkat rendah atau disebut pula sebagai kebutuhan 

yang paling mendasar. Contoh: Makan, minum, tempat tinggal, 

kebutuhan biologis. 

b. Kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman (Savety Needs) 

Kebutuhan akan perlindungan dari ancaman bahaya. Contoh : 

keamanan dalam bekerja, pertentangan dan lingkungan hidup. 

c. Kebutuhan sosial (Social Needs) 

Kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, 

berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. 

d. Kebutuhan akan pengakuan atau harga diri (Esteem Needs) 

Kebutuhan akan merasa dirinya berharga dan dihargai oleh 

orang lain. Contoh : pujian, tanda penghargaan. 

e.  Kebutuhan aktualisasi diri (Self-actualization Needs) 

Kebutuhan untuk mengembangkan diri dan menjadi orang 

sesuai dengan yang dicita-citakan. 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji 

lagi kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai pegangan sementara yang 

masih dibuktikan kebenarannya dan kenyataannya. Hipotesis dari penelitian 

ini adalah: 

1) Diduga variabel motivasi yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri dan 

kebutuhan aktualisasi diri berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Hartha Anugerah Muliya Banyuwangi. 

2) Diduga variabel motivasi kebutuhan harga diri merupakan variabel 

paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Hartha 

Anugerah Muliya Banyuwangi. 


