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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan jurnal tentang motivasi yang sama 

dengan variabel yang di teliti. Penelitian yang dijadikan referensi adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Atik Tahun 2008  dengan judul “Hubungan 

Motivasi Perawat Dengan Produktifitas Kerja Di Ruang Rawat Inap 

Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul” Variabel bebas yang 

digunakan adalah motivasi kerja dengan indiakator tanggung jawab, 

pengakuan, prestasi, pekerjaan dan pengembangan. Sedangkan variabel 

terikatnya adalah kinerja karyawan dengan indikator kualitas, kuantitas, 

dan ketepatan waktu. Alat analisis  yang digunakan regresi linear 

berganda, uji F dan uji T.  

Selain itu penelitian yang dilakukan juga oleh Makta Tahun 2013 

yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perawat Di 

Rumah Sakit Stella Maris Makasar”. Variabel bebas yaitu motivasi dengan 

indikator prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pengembangan, gaji, 

kondisi kerja, hubungan antar pribadi, pekerjaan dan supervisi. 

Berdasarkan hasil penelitian, ada pengaruh antara prestasi, pengakuan, 

tanggung jawab, pengembangan, gaji, kondisi kerja, hubungan antar 

pribadi, pekerjaan dan supervisi dengan kinerja perawat pelaksana di Unit 

Rawat Inap Santa Maria RS. Stella Maris. 
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Tabel 2 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Hubungan 

Motivasi 

Perawat Dengan 

Produktifitas 

Kerja Di Ruang 

Rawat Inap 

Rumah Sakit 

Daerah 

Panembahan 

Senopati Bantul 

(Atik Badi’ah, 

2008)  

-Variabel bebas 

adalah motivasi 

kerja dengan 

indikator 

tanggung jawab, 

pengakuan, 

prestasi, 

pekerjaan dan 

pengembangan.  

-Variabel 

terikatnya adalah 

kinerja karyawan 

dengan indikator 

kualitas, 

kuantitas, dan 

ketepatan waktu. 

Menggunakan 

analisis 

regresi 

berganda, uji 

F dan uji T. 

Variabel-

variabel 

motivasi 

meliputi 

tanggung jawab, 

pengakuan, 

prestasi, 

pekerjaan dan 

pengembangan 

secara simultan 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Pengaruh 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Produktifitas 

Kerja Perawat 

Di Rumah Sakit 

Stella Maris 

Makasar (Makta, 

2013) 

- Variabel bebas 

adalah motivasi 

kerja dengan 

indikator prestasi, 

pengakuan, 

tanggung jawab, 

pengembangan, 

gaji, kondisi 

kerja, hubungan 

antar pribadi, 

pekerjaan dan 

supervisi  

- Variabel 

terikatnya adalah 

kinerja pegawai. 

Menggunakan 

analisis 

regresi 

berganda, uji 

F dan uji T. 

Ada pengaruh 

antara prestasi, 

pengakuan, 

tanggung jawab, 

pengembangan, 

gaji, kondisi 

kerja, hubungan 

antar pribadi, 

pekerjaan dan 

supervisi dengan 

kinerja perawat. 
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Berdasarkan pada tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa 

perbedaannya adalah pada objek penelitian, selain itu penelitian terdahulu 

menggunakan produktifitas kerja dan kinerja karyawan sebagai variabel 

terikat, penelitian sekarang hanya menggunakan kinerja perawat sebagai 

variabel terikat. Untuk variabel motivasi  kerja, penelitian terdahulu 

menggunakan indikator tanggung jawab, pengakuan, prestasi, pekerjaan 

dan pengembangan, penelitian sekarang menggunakan indikator 

kebutuhan untuk prestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan 

untuk kekuasaan. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah pada tema yang diteliti yaitu mengenai motivasi 

yang akan dilihat bagaimana pengaruh pada variabel terikat yang 

digunakan. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian sebelumnya yaitu 

peneliti dapat mengetahui bahwa ada pengaruh motivasi terhadap kinerja 

sehingga memudahkan penelitian ini dan dapat menjadi referensi 

selanjutnya. 

B. Landasan Teori 

1. Motivasi Kerja 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi secara umum sering diartikan sebagai seseuatu 

yang ada pada diri seseorang yang dapat mendorong, 

mengaktifkan, mengarahkan perilaku seseorang. Dengan kata lain 

motivasi itu ada dalam diri seseorang dalam wujud niat, harapan, 

keinginan dan tujuan yang ingin dicapai. Rivai (2009:837), 
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mengungkapkan bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan 

nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang 

spesifik sesuai dengan tujuan individu. Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung, atau tidak 

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2011 : 118). 

Menurut Mangkunegara (2000:93) motivasi adalah kondisi 

yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari 

motif yang dimilikinya, sedangkan motif itu sendiri adalah 

kebutuhan yang distimulasi yang berorientasi kepada tujuan 

individu dalam mencapai rasa puas. Dengan demikian, motif 

merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri seseorang yang 

perlu dipenuhi agar dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya. 

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, 

menyalurkan dan memelihara perilaku manusia. Motivasi ini 

merupakan subjek yang penting bagi manajer, karena manajer 

harus bekerja dengan dan melalui orang lain. Manajer perlu 

memahami orang-orang yang berperilaku tertentu agar dapat 

mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan 

organisasi (Handoko, 2005).  
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Robbins (2006) mengemukakan bahwa motivasi adalah 

keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan 

tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu 

kebutuhan individual. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. 

b. Teori Motivasi Prestasi McClelland  

Teori kebutuhan McClelland dikemukakan oleh David 

McClelland dan kawan-kawannya. Teori ini berfokus pada tiga 

kebutuhan, yaitu (Mangkunegara, 2005:97) :  

a) Need for Achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang 

merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk 

pemecahan masalah. Sesorang pegawai yang mempunyai 

kebutuhan akan berprestasi tinggi cenderung untuk berani 

mengambil resiko. Kebutuhan untuk berprestasi adalah 

kebutuhan untuk melakukan pekerjaan lebih baik daripada 

sebelumnya, selalu berkeinginan mencapai prestasi yang lebih 

tinggi. 

b) Need for Affiliation, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang 

merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, 

berasa bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang 

merugikan orang lain. 
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c) Need for Power, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang 

merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas untuk 

memiliki pengaruh terhadap orang lain. 

David C McClelland  seperti dikutip Mangkunegara 

(2009:68), berpendapat bahwa “ada hubungan yang positif antara 

motif berprestasi dengan pencapaian kinerja. Motif berprestasi 

adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan suatu 

kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai 

prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Selanjutnya 

McClelland  mengemukakan 6 karakteristik dari pegawai yang 

memiliki motif berprestasi tinggi, yaitu : 

1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi 

2. Berani mengambil resiko 

3. Memiliki tujuan yang realistis 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang 

untuk merealisasi tujuan. 

5. Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukan 

6. Mencari kesempatan merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 

Berdasarkan pendapat McClelland tersebut, pegawai akan 

mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motif 
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berprestasi tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh 

pegawai harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri selain dari 

lingkungan kerja. Hal ini karena motif berprestasi yang 

ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk suatu 

kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang 

maka pencapaian kinerja akan lebih mudah. Oleh karena itu, 

kembangkanlah motif berprestasi dalam diri dan manfaatkan serta 

ciptakan situasi yang ada pada lingkungan kerja guna mencapai 

kinerja maksimal. 

2. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Mangkunegara (2005) mendefinisikan kinerja sebagai hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Dessler 

(2000), kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara 

hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. 

Sedangkan menurut Handoko (2005:50), mendefinisikan kinerja 

sebagai proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai 

prestasi kerja karyawan. Kinerja dapat dipandang sebagai proses 

maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang 

bagaimana suatu pekerjaaan untuk mencapai hasil kerja.  
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Menurut Mathis dan Jackson (2005) mendefinisikan 

Kinerja sebagai berikut : ”Kinerja adalah apa yang dilakukan 

karyawan, sehingga ada yang mempengaruhi kombinasi karyawan 

organisasi antara lain Kuantitas , Kualitas, ketepatan waktu, dan 

kehadiran di tempat kerja”. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Menurut Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi kinerja antara lain : 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita 

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

apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan 

terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka 

akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. Oleh karena 

itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya. 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja) Mereka bersikap 
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positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan 

motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap 

negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja 

yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, 

fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola 

kepemimpinan kerja dan kondisi kerja” (Davis dalam 

Mangkunegara, 2005:67) 

c. Pengukuran Kinerja 

 Mangkunegara (2001:67) mengemukakan bahwa hampir 

seluruh cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan. 

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. Kualitas, yaitu mutu produk/kerja yang dihasilkan sesuai 

dengan standar kerja yang telah ditetapkan 

b. Kuantitas, yaitu jumlah produk/pekerjaan yang harus 

diselesaikan sesuai dengan target. 
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c. Ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

d. Tingkat absensi yaitu jumlah rata-rata karyawan masuk 

dalam menjalankan aktifitas yang sesuai dengan standart dan 

kriteria. 

d. Manfaat  Penilaian kinerja  

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci 

guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, 

karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber 

daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja 

individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi 

secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat 

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan  

Menurut Bernardin dan Russel (2001 : 379). Penilaian 

kinerja adalah cara mengukur konstribusi individu (karyawan) 

kepada organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Bambang 

Wahyudi (2002 : 101) “penilaian kinerja adalah suatu evaluasi 

yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi 

kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi 

pengembangannya”.  

Teknik paling tua yang digunakan oleh manajemen untuk 

meningkatkan kinerja untuk meningkatkan kinerja adalah penilaian 
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(appraisal). Motivasi karyawan untuk bekerja, mengembangkan 

kemampuan pribadi dan meningkatkan kemampuan di masa 

mendatang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa 

lau dan pengembangan (simamora, 2002:338). Bila penilaian ini 

dilakukan secara benar memungkinkan para karyawan mengetahui 

secara baik mereka bekerja untuk perusahaan. 

 

 Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting yang harus 

dilakukan oleh para manajer atau pimpinan perusahaan, suatu 

program penilaian kinerja yang objektif memberikan kepada 

perusahaan suatu dasar yang rasional unutk menentukan siapa yang 

harus menerima kenaikan gaju dan juga dapat digunakan sebagai 

batu loncatan guna memperbaiki prestasi. 

 

3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan  

Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Seseorang sering 

melakukan tindakan untuk suatu hal mencapai tujuan. Motivasi 

mempersoalkan bagaimana caranya  mendorong gairah kerja bawahan, 

agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan 

dan ketrampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan.  

Menurut McClelland, ada hubungan positif antara motivasi dan 

kinerja dengan pencapaian prestasi, artinya karyawan yang mempunyai 

motivasi prestasi yang tinggi cenderung mempunyai kinerja tinggi, 
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sebaliknya mereka yang mempunyai kinerja rendah dimungkinkan 

karena motivasinya rendah. Penelitian Makta (2013) juga menguji 

pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan , bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif  terhadap kinerja karyawan.  

Motivasi seorang berawal dari kebutuhan, keinginan dan 

dorongan untuk bertindak demi tercapainya kebutuhan atau tujuan. Ada 

tiga macam kebutuhan yang dimiliki oleh setiap individu yaitu : 

Kebutuhan untuk berprestasi (Need for Achievement), kebutuhan untuk 

berafiliasi (Need for Affiliation), dan kebutuhan untuk kekuasaan (Need 

for Power). 

Dalam lingkungan pekerjaan, ketiga macam kebutuhan tersebut 

saling berhubungan, karena setiap karyawan memiliki semua kebutuhan 

tersebut dengan kadar yang berbeda-beda. Seseorang dapat dilatihkan 

untuk meningkatkan salah satu dari tiga faktor kebutuhan ini. Misalnya 

untuk meningkatkan kebutuhan berprestasi kerja, maka karyawan dapat 

dipertajam tingkat kebutuhan berprestasi dengan menurunkan 

kebutuhan yang lain. 

Motivasi berprestasi karyawan dalam bekerja di suatu organisasi 

yang baik akan memberi dampak positif, baik bagi diri individu 

maupun pihak organisasi. Sikap positif yang ditunjukkan karyawan 

terhadap organisasi,merupakan cerminan motivasi berprestasi pada diri 

karyawan tinggi. Pengelola organisasi, dalam konteks ini harus 
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memberikan jalan terbaik, dengan jalan lebih memperhatikan para 

karyawan agar mereka dapat bekerja secara efektif. Motivasi berprestasi 

menjadi komponen yang sangat berperan dalam mewujudkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Karyawan memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi akan mempunyai semangat, keinginan dan 

energi yangbesar dalam diri individu untuk bekerja seoptimal mungkin. 

Motivasi berprestasi karyawan yang tinggi akan membawa dampak 

positif bagi organisasi dan meningkatkan daya saing para karyawan. 

Kebutuhan untuk berafiliasi merupakan hasrat untuk 

berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu yang 

mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam 

pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi. McClelland 

mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki kombinasi karakteristik 

tersebut, akibatnya akan mempengaruhi perilaku karyawan dalam 

bekerja atau mengelola organisasi 

Kebutuhan untuk kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat 

orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa 

dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari 

individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. 

McClelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat 

berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi 

kepemimpinan. Need for Power adalah motivasi terhadap kekuasaan. 

Karyawan memiliki motivasi untuk berpengaruh terhadap 
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lingkungannya, memiliki karakter kuat untuk memimpin dan memiliki 

ide-ide untuk menang.  

C. Kerangka Berfikir 

Dalam landasan teori dan penelitian yang relevan diatas, maka 

kerangka berfikir digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2 

Hubungan Motivasi kerja dan Kinerja Karyawan 

 

 

 

  

 

 

Kerangka penelitian diatas merupakan perumusan untuk 

memperjelas pola pikir dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja perawat. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah variabel Motivasi Kerja (X) sedangkan variabel terikat adalah 

Kinerja (Y). 

Variabel motivasi kerja menurut teori kebutuhan McClelland terdiri  

pada kebutuhan yaitu kebutuhan untuk berprestasi (motif yang mendorong 

karyawan siap menanggung resiko terhadap segala sesuatu kemungkinan 

yang terjadi dari tindakan keperawatan yang dilakukan, motif yang 

Kinerja Karyawan : (Y) 

1. Kualitas (Y1.) 

2. Kuantitas (Y2) 

3. Ketepatan waktu (Y3) 

4. Tingkat Kehadiran (Y4) 

 

Motivasi Kerja :  

1. Kebutuhan untuk Berprestasi 

(X1) 

2. Kebutuhan untuk Berafiliasi 

(X2) 

3. Kebutuhan untuk Kekuasaan 

(X3) 

 

1. Kebutuhan 

pencapaian 

(need for 

achievement) :  

2. Kebutuhan 

akan kekuatan 

(need for 

power) 

3. Kebutuhan 

hubungan 

(need for 

affiliation) 
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mendorong karyawan untuk menyelesaikan tantangan pekerjaan dengan 

berbagai alternatif, motif yang mendorong karyawan untuk meningkatkan 

prestasi kerja dan mendapat penghargaan dan motif yang mendorong 

karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ke jenjang yang lebih 

tinggi). 

Kebutuhan untuk berafiliasi (motif yang mendorong karyawan untuk 

mempunyai kerjasama yang baik dengan rekan kerja, dapat dilihat masih 

ada perawat yang tidak bekerja sama. Masih ada perawat yag berumur 

relatif tua merasa tidak cocok untuk bekerja sama. Selanjutnya, motif yang 

mendorong karyawan untuk mempunyai hubungan yang baik dengan 

atasan, motif yang mendorong karyawan untuk berbicara dengan orang-

orang sekitar tentang masalah-masalah pekerjaan, dan motif yang 

mendorong karyawan untuk menikmati menjadi bagian kelompok dalam 

organisasi).  

Kebutuhan untuk kekuasaan (motif yang mendorong karyawan 

untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan, 

motif yang mendorong karyawan untuk mempengaruhi orang lain 

mengikuti caranya dalam bekerja, motif yang mendorong karyawan untuk 

siap bersaing dengan perawat lain dalam melayani pasien, dan motif yang 

mendorong karyawan untuk berusaha bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan). 

Sedangkan variabel kinerja memiliki indikator 4 dan didukung 

dengan teori menurut Mathis dan Jackson yaitu kualitas (menjalankan 
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pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan), kuantitas 

(menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditentukan), ketepatan 

waktu (Menyelesaikan tugasnya pada waktu dengan cepat atau yang telah 

ditetapkan. Pada tabel 1.1 data mengenai pelayanan keperawatan, masih 

banyak keluhan dari pasien maupun keluarga pasien atas pelayanan 

perawat. Dapat dilihat bahwa kecepatan perawat dalam membantu masih 

kurang, perawat masih agak lambat menangani pasien, hal ini tentunya 

akan menganggu hasil pencapaian kerja perawat tersebut). 

Tingkat kehadiran (Kehadiran karyawan di tempat kerja sesuai 

dengan ketentuan perusahaan. Berdasarkan tabel 1.2 daftar absensi 

perawat, dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran para perawat masih 

tergolong baik. Masalah absensi dalam perusahaan dapat menghambat 

penyelesaian pekerjaan, karena masyarakat akan menunggu lebih lama jika 

perawat lebih banyak memilih untuk absen. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Menurut McClelland, ada hubungan positif antara motivasi dan 

kinerja dengan pencapaian prestasi, artinya karyawan yang mempunyai 

motivasi prestasi yang tinggi cenderung mempunyai kinerja tinggi, 

sebaliknya mereka yang mempunyai kinerja rendah dimungkinkan 

karena motivasinya rendah. Penelitian Makta (2013) juga menguji 

pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif  terhadap kinerja karyawan.  
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Berdasarkan kerangka pemikiran dan kajian teori maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H1=Diduga variabel motivasi yang terdiri dari kebutuhan untuk 

berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan untuk 

kekuasaan berpengaruh terhadap kinerja perawat Balai 

Kesehatan PT.Bentoel Malang. 

H2=Diduga variabel motivasi kebutuhan untuk berafiliasi 

merupakan variabel paling berpengaruh terhadap kinerja 

perawat pada Balai Kesehatan PT.Bentoel Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


