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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

  Dari hasil penelitian Sherly (2007) dengan judul “Analisa 

perbandingan motivasi kerja antara karyawan kontrak dan karyawan 

tetap di Ayodya Resort Bali dilihat dari Teori Kebutuhan Maslow dan 

Teori ERG”, menunjukkan bahwa karyawan kontrak mempunyai motivasi 

kerja di tingkat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan karyawan 

tetap. 

  Karyawan kontrak mempunyai motivasi bekerja di tingkat 

kebutuhan fisiologis dan keamanan atau existence needs, sedangkan 

karyawan tetap mempunyai motivasi kerja untuk memenuhi kebutuhan 

sosial dan penghargaan atau ingin memenuhi existence needs, relatedness 

needs, dan growth needs (Sherly, 2007: 72). 

  Dari hasil penelitian Sahat (2010) dengan judul “analisis 

perbedaan motivasi kerja karyawan tetap dan karyawan kontrak yang 

bekerja di Hotel Sahid Raya Yogyakarta”, menunjukan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat tingkat motivasi kerja karyawan tetap lebih tinggi 

dibandingkan dengan karyawan kontrak yang bekerja di Hotel Sahid Raya 

Yogyakarta. 

  Karyawan tetap mempunyai motivasi kerja di tingkat kebutuhan 

fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Sedangkan 
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karyawan kontrak mempunyai motivasi kerja untuk memenuhi kebutuhan 

fisiologis, keamanan, dan sosial. Beberapa penelitian terdahulu yang 

terkait dengan topik penelitian ini dapat diitisarkan dalam tabel 2.1: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Uraian 

1 Peneliti 

Judul 

 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

 

Metode Penelitian 

 

 

Hasil Penelitian 

Sherly (2007) 

Analisa perbandingan motivasi kerja antara 

karyawan kontrak dan karyawan tetap di 

Ayodya Resort Bali dilihat dari Teori 

Kebutuhan Maslow dan Teori ERG. 

Untuk mengetahui perbedaan motivasi kerja 

karyawan tetap dan kontrak di Ayodya 

Resort Bali dari Teori Kebutuhan Maslow 

dan Teori ERG. 

Alat analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis independent 

sample  t-test. 

Karyawan kontrak mempunyai motivasi kerja 

di tingkat yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan karyawan tetap.  

2 Peneliti 

Judul 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Metode Penelitian 

 

 

 

Hasil Penelititan 

Sahat (2010) 

analisis perbedaan motivasi kerja karyawan 

tetap dan karyawan kontrak yang bekerja di 

Hotel Sahid Raya Yogyakarta 

Untuk mengetahui perbedaan motivasi kerja 

karyawan tetap dan kontrak di Hotel Sahid 

Raya Yogyakarta. 

Alat analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  Analisis Rata-rata 

Hitung (Arithmatic Mean) dengan uji 

signifikansi menggunakan uji t. 

Motivasi kerja karyawan tetap lebih tinggi 

dibandingkan dengan karyawan kontrak. 

Sumber: Sherly (2007) dan Sahat (2010)
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  Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yaitu sebagai berikut: 

Persamaan 

  Sama-sama melakukan analisis mengenai perbedaan motivasi kerja 

karyawan tetap dan karyawan kontrak dengan menggunakan teori 

Abraham Maslow. 

Pebedaan 

  Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan alat analisis data 

yang digunakan, dimana penelitian terdahulu Sherly (2007) menggunakan 

analisis independent sample  t-test, dan Sahat (2010) menggunakan 

Analisis Rata-rata Hitung (Arithmatic Mean) dengan uji signifikansi 

menggunakan uji t, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

rentang skala dengan uji signifikansi menggunakan uji beda (t-test). 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

 Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau 

penggerak, menurut Suryabrata (2004) adalah keadaan dalam pribadi 

orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu guna mencapai sesuatu tujuan. Jadi motivasi bukanlah hal yang 

dapat diamati, tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan adanya 

karena sesuatu yang dapat kita saksikan. Tiap aktivitas yang dilakukan 
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oleh seseorang itu didorong oleh sesuatu kekuatan dari dalam diri orang 

itu, kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. 

 Motivasi merupakan suatu dorongan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dorongan itu bisa saja berbentuk antusiasme, harapan dan 

semangat. Semua yang kita lakukan setiap hari senantiasa dibayangi oleh 

adanya motivasi (Ulfah, 2008). Istilah motivasi dikenal juga dengan 

dorongan (drive), keinginan (wants), kebutuhan (need), atau impuls. 

Orang yang satu berbeda dengan lainnya selain pada keinginan mereka 

untuk bekerja atau tergantung pada motivasinya. 

 Adapun motivasi seseorang tergantung pada kekuatan dari 

motivasi itu sendiri. Mitchell (dalam Winardi, 2004) menjelaskan bahwa 

motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan 

timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan 

sukarela yang diarahkan ke arah tujuan tertentu. 

 Sobur (2003) mendefinisikan motivasi sebagai sesuatu yang 

membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, menggerakkan 

seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai 

suatu kepuasan tujuan. Di samping dorongan intuisi, konsep motivasi 

merupakan bidang yang paling sulit dalam psikologi. Satu alasannya 

adalah bahwa motivasi tidak dapat diamati langsung. 

 Suatu proses hipotetik hanya dapat disimpulkan dengan mengamati 

perilaku orang, mengukur perubahan perubahan dalam pelaksanaan 
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kerjanya, atau memintanya untuk menjelaskan kebutuhan-kebutuhan 

serta tujuan-tujunnya. Sementara menururt Winardi (2004), motivasi 

berupa imbalan yang nonfinansial lebih kepada situasi lingkungan kerja 

yang tercipta dengan baik dan fasilitas-fasilitas yang mendukung 

kegiatan karyawan di tempat bekerja, sehingga karyawan merasa nyaman 

dan dapat bekerja dengan baik.  

 Dalam dunia kerja. motivasi menempati unsur terpenting yang 

harus dimiliki karyawan. Sebab motivasi merupakan kemampuan usaha 

yang dilakukan seseorang untuk meraih tujuan dan disertai dengan 

kemampuan individu untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Lebih 

detail, Robbins dan Coulter (dalam Winardi, 2004) mengemukakan 

bahwa motivasi karyawan merupakan kesediaan untuk melaksanakan 

upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian, yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan 

individual tertentu. 

 Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa “motivasi” pada 

dasarnya adalah kondisi mental seseorang yang mendorong dilakukannya 

suatu tindakan dan memberikan kekuatan yang mengarah kepada 

pencapaian tujuan, kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi 

ketidakseimbangan (Martoyo, 2007:183). 

 Robbins (2006) mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan 

untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya 
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yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. 

 Motivasi kerja menurut penjelasan Ulfah (2008) merupakan 

sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja dengan kata 

lain pendorong semangat kerja. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerja adalah atasan, rekan sekerja, sarana fisik, 

kebijaksanaan dan peraturan, imbalan jasa uang dan nonuang, jenis 

pekerjaan dan tantangan. Jadi motivasi individu untuk bekerja sangat 

dipengaruhi oleh sistem kebutuhannya. 

 Menurut Maier (dalam Ulfah, 2008) setiap orang memiliki 

perbedaan karakteristik yang menghasilkan unjuk kerja yang berbeda 

dalam situasi yang berbeda pula.Menurut Schermerhorn (dalam Winardi, 

2004) motivasi kerja merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam 

bidang perilaku keorganisasian, guna menerangkan kekuatan-kekuatan 

yang terdapat pada diri seorang individu, yang menjadi penyebab 

timbulnya tingkat, arah, dan persistensi upaya yang dilaksanakan dalam 

hal bekerja.   

2. Proses Motivasi 

 Motivasi terbentuk dari kebutuhan manusia dan pada dasarnya 

seseorang terlebih dahulu harus mengetahui apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan sehingga nantinya dapat mengatur rencana untuk 

mencapainya. Manusia berusaha untuk memuaskan kebutuhannya dan 
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mereka memahami bahwa untuk memenuhi tujuan tersebut harus ada 

keinginan yang sangat kuat untuk mencapainya.  

 Dalam pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan suatu usaha dalam 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan kemampuan 

untuk mencapainya. Apabila usaha tersebut berhasil (tujuan dapat 

tercapai), maka kebutuhan akan menjadi kurang kuat dan motivasi 

seseorangpun juga akan berkurang. Kegiatan tersebut dapat dikatakan 

sebagai proses terjadinya motivasi yang ada di dalam diri seseorang dan 

dapat digambarkan seperti yang terdapat di bawah ini (Usmara, 2006:15). 

Gambar 2.1 

Proses Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ramon. J. Aldag dan Timothy M. Stearns dalam Usmara.A. 

(2006: 15). 
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3. Teori- Teori Motivasi Kerja 

a. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

 Teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow mengemukakan 

bahwa kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan ke dalam lima 

hirarki kebutuhan, yaitu sebagai berikut (Greenberg dalam Sutrisno, 

2009):  

1) Kebutuhan Fisiologis (Phisiological Needs) 

 Kebutuhan untuk mempertahankan hidup ini disebut juga 

dengan kebutuhan fisiologis (physiological needs), yaitu 

kebutuhan untuk mempertahankan hidup dari kematian. 

Kebutuhan ini merupakan tingkat paling dasar yang 

diperkenalkan oleh Maslow.  

 Kebutuhan paling dasar ini berupa kebutuhan akan makan, 

minum perumahan, pakaian, yang harus dipenuhi oleh seseorang 

dalam upayanya untuk mempertahankan diri dari kelaparan, 

kehausan, kedinginan, kepanasan, dan sebagainya. 

 Keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebutlah yang 

mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, 

karena dengan bekerja ia mendapat imbalan (uang, materi, gaji/ 

upah) yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya tadi. 

2) Kebutuhan akan Rasa Aman (Safety Needs)  

 Menurut Maslow, setelah kebutuhan tingkat dasar 

terpenuhi, maka seseorang berusaha memenuhi kebutuhannya 
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yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan 

keselamatan. Kebutuhan ini akan dirasakan mendesak setelah 

kebutuhan pertama dipenuhi. 

 Dari contoh diatas, jelas bahwa setelah kebutuhan tingkat 

dasar terpenuhi, seseorang berusaha memenuhi kebutuhan tingkat 

lebih atas, yaitu keselamatan dan keamanan diri dan harta 

bendanya. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keamanan ini dapat melalui: 

a. Selalu memberikan informasi agar para karyawan dalam 

bekerja bersikap hati- hati dan waspada,  

b. Menyediakan tempat kerja aman dari keruntuhan, kebakaran, 

dan sebagainya,  

c. Memberikan perlindungan melalui asuransi jiwa, terutama 

bagi karyawan yang bekerja pada tempat rawan kecelakaan, 

d. Memberi jaminan kepastian kerja, bahwa selama mereka 

bekerja dengan baik, maka tidak akan di-PHK-kan, dan 

adanya jaminan kepastian pembinaan karir.  

3) Kebutuhan Sosial ( Sosial Needs/ Affilation Needs)  

 Kebutuhan sosial yang sering pula disebut dengan sosial 

needs, atau affilation needs, merupakan kebutuhan tingkat ketiga 

menurut Maslow. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk 

hidup bersama dengan orang lain. Kebutuhan ini hanya dapat 
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terpenuhi bersama masyarakat, karena memang orang lainlah 

yang dapat memenuhinya, bukan diri sendiri. 

 Misalnya, setiap orang normal butuh akan kasih sayang, 

dicintai, dihormati, diakui keberadaannya oleh orang lain. Dalam 

hidupnya seseorang ingin mempunyai teman, mempunyai 

kenalan, dan merasa tidak enak bila ia dikucilkan dari pergaulan 

ramai. Kebutuhan sosial itu meliputi: 

a) Kebutuhan untuk disayangi, dicintai, dan diterima oleh orang 

lain,  

b) Kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain,  

c) Kebutuhan untuk diikutsertakan dalam pergaulan. 

4) Kebutuhan akan Penghargaan (Esteem Needs) 

 Setiap orang yang normal membutuhkan adanya 

penghargaan diri dan penghargaan prestise diri dari 

lingkungannya. Semakin tinggi status dan kedudukan seseorang 

dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan 

prestise diri yang bersangkutan. 

 Penerapan pengakuan atau penghargaan diri ini biasanya 

terlihat dari kebiasaan orang untuk menciptakan simbol- simbol, 

yang dengan simbol itu kehidupannya dirasa lebih berharga. 

Dengan simbol- simbol itu ia merasa bahwa statusnya meningkat, 

dan dirinya sendiri disegani dan dihormati oleh orang lain. 



22 

 

 Simbol- simbol dimaksud dapat berupa, bermain tennis, 

golf, merek sepatu/ tempat belanja, serta merek mobil dan 

sebagainya. Namun sesuatu itu adalah wajar, bila prestise itu 

dipadukan dengan memperlihatkan prestasi. Kalau menghendaki 

prestise tanpa prestasi tentu akan jadi bahan tertawaan orang saja. 

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization) 

 Kebutuhan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan 

yang paling tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan puncak ini 

biasanya seseorang bertindak bukan atas dorongan orang lain, 

tetapi karena kesadaran dan keinginan diri sendiri. Dalam kondisi 

ini seseorang ingin memperlihatkan kemampuan dirinya secara 

optimal di tempat masing- masing. 

 Hal tersebut terlihat pada kegiatan pengembangan kapasitas 

diri melalui berbagai cara seperti ikut diskusi, seminar, lokal 

karya yang sebenarnya keikutsertaannya itu bukan didorong oleh 

ingin dapat pekerjaan, tetapi sesuatu yang berasal dari dorongan 

ingin memperlihatkan bahwa ia ingin mengembangkan kapasitas 

prestasinya yang optimal. Kebutuhan aktualisasi diri mempunyai 

ciri- ciri yang berbeda dengan ciri- ciri kebutuhan lain, yaitu: 

a) Tidak dapat dipenuhi dari luar, karena harus dipenuhi dengan 

usaha pribadi itu sendiri. 
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b) Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri ini biasanya seiring 

dengan jenjang karir seseorang, dan tidak semua orang 

mempunyai tingkat kebutuhan seperti ini. 

 Maslow memandang motivasi manusia sebagai hirarki dari 

lima kebutuhan, yang merentang dari kebutuhan paling dasar 

yaitu kebutuhan fisiologis sampai ke kebutuhan paling tinggi 

yakni aktualisasi diri. Para individu akan dimotivasi untuk 

memenuhi kebutuhan apa saja yang prepotent, atau paling kuat 

(powerful) bagi mereka pada saat tertentu. 

 Prepotensi dari suatu kebutuhan bergantung pada situasi 

terakhir dan pengalaman terakhir individu. Mulai dengan 

kebutuhan fisik yang paling dasar, setiap kebutuhan harus 

sekurang- kurangnya sebagian dipenuhi sebelum keinginan 

individu untuk memuaskan kebutuhan pada tingkat berikut yang 

lebih tinggi (Stooner & Freeman dalam Sutrisno, 2009). 

 Menurut Maslow tampak sebuah hirarki dimana kebutuhan- 

kebutuhan manusia tersusun sendiri, seperti yang ditunjukkan 

dalam gambar sebagai berikut (Usmara, 2006: 18): 
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Gambar 2.2 

Gambar Tingkatan Hirarki Kebutuhan menurut Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Usmara. A ( 2006: 18) 

b. Teori Dua Faktor Herzberg 

 Menurut Umar (2003) dalam teori ini para pekerja dalam 

melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor utama 

kebutuhan, yaitu: 

1) Faktor-faktor pemeliharaan (Maintenance Factors).  

 Faktor-faktor dalam pemeliharaan, berhubungan dengan 

hakikat pekerja yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. 

Kebutuhan ini bersifat kontinyu karena kebutuhan ini akan 

kembali lagi ke titik nol setelah terpenuhi. 

 Contoh: gaji/imbalan, hubungan antar karyawan, kondisi 

kerja, dan administarasi serta kebijakan yang diterapkan oleh 

perusahaan. Faktor-faktor ini bukan sebagai motivator, tetapi 

sebagai keharusan bagi perusahaan. 
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2) Faktor-faktor Motivasi (Motivation Factors) 

 Faktor-faktor motivasi ini menyangkut kebutuhan 

psikologis yang berhubungan dengan penghargaan terhadap 

pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, 

misalnya status, prestasi, pengakuan, pekerjaan yang dilakukan, 

tanggung jawab,dsb. 

 Teori dua faktor ini disebut juga dengan Konsep Higiene. Kedua 

faktor ini ada yang mempengaruhi kerja para pegawai yaitu faktor 

yang memberi kepuasan kerja dan faktor yang tidak memberikan 

kepuasan kerja. 

 Faktor-faktor kepuasan (faktor-faktor yang memotivasi) 

dihubungkan dengan faktor-faktor instrinsik yang membuat pekerjaan 

jadi menarik, seperti : prestasi, pengakuan, tanggung jawab dan 

kemajuan semua yang berhubungan dengan isi dan imbalan dari 

prestasi kerja. 

 Faktor-faktor ketidakpuasan (factor hygiene) dihubungkan dengan 

faktor-faktor ekstrinsik mencakup gaji, kondisi kerja, kebijakan 

perusahaan, dan semua yang mempengaruhi konteks di mana kerja 

dilaksanakan. 

c. Teori Kebutuhan McClelland 

 David Mc Clelland adalah seorang Direktur Pusat Penelitian 

Kepribadian di Universitas Harvard. Beliau bersama kawan- 
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kawannya mempelajari persoalan yang berkaitan dengan keberhasilan 

seseorang (the needs to achieve). Hasilnya adalah suatu konsep yang 

berhubungan dengan upaya bagaimana dapat mencapai suatu 

keberhasilan. 

 Karenanya teorinya disebut “Achievement Motivation Theory”. 

Menurut Mc Clelland, orang yang mempunyai kebutuhan untuk dapat 

mencapai keberhasilan dalam pekerjaannya atau berhasil mencapai 

sesuatu, memiliki ciri- ciri sebagai berikut (Martoyo, 2007:186):  

1) Mereka menentukan tujuan secara wajar (tidak terlalu tinggi dan 

juga tidak terlalu rendah). 

2) Mereka menentukan tujuan yang sekiranya mereka yakin sekali 

akan dapat dicapai dengan baik dan tepat. 

3) Mereka senang dengan pekerjaan tersebut dan merasa sangat 

“concerned” atau berkepentingan dengan keberhasilannya 

sendiri.  

4) Mereka lebih suka bekerja di dalam pekerjaan yang dapat 

memberikan gambaran bagaimana keadaan pekerjaannya.  

4. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

 Seorang pemimpin yang merupakan motivator harus mengetahui 

tentang motivasi agar keberhasilan organisasi dalam mewujudkan usaha 

kerja manusia dapat tercapai. Menurut Mangkunegara (2004) bahwa ada dua 

faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu :  
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a. Motivasi Intrinsik  

 Motivasi intrinsik dapat pula dibangkitkan dari dalam atau sering 

disebut motivasi internal. Sasaran yang ingin dicapai berada dalam 

individu itu sendiri. Karyawan dapat bekerja karena tertarik dan senang 

pada pekerjaannya, karyawan merasa pekerjaan yang dilakukan 

memberikan makna, kepuasan dan kebahagiaan pada dirinya. Adapun 

faktor instrinsik terdiri dari upah, keamanan kerja, kondisi kerja, status 

prosedur perusahaan dll, 

b. Motivasi Ekstrinsik  

 Motivasi yang dibangkitkan karena mendapatkan rangsangan dari luar 

merupakan motivasi eksternal. Faktor ekstrinsik adalah prestasi, 

pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan iu sendiri, 

kemungkinan untuk berkembang, peraturan, kebijakan perusahaan, 

interaksi antara karyawan, dan lain sebagainya. 

 Faktor pemeliharaan yang merupakan kondisi ekstrinsik dari 

karyawan yang akan menimbulkan ketidakpuasan dan faktor motivator 

merupakan faktor yang menggerakkan motivasi. 

 Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seorang individu 

yang merangsangnya melakukan tindakan-tindakan. Sedangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi motivasi adalah sebagai berikut :  

a. Kebutuhan-kebutuhan pribadi  

b. Tujuan dan Persepsi-persepsi orang atau kelompok yang bersangkutan  

c. Cara dengan apa kebutuhan-kebutuhan serta tujuan-tujuan tersebut akan 

direalisasikan  
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 Menurut Hasibuan (2005) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi terbagi menjadi dua metode motivasi : 

a. Motivasi Langsung, yaitu motivasi (materiil &nonmaterial) yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti 

pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa.  

b. Motivasi Tak Langsung, yaitu motivasi yang diberikan hanya 

merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang 

gairah kerja/kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan 

bersemangat melakukan pekerjaan. 

 Misalnya mesin yang baik, ruangan kerja yang terang, suasana 

kerja, penempatan yang tepat. Motivasi tak langsung besar 

pengaruhnya untuk merangsang semangat bekerja karyawan 

sehingga produktif.  

5. Tujuan Motivasi Kerja 

 Tujuan motivasi kerja merupakan upaya untuk menggerakan 

sumber daya manusia agar secara produktif berhasil mencapai tujuan-

tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Ada beberapa tujuan pemberian 

motivasi kerja menurut Hasibuan Malayu S. P. (2005) sebagai berikut: 

a. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

b. Meningakatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

c. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 
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e. Meningkatkan kedisiplinan danmenurunkan tingkat absensi 

karyawan. 

f. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

h. Meningkatkan kreativitas dan partsisipasi karyawan. 

i. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

j. Mempertinggi rasa tabggung jwab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

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

 Sedangkan menurut Gouzali Saydam (2005) bahwa ada beberapa 

tujuan pemberian motivasi sebagai berikut: 

a. Mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan 

b. Meningkatkan gairah dan semangat kerja 

c. Meningkatkan disiplin kerja 

d. Meningkatkan prestasi kerja 

e. Mempertinggi moral kerja karyawan 

f. Meningkatkan rasa tanggung jawab 

g. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi 

h. Menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan.  

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tujuan dari motivasi salah satunya yaitu untuk meningkatkan semangat 

dan gairah kerja karyawan agar tetap berprestasi dan disiplin dalam 

bekerja. Oleh karena itu, setiap perusahaan tidak lepas dari sebuah tujuan 
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dan apabila tujuan perusahaan telah tercapai maka kinerja perusahaan 

tersebut baik. 

6. Manfaat Motivasi 

 Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja, 

sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang 

diperoleh karena bekerja dengan orang- orang yang termotivasi adalah 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya, pekerjaan dapat 

diselesaikan sesuai standar yang benar dalam satu skala waktu yang 

sudah ditentukan, serta orang akan lebih senang melakukan 

pekerjaannya. 

 Sesuatu yang dilakukan karena ada motivasi yang mendorongnya 

akan membuat orang senang mengerjakannya. Orang pun akan merasa 

dihargai/ diakui. Hal ini terjadi karena pekerjaannya itu benar- benar 

berharga bagi orang yang termotivasi.  

 Orang akan bekerja keras, hal ini dimaklumi karena dorongan yang 

begitu tinggi untuk menghasilkan sesuai target yang mereka tetapkan. 

Kinerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak 

akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan. Hal ini akan 

memberikan suasana bekerja yang cukup bagus di semua bidang (Arep, 

Ishak dan Hendri T. 2004). 
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C. Kerangka Pemikiran 

  Berdasarkan teori yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut ini 

merupakan kerangka pemikiran yang diajukan: 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

Perbedaan Motivasi Kerja Karyawan Tetap dan Kontrak 

 

 

 

 

 

 

 

  Tinggi rendahnya motivasi yang ada di dalam diri karyawan sangat 

tergantung dengan tingkat kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Untuk 

melihat tingkat motivasi kerja yang ada di dalam diri karyawan tetap dan 

karyawan kontrak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, peneliti 

menggunakan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow. 

  Motivasi berdasarkan teori sihotang (2007, p.247) dari teori 

Abraham Maslow dimana kebutuhan manusia dibagi menjadi beberapa 

tingkatan, yang apabila semuanya dapat dipenuhi maka akan dapat 

memacu motivasi seseorang dalam bekerja sehingga kinerjanya menjadi 

meningkat. 

1. Kebutuhan 

Fisiologis (X1) 

2. Kebutuhan akan 

rasa aman (X2) 

3. Kebutuhan Sosial 

(X3) 

4. Kebutuhan akan 

penghargaan (X4) 

5. Kebutuhan 

aktualisasi diri (X5) 

Karyawan 

Tetap 

Karyawan 

Kontrak 

Tidak 

Berbeda 

Motivasi Kerja (X) 

Berbeda 
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D. Hipotesis 

  Menurut Sugiyono (2004) hipotesis penelitian merupakan jawaban 

sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang 

relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari 

pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti 

menduga terdapat perbedaan motivasi kerja antara karyawan tetap dengan 

karyawan kontrak pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang. 

 


