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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu yang pertama  dijadikan sebagai landasan adalah 

penelitian dari Sri Porwani(2012) dengan judul “Hubungan motivasi dengan 

kinerja karyawan pada Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim”. Variabel 

yang digunakan pada penelitian terdahulu meliputi variabel  bebas motivasi, 

Sementara untuk  variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. Alat analisis 

data yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian terdahulu kedua yang diajadikan sebagai landasan 

dalam penelitian ini adalah penelitian dari  Irwan efendi (2011) dengan judul 

“pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan perusahaan daerah air minum 

(PDAM) kabupaten Malang”. Dengan variabel bebas adalah motivasi, 

Sementara untuk variabel terikatnya adalah kinerja. Alat  analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian 

bahwa motivasi dorongan aktualisasi diri berpengaruh signifikan terhadap 

variable kinerja karyawan. 

Penelitian sekarang dengan judul “pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan Sarimustika Malang”. Dengan variabel bebasnya adalah motivasi 

dan variabel terikatnya adalah kinerja. Alat analisis yang digunakan 

adalah  regresi linier berganda. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah 

mengenai objek penelitian, judul penelitian, variabel, dan yang digunakan 

dari masing-masing variabel. Posisi penelitian sekarang yaitu sebagai 

pengembangan dari penelitian terdahulu dimana objek yang digunakan pada 

penelitian sekarang memiliki keistimewaan motivasi yang beragam, yang 

diberikan perusahaan kepada karyawannya. Perbedaan dan persamaan 

penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sebagai berikut 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang 

Peneliti dan  

Judul penelitian 

Variabel  Alat  Analisis Hasil 

Analisa 

Sri Porwani 

(2012) 

Hubungan 

motivasi 

dengan kinerja 

karyawan pada 

Kantor 

Kejaksaan 

Negeri Muara 

Enim 

Variabel bebas : 

Motivasi (X)  

- Gaji (X1) 

- Keamanan 

kerja(X2) 

- Kebutuhan 

sosial(X3) 

- Kebanggaan(X4) 

- Aktualisasi diri (X5) 

Variabel terikat : 

 Kinerja karyawan (Y) 

Regresi linear 

berganda 

 

motivasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Irwan efendi 

(2011) 

Pengaruh 

motivasi 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

perusahaan 

daerah air 

minum 

Variabel bebas : 

Motivasi (X) 

- kebutuhan 

fisiologis(X1) 

-  kebutuha 

keamanan(X2) 

- kebutuhan 

Sosial(X3) 

- kebutuhan 

Regresi linear 

berganda 

 

Motivasi  

aktualisasi 

diri 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

variabel 

terikat 

kinerja 

karyawan. 
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(PDAM) 

kabupaten 

malang 

penghargaan(X4) 

- kebutuhan 

aktualisasi diri(X5) 

Variabel terikat (Y) 

Kinerja : 

- Ketepatan waktu 

- Penyelesaian 

pekerjaan 

- Bekerja tanpa 

kesalahan 

Krisdianto 

(2014)  

Pengaruh 

motivasi 

terhadap 

kinerja 

karyawan pada 

Sarimustika 

Malang  

Variabel bebas: 

Variabel bebas : 

Motivasi (X) 

- kebutuhan 

fisiologis(X1) 

-  kebutuhan 

keamanan(X2) 

- kebutuhan 

Sosial(X3) 

- kebutuhan 

penghargaan(X4) 

- kebutuhan 

aktualisasi diri(X5) 

Variabel terikat (Y) 

Kinerja  

Regresi linier 

berganda. 

- 

  

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

mengenai obyek penelitian dan lokasi penelitian yang digunakan, dan 

persamaannya yaitu sama-sama mengambil judul motivasi terhadap kinerja 

karyawan. Kelebihan  penelitian  ini yaitu mengenai obyek yang digunakan 

memeiliki jangkauan atau ukuran yang lebih besar sehingga permasalahan 

yang lebih kompleks. Posisi penelitian sekarang yaitu merupakan 

pengembangan dari penelitian terdahulu. 
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B.  Landasan Teori 

1. Motivasi  

a. Pengertian Motivasi  

Motivasi   didefinisikan   oleh  Gomes   (2003:178) yaitu       hal-

hal yang berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan  oleh 

seseorang  dalam mengejar suatu tujuan. Wexley dan Yulk dalam As’ad 

(2008) menjabarkan motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja. Menurut Mangkuprawira dan Hubeis 

(2007:153) motivasi adalah dorongan yang membuat karyawan  

melakukan  sesuatu  dengan  cara dan untuk  mencapai  tujuan  tertentu. 

Tidak ada keberhasilan mengerjakan sesuatu, seperti mengelola 

karyawan, tanpa adanya motivasi baik dari manajer maupun dari 

karyawan. 

Robbins (2006) mendefinisikan motivasi kerja adalah proses 

yang ikut menentukan intensitas, arah dan  ketekunan  individu  dalam  

usaha  mencapai sasaran. Motivasi umum terkait dengan upaya ke arah 

sasaran apa saja dengan menyempitkan  fokus pada tujuan  organisasi  

agar mencerminkan  minat tunggal terhadap perilaku yang berkaitan 

dengan pekerjaan.  

Menurut Mohyi (2003) pentingnya kegiatan motivasi ini karena 

mempunyai beberapa manfaat dan tujuan yaitu : 

1. Untuk meningkatkan semangat, gairah dan kedisiplinan kerja 

karyawan. 
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2. Memupuk rasa memiliki, loyalitas, dan partisipasi karyawan. 

3. Meningkatkan kreativitas dan kemampuan karyawan untuk 

berkembang. 

4. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

5. Meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan. 

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

motivasi merupakan pemberian daya penggerak yang menciptakan ke 

gairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif,  

dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. 

b. Teori Motivasi Kebutuhan Maslow 

Menurut Maslow definisi motivasi adalah suatu teori tentang 

memotivasi manusia dengan cara memprhatikan faktor-faktor 

kebutuhannya, dimna kebutuhan manusia tersebut secara umum muncul 

seperti anak tangga yang dapat di perkirakan atau tingkatan (Hierarki). 

Pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia 

menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang 

memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu 

dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari 

kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks 

yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan 

pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum 

kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang 

penting. 
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Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yang 

dikemukakan oleh  Maslow  dalam As’ad,  (2004), kebutuhan-

kebutuhan  manusia dapat digolongkan dalam lima tingkatan yaitu : 

a. Dorongan  akan Kebutuhan Fisiologi (Physiological Needs) 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang amat primer, 

karena kebutuhan ini telah ada dan terasa sejak manusia 

dilahirkan ke bumi, misalnya : sandang, pangan dan tempat 

berlindung,dan kesejahteraan individu. Keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan ini merangsang seseorang berprilaku atau 

bekerja giat. 

b. Dorongan akan Kebutuhan rasa aman (safety Needs) 

Kebutuhan keamanan  adalah kebutuhan akan kebebasan 

dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan 

pekerjaan. Kebutuhan ini mengarah pada dua bentuk : 

1. kebutuhan akan keamanan jiwa terutama ditempat pekerjaan 

pada saat mengerjakan pekerjaan di waktu jam-jam kerja. 

Dalam arti luas setiap manusia membutuhkan keamanan dan 

keselamatan jiwanya dimanapun dia berada. 

2. Kebutuhan akan keamanan harta di tempat bekerja, seperti 

sepeda motor yang jangan sampai hilang. Organisasi selalu 

mengytamakan keamanan dengan menggunakan alat-alat 

canggih  atau pengawalan untuk tempat pimpinan. 
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c.  Dorongan akan Kebutuhan sosial (Social Needs) 

Manusia  pada hakekatnya  adalah  makhluk  sosial,  

sehingga  mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial 

sebagai berikut : 

1. Kebutuhan  akan perasaan diterima oleh orang lain dimana 

ia hidup dan bekerja. 

2. Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia 

merasa dirinya penting. 

3. Kebutuhan untuk bisa berprestasi.  

4. Kebutuhan untuk ikut serta. 

d.  Dorongan akan Kebutuhan akan Penghargaan (Esteem Needs). 

Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan akan reputasi, 

prestasi, dan pengakuan dari orang lain, juga berisi kebutuhan 

untuk kepercayaan diri dan kekuatan. Situasi yang ideal ialah 

apabila harga diri (prestise) itu menimbulkan prestasi kerja. Akan 

tetapi tidak selalu demikian  halnya. Dalam hal ini semakin tinggi 

kedudukan seseorang, maka akan semakin banyak hal yang 

digunakan sebagai simbol statusnya itu. 

Seseorang karyawan dapat melakukan pekerjaan dan 

melaksanakan tugasnyadengan baik, pimpinan wajib memberikan 

penghargaan kepada yang bersangkutan. Penghargaan itu dapat 

di ambil dalam bentuk sebagai berikut : 
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1. Percepatan kenaikan gaji berkala. 

2. Percepatan kenaikan pangkat. 

3. Pemberian suatu barang yang bermanfaat bagi yang 

bersangkutan dalam pelaksanaan tugas. 

e. Dorongan akan Kebutuhan aktualisasi diri (Self Aktualization) 

Ini diartikan bahwa setiap manusia ingin mengembangkan 

kapasitas mental dan kapasitas  kerjanya  melalui  pengembangan  

pribadinya.Oleh sebab itu pada tingkatan  ini orang cenderung  

untuk  selalu  mengembangkan diri dan berbuat yang paling baik. 

Suatu kebutuhan yang hanya mendominasi perilaku 

seseorang apabila semua kebutuhan pada tingkat yang lebih 

rendah telah terpenuhi yaitu kebutuhan semua orang untuk 

menjadi orang yang kita rasa bahwa kita memiliki kemampuan 

untuk mewujudkannya.kebutuhan aktualisasi diri berbeda dengan 

kebutuhan lain dalam dua hal. 

Gambar 2.1 

Konsep hierarki kebutuhan menurut A.H. Maslow 
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c. Metode Motivasi 

Menurut Malayu S P Hasibuan (2006:149) ada dua metode 

motivasi, yaitu: 

1. Motivasi langsung yaitu motivasi (materiil dan non materiil) yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Misalnya: pujian, 

penghargaan, tunjangan hari raya, bonus. 

2. Motivasi tidak langsung yaitu motivasi yang diberikan hanya 

merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah 

kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan 

bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya: kursi yang empuk, 

ruangan kerja yang terang, nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, 

penempatan yang tepat. 

d. Prinsip-Prinsip Dalam Motivasi Kerja 

  Menurut Anwar (2009:100) terdapat beberapa prinsip dalam 

motivasi kerja, yaitu: 

1. Prinsip partisipasi 

 Dalam upaya memotivasi kerja, karyawan perlu diberikan kesempatan 

ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh 

pemimpin. 
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2. Prinsip komunikasi 

 Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, 

karyawan akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

3. Prinsip mengakui andil bawahan 

  Pemimpin mengakui bahwa bawahan (karyawan) mempunyai andil di 

dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, 

karyawan akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

4. Prinsip pendelegasian wewenang 

  Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada 

karyawan bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan 

terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat karyawan yang 

bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan oleh pemimpin. 

5. Prinsip memberi perhatian 

  Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan 

karyawan, akan memotivasi karyawan bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pemimpin. 

e.  Jenis-Jenis Motivasi 

Menurut Malayu S P Hasibuan (2006:150) terdapat dua jenis 

motivasi yaitu: 
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1. Motivasi positif 

Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada 

mereka yang berkinerja diatas kinerja standar. Dengan motivasi 

positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya 

manusia senang menerima yang baik. 

2. Motivasi negatif 

Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat 

hukuman. Dengan motivasi negative, semangat kerja bawahan dalam 

jangka pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi 

untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. 

f.  Model-Model Motivasi 

Menurut Veithzal Rivai (2009:852) menyatakan bahwa terdapat 

tiga model motivasi, yaitu: 

1. Model Tradisional 

 Untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas 

 mereka dengan berhasil,para manajer menggunakan si  stem upah 

insetif. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil 

kerja yang sempurna, semakin besar penghasilan mereka. 

2. Model Hubungan Manusiawi 

 Dianjurkan untuk para manajer agar bisa memotivasi para karyawan 

dengan mengakui kebutuhan social mereka dan dengan membuat 
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mereka merasa penting dan berguna. Sesuai dengan pendapat ini, 

perusahaan mencoba untuk mengakui kebutuhan social para 

karyawan, dan mencoba memotivasi mereka dengan meningkatkan 

kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih banyak waktu 

kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

3. Model SDM 

 Karyawan sebenarnya mempunyai motivasi yang sangat beraneka 

ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupn keinginan akan 

kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berkinerja dan mempunyai arti 

dalam bekerja. Tugas manajer dalam model ini, bukanlah menyuap 

para karyawan dengan upah atau uang saja tetapi juga untuk 

mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai 

tujuan organisasi dan anggotanya, dimana setiap karyawan 

menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya 

masing-masing. 

2. Kinerja 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 

sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu 

jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 

kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajer
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan 

mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.  

Mathis and Jackson (2000:381) mengemukakan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode 

waktu tertentu. Beberapa faktor yang menjadi indikator dari kinerja adalah 

sebagai berikut : 

a. Kuantitas pekerjaan 

Yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam 

kurun waktu tertentu berdasarkan standar kerja yang ditetapkan 

perusahaan. 

b. Kualitas pekerjaan 

Yaitu kualitas hasil dari pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan dalam 

waktu tertentu berdasarkan standar kerja perusahaan. 

c. Ketepatan waktu 

Yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggung jawab seseorang karyawan dan pencapaian target berdasarkan 

standar kerja waktu perusahaan. 

d. Kerjasama  

Kerjasama dengan rekan kerja yaitu kemampuan karyawan dalam 

bekerjasama dengan rekan kerja dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat serta adanya pembagian tugas dalam setiap 
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pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan job description masing-masing 

karyawan. 

Sumber daya manusia sebagai aktor yang berperan aktif dalam 

menggerakkan perusahaan /organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Tercapainya tujuan perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya para 

pelaku yang terdapat dalam perusahaan, untuk berkinerja dengan baik. 

Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009:7) mengemukakan 

ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu : 

1. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level 

atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait 

dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen 

organisasi. 

2. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan  dalam 

menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini 

dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen 

proses. 

3. Kinerja individu; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat 

karyawan atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh 

tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan 

serta karakteristik individu.  

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan 

kinerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berada di 

bawah pengawasannya. Walaupun karyawan-karyawan bekerja pada 



 

 

25 

 

tempat yang sama namun produktifitas mereka tidaklah sama. Secara garis 

besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua faktor (As’ad 2001:49), 

yaitu: faktor individu dan situasi kerja. 

Menurut Mahmudi (2005:20), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah terdiri dari lima faktor, sebagai berikut. 

1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki 

oleh setiap individu. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan 

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team 

leader. 

3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggota tim. 

4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja 

dalam organisasi. 

5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

Menurut Gibson, (dalam Srimulyo, 2009:39), ada tiga perangkat 

variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, 

yaitu: 
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1. Variabel individual, terdiri dari: 

a. Kemampuan dan ketrampilan: mental dan fisik. 

b. Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian. 

c. Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin. 

2. Variabel organisasional, terdiri dari: 

a. Sumberdaya. 

b. Kepemimpinan. 

c. Imbalan. 

d. Struktur. 

e. Desain pekerjaan. 

3.  Variabel psikologis, terdiri dari: 

a. Persepsi. 

b. Sikap. 

c. Kepribadian. 

d. Belajar. 

e. Motivasi. 

Menurut Richard Wilams dalam Jiwo Wungu & Hartanto 

Brotoharsojo (2003:49) menunjukkan bahwa performance atau hasil 

kinerja dihasilkan adanya tiga hal, yaitu: 

1. Kemampuan atau ability dalam wujudnya sebagai kapasitas untuk 

berprestasi (capacity to perform). 

2. Kemauan, semangat, hasrat atau motivation dalam wujudnya sebagai 

kesediaan untuk berprestasi (willingness to perform). 

3. Kesempatan untuk prestasi (opportunity to perform) 

Kinerja karyawan juga sangat dipengaruhi pengetahuan. Kreativitas 

dan keterampilan serta keinginan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. 
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Dengan kata lain untuk dapat bekerja dengan baik diperlukan kemampuan 

yang handal serta motivasi yang kuat dan kedua hal tersebut dapat 

diperoleh melalui pelatihan. Kaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja yang efektif yang akan dipilih untuk disesuaikan 

harus tergantung pada kebutuhan dan tujuan masing-masing organisasi. 

3.   Penilaian Kinerja 

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”. Menurut Henry Simamora (2004:338) “Penilaian 

kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kerja individu karyawan”. Pengukuran kinerja adalah untuk 

mengetahui keberhasilan atau kegagalan yang meliputi : 

a. penetapan indikator kinerja. 

b. penentuan hasil capaian indikator kinerja. 

Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen 

sumber daya manusia seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, 

penggajian, dan pengembangan karir. Kegiatan penilaian kinerja sangat 

erat kaitannya dengan kelangsungan organisasi.  

Data atau informasi tentang kinerja karyawan terdiri dari tiga 

kategori (Mathis dan Jackson, 2002 :78-79) 
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1. Informasi berdasarkan ciri-ciri seperti kepribadian yang 

menyenangkan, inisiatif atau kreatifitas dan mungkin sedikit 

pengaruhnya pada pekerjaan tertentu. 

2. Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku 

yang spesifik yang mengarah pada keberhasilan pekerjaan. Informan 

perilaku lebih sulit diidentifikasikan dan mempunyai keuntungan 

yang secara jelas memberikan gambaran akan perilaku apa yang 

ingin dilihat oleh pihak manajemen. 

3. Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah 

dilakukan karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. Untuk 

pekerjaan-pekerjaan  dimana pengukuran itu mudah dan tepat, 

pendekatan hasil ini adalah cara yang terbaik. Akan tetapi, apa-apa 

yang akan diukur cenderung ditekankan, dan apa yang sama-sama 

pentingnya dan tidak merupakan bagian yang diukur mungkin akan 

diabaikan karyawan.  

Rahmanto (2002:67) mengemukakan bahwa system penilaian kinerja 

mempunyai dua elemen pokok, yakni : 

1. Spesifikasi pekerjaan yaang harus dikerjakan oleh bawahan dan 

criteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik 

(good performance) dapat dicapai, sebagai contoh : anggaran 

operasi, target produksi tertentu dan sebagainya. 

2. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan 

mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan 
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dibandingkan dengan kriteria yang berlaku sebagai contoh laporan 

bulanan manager dibandingkan dengan anggaran dan realisasi 

kinerja (budgeted and actual performance) atau tingkat produksi 

dibandingkan dengan angka penunjuk atau meteran suatu mesin. 

Penilaian kinerja dapat terjadi dalam dua cara, secara informal dan 

secara sistimatis (Mathis dan Jackson, 2002:78). Penilaian informal dapat 

dilaksanakan setiap waktu dimana pihak atasan merasa perlu. Hubungan 

sehari-hari antara manajer dan karyawan memberikan kesempatan bagi 

kinerja karyawan untuk dinilai. Penilaian sistimatis digunakan ketika 

kontak antara manajer dan karyawan bersifat formal,dan sistemnya 

digunakan secara benar dengan melaporkan kesan dan observasi 

manajerial terhadap kinerja karyawan.  

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan 

bagian integral dari proses penilaian yang meliputi : penerapan sasaran 

kinerja yang spesifik, terukur, memiliki tingkat perubahan, terbatas waktu, 

adanya pengarahan dan dukungan atasan. Karyawan bersama atasan 

masing-masing dapat menetapkan sasaran dan standar kinerja yang harus 

dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruri kinerja seperti yang dikemukan oleh Sutemeister (dalam 

Srimulyo, 2000:40) bahwah kinerja di pengaruhi oleh dua faktor yaitu: 

1. Faktor Kemampuan 

a. Pengetahuan : pendidikan, pengalaman, latihan dan minat 

b. Ketrampilan : kecakapan dan kepribadian. 
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2. Faktor Motivasi 

a. Kondisi sosial : organisasi formal dan informal, kepemimpinan 

b. Serikat kerja kebutuhan individu : fisiologis, sosial dan egoistic  

c. Kondisi fisik : lingkungan kerja 

4. Hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan 

  Motivasi mempunyai peranan besar dalam pencapaian tujuan, selain 

itu motivasi juga mempengaruhi jenis penyesuaian yang dilakukan oleh para 

karyawan terhadap suatu organisasi. Dengan motivasi suatu organisasi akan 

menjadi efektif apabila suatu organisasi tersebut mampu menangani 

masalah-masalah motivasional dengan menstimulasi keputusan-keputusan 

untuk turut serta dengan organisasi yang bersangkutan dan keputusan untuk 

berproduksi pada tempat kerja. 

 Berdasarkan hasil penelitian McClelland, Edward Murray,Miler, dan 

Gordon W. Anwar Prabu Mangkunegara (2000) menyimpulkan bahwa ada 

hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dengan pencapaian 

kinerja. Artinya, pimpinan manajer dan karyawan yang mempunyai motivasi 

berprestasi tinggi akan mencapai kinerja tinggi dan sebaliknya mereka yang 

kinerjanya rendah disebabkan karena kinerjanya rendah.   

 

C. Kerangka Pikir 

Pada bagian ini diuraikan tentang hubungan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan menurut teori Abraham Maslaow: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

  (Y) 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kajian teori dapat dibangun kerangka pikir seperti 

gambar 2.2 Adapun teori yang digunakan ialah teori hierarki kebutuhan. 

Faktor dasar kebutuhan yang melipui pemenuhan kebutuhan fisiologi, 

pemenuhan kebutuhan rasa aman, pemenuhan kebutuhan sosial, pemenuhan 

kebutuhan akan penghargaan, dan pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi 

diri. Dengan memperhatikan faktor-faktor kebutuhan dalam motivasi 

karyawan, maka di harapkan dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang 

meliputi kuantitas kerja, kedisiplinan dalam bekerja, kerjasama dengan 

rekan kerja dan tanggung jawab atas pekerjaan yg diberikan.  

 

Motivasi Kerja 

( X  ) 

1. Dorongan Pemenuhan 

kebutuhan Fisiologi (X1) 

2. Dorongan Pemenuhan 

kebutuhan Keamanan (X2) 

3. Dorongan Pemenuhan 

kebutuhan Sosial (X3) 

4. Dorongan Pemenuhan 

kebutuhan penghargaan (X4) 

5. Dorongan Pemenuhan 

kebutuhan aktualisasi diri. 

(X5) 

 

 

Kinerja Karyawan 

( Y ) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari 

landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah yang diteliti, dimana jawaban itu masih 

bersifat lemah, dan perlu dilakukan  pengujian  secara  empiris  

kebenarannya.   Adapun hipotesis   yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Motivasi yang terdiri dari Dorongan pemenuhan kebutuhan 

Fisiologi, Dorongan pemenuhan kebutuhan Keamanan, Dorongan 

pemenuhan kebutuhan Sosial, Dorongan pemenuhan kebutuhan 

penghargaan, Dorongan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri 

Berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja karyawan Sarimustika 

Malang. 

2. Variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan Sarimustika 

Malang adalah variabel motivasi Dorongan pemenuhan kebutuhan 

aktualisasi diri.  

 

 

 

 


