
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajriati (2011) dengan judul 

analisis perbedaan motivasi kerja antara karyawan pria dan wanita pada 

Koperasi SAE Pujon. Jenis  penelitian ini adalah penelitian komparasi. 

Populasi yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  karyawan  di  KOP  

SAE  Pujon  yang  berjumlah  227 orang, yang mana jumlah karyawan pria 

adalah 197 karyawan, sedangkan jumlah karyawan  wanita  adalah  30  

karyawan.  Karena  jumlah  karyawan  pria  dan  wanita tidak  seimbang,  

yakni  lebih  banyak  jumlah  karyawan  pria  dibandingkan  dengan 

karyawan  wanita  maka  sampel  yang  diambil  sebanyak  60  karyawan.  

Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara dan angket. 

Adapun alat analisis  yang digunakan  adalah  analisis  uji  T –test. Hasil  

penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan 

motivasi  kerja  antara  karyawan  pria  dan  wanita yang bekerja di Koperasi 

SAE Pujon. 

Selanjutnya hasil penelitian Dimas (2013) dengan judul penelitian 

yaitu Analisis perbedaan motivasi kerja, antara karyawan tetap dankontrak 

padaKANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA MALANG. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja karyawan tetap yang bekerja di 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang masuk dalam kategori sangat 
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tinggi dengan skor rata-rata rentang skala sebesar 144,7.Motivasi kerja 

karyawan kontrak yang bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang 

masuk dalam kategori tinggi dengan skor rata-rata rentang skala sebesar 

129,2.Terdapat perbedaan antara motivasi kerja karyawan tetap dan 

karyawan kontrak yang bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Malang. 

Hasil penelitian Nurhayati (2013) dengan judul penelitian yaitu 

Perbedaan Tingkat Motivasi Berprestasi Antara Karyawan tetap dan 

Karyawan Kontrak di Bank Panin KCU Cokelat Surabaya.Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Anava 

dua Jalur. Hasil analisis dapat diketahui bahwa: 1) terdapat perbedaan tingkat 

motivasi berprestasi antara karyawan tetap dan karyawan kontrak di Bank 

Panin KCU Cokelat Surabaya 2) Terdapat perbedaan tingkat motivasi 

berprestasi antara karyawan laki-laki dan perempuan di Bank Panin KCU 

Cokelat Surabaya. 

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarianti dan Sari 

(2008) dengan judul penelitian yaitu perbedaan motivasi berprestasi atas 

dasar status karyawan dan tingkat pendidikan di PT. NIM (Nusantara Indah 

Makmur) Padang.Teknik analisis data menggunakan teknik ANOVA 

(Analisis Varian) Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) tidak terdapat 

perbedaan motivasi berprestasi antara karyawan tetap dan karyawan kontrak 

pada PT. NIM (Nusantara Indah Makmur) Padang. 2) Tidak terdapat 

perbedaan motivasi berprestasi antara karyawan yang memili tingkat 
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pendidikan tinggi dan rendah pada PT. NIM (Nusantara Indah Makmur) 

Padang.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Motivasi Kerja 

Pengertian motivasi menurut Ernest dalam Mangkunegara (2005: 

94) adalah: “Kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, 

dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja”. 

Adapun motivasi menurut Mathis dan Jackson (2001:89), 

“Motivasi merupakan hasrat didalam seseorang yang menyebabkan orang 

tersebut melakukan tindakan. Seseorang sering melakukan tindakan untuk 

suatu hal: mencapai tujuan. Motivasi merupakan penggerak yang 

mengarahkan pada tujuan, dan itu jarang muncul dengan sia-sia”. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi adalah pemberian suatu rangsangan atau dorongan untuk 

meningkatkan prestasi kerja karyawan  agar bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan pimpinan melalui petunjuk-petunjuknya dan 

mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang telah dilakukan. 

2. Teori- Teori Motivasi Kerja 

a. Teori Isi Motivasi 

Teori isi merupakan teori motivasi untuk melihat faktor-faktor 

dalam seseorang yang menyebabkan ia berperilaku tertentu dan kebutuhan 

apa yang ingin dipenuhi oleh seseorang (Mangkunegara, 2005: 63). 

Adapun teori isi motivasi yaitu meliputi: 
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1. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

Teori dari pada Maslow lebih dikenal dengan teori Hirarki 

Kebutuhan Maslow. Menurut Mangkunegara (2005: 63), konsep teorinya 

menjelaskan suatu hirarki kebutuhan yang menunjukkan adanya lima 

tingkatan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang lebih tinggi akan 

mendorong seseorang untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan 

tersebut, setelah kebutuhan yang lebih rendah sebelumnya telah dipuaskan 

Hirarki lima kebutuhan dasar manusia adalah: 

Gambar 2.1 

Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

 

 Self- 

 Actualization 

 Esteem Needs 

     Social Needs 

 

     Safety Needs 

       Phsycological Needs 

 

 

a. Kebutuhan Fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang 

paling dasar. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini 

merangsang seseorang berperilaku dan bekerja secara giat. Kebutuhan 

fisik ini termasuk kebutuhan utama, tetapi merupakan tingkat 

kebutuhan yang paling rendah.Kebutuhan untuk mempertahankan 

hidup ini disebut juga dengan kebutuhan fisiologis (physiological 
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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. 

b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari 

ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Kebutuhan 

akan keamanan dan kesehatan jiwa di tempat pekerjaan membutuhkan 

alat pelindung seperti masker bagi tukang las yang diberikan oleh 

manajer. Pentingnya memuaskan kebutuhan ini jelas terlihat pada 

organisasi modern, tempat pimpinan organisasi mengutamakan 

keamanan dan keselamatan dengan menggunakan alat-alat canggih 

atau pengawalan. Bentuk lain dari pemuasan kebutuhan ini dengan 

memberikan perlindungan asuransi (astek) kepada para 

karyawan.Menurut Maslow, setelah kebutuhan tingkat dasar terpenuhi, 

maka seseorang berusaha memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi, 

yaitu kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan. Kebutuhan ini akan 

dirasakan mendesak setelah kebutuhan pertama dipenuhi. Dari contoh 
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tersebut, 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: 

1. Selalu memberikan informasi agar para karyawan dalam bekerja 

bersikap hati- hati dan waspada,  

2. Menyediakan tempat kerja aman dari keruntuhan, kebakaran, dan 

sebagainya,  

3. Memberikan perlindungan melalui asuransi jiwa, terutama bagi 

karyawan yang bekerja pada tempat rawan kecelakaan, 

4. Memberi jaminan kepastian kerja, bahwa selama mereka bekerja 

dengan baik, maka tidak akan di-PHK-kan, dan adanya jaminan 

kepastian pembinaan karir.  

c. Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima 

oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk 

mencintai serta dicintai. Manusia pada dasarnya selalu ingin hidup 

berkelompok dan tidak seorangpun manusia yang hidup menyendiri. 

Karena manusia makluk sosial sudah jelas ia menginginkan 

kebutuhan-kebutuhan sosial yang terdiri dari empat kelompok, yaitu: 

kebutuhan perasaan diterima orang lain di lingkungan ia bekerja, 

kebutuhan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan kemajuan dan 
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tidak seorang pun yang menyenangi kegagalan serta kebutuhan akan 

perasaan ikut serta. 

d. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati, dan 

dihargai oleh orang lain. Idealnya prestise timbul karena adanya 

prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. Akan tetapi perlu 

diperhatikan oleh pimpinan bahwa semakin tinggi kedudukan 

seseorang dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam suatu 

perusahaan maka semakin tinggi pula prestasinya.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.  

Pengakuan atau penghargaan diri ini biasanya terlihat dari 

kebiasaan orang untuk menciptakan simbol- simbol, yang dengan 

simbol itu kehidupannya dirasa lebih berharga.Simbol- simbol itu ia 

merasa bahwa statusnya meningkat, dan dirinya sendiri disegani dan 

dihormati oleh orang lain. 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. 

e. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill, dan potensi. Kebutuhan untuk 
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berpendapat dengan mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan 

kritik terhadap sesuatu. Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap 

potensi seseorang secara penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai 

kebutuhan sepenuhnya dapat berbeda satu dengan lainnya. Pemenuhan 

kebutuhan ini dapat dilakukan oleh para pimpinan perusahaan dengan 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.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. 

b) Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri ini biasanya seiring dengan 

jenjang karir seseorang, dan tidak semua orang mempunyai tingkat 

kebutuhan seperti ini. 
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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). 

2. Teori X dan Y Mc Gregor 

Menurut Mc Gregor melakukan suatu pembahasan mengenai 

faktor motivasi yang efektif. Ia menyatakan bahwa ada dua pendekatan 

atau filsafat manajemen yang mungkin diterapkan dalam perusahaan. 

Masing-masing pendekatan itu mendasarkan diri pada teori dasar 

mengenai perilaku manusia. Kedua teori itu disebut teori X dan Y. 

Asumsi teori X yaitu : 

a. Rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja, dan akan 

menghindarinya bila dapat. 

b. Karena pada dasarnya pekerja tidak suka bekerja, maka harus dipaksa, 

dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman, dan diarahkan untuk 

pencapaian tujuan organisasi. 
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c. Rata-rata para pekerja lebih senang dibimbing berusaha menghindari 

tanggung jawab, mempunyai ambisi yang kecil, umumnya harus 

diawasi. 

Asumsi teori Y yaitu : 

a. Usaha phisik dan mental yang dilakukan manusia dalam bekerja 

adalah kodrat manusia, sama halnya dengan bermain dan istirahat. 

b. Rata-rata manusia  bersedia belajar, dalam kondisi yang layak, tidak 

hanya menerima. 

c. Pengawasan diri sendiri tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

d. Manusia dapat mengawasi diri sendiri dam memberi prestasi pada 

pekerjaan yang diberi motivasi dengan baik. 

e. Keterkaitan pada tujuan organisasi adalah fungsi penghargaan yang 

diterima karena prestasinya dalam pencapaian tujuan. (Handoko, 

2001:260). 

3. Dua Teori Motivasi Herzberg’s  

Menurut Hasibuan (2003:108) menyatakan bahwa: “Faktor 

motivator (motivation factor) adalah faktor yang menyangkut kebutuhan 

psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan 

pekerjaan”. Faktor motivasi ini berhubungan dengan pengahargaan 

terhadap pribadi yang secara langsung bekaitan dengan pekerjaan, 

misalnya kursi yang empuk, ruangan yang nyaman, penempatan yang 

tepat dan lain sebagainya. Menurut teori dua faktor menurut Herzberg 
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yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Faktor motivator atau pemuas, terdiri dari: 

a. Pengakuan (recognition) 

Merupakan bentuk-bentuk pengakuan dari pihak perusahaan atas 

hasil atau produktivitas yang telah dicapai oleh karyawan.Bentuk 

pengakuan ini secara langsung memberikan suatu motivasi kepada 

para karyawan sehingga diharapkan mereka dapat bekerja secara 

maksimal pada perusahaan di mana mereka bekerja. 

b. Tanggung jawab (responsibilities) 

Bentuk tanggung jawab yang dimaksudkan disini adalah bentuk 

tanggung atas pekerjaan yang dibebankan kepada 

karyawan.Dengan adanya tanggung jawab yang tinggi dari 

karyawan secara langsung memberikan suatu jaminan bahwa 

karyawan yang bersangkutan dapat termotivasi untuk 

menyelesaikan atas tugas yang dibebankan kepadanya. 

c. Prestasi (achievement) 

Kebutuhan akan prestasi menjadi hal yang penting bagi 

kelangsungan seorang karyawan. Perusahaan memberikan motivasi 

atas prestasi biasanya dilakukan dengan memberikan tugas kepada 

bawahan atas suatu tugas yang menarik untuk dikerjakannya, 

sehingga mereka memiliki prestasi yang lebih baik. 
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d. Pekerjaan itu sendiri (the work it self) 

Motivasi dapat berasal dari jenis pekerjaan itu sendiri, hal tersebut 

dikarenakan dengan pekerjaan yang direncanakan sedemikian rupa 

pada akhirnya dapat memberikan suatu stimulus dan menantang 

para karyawan serta dapat memberikan kesempatan untuk maju. 

e. Pengembangan (advancement) 

Suatu bentuk motivasi yang telah diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan sehingga mereka dapat lebih terpacu dalam 

pencapaian produktivitas yang lebih baik. Pengembangan 

merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh perusahaan 

dimana akan dilakukan suatu peningkatan jabatan atau posisi bagi 

karyawan yang berprestasi. 

2. Faktor pemeliharaan (hygiene) terdiri dari: 

a. Teknik supervisi (technical supervisor) 

Teknik supervisi sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan 

kerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Teknik supervisi 

mempunyai kecenderungan dalam rangka memberikan suatu 

rangsangan atau motivasi kepada karyawan sehingga mereka dapat 

bekerja secara maksimal pada perusahaan. 
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b. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administration) 

Adanya bentuk kebijakan dan administrasi yang sesuai dengan kondisi 

para karyawan akan menjadikan suatu motivasi bagi karyawan dalam 

bekerja. 

c. Gaji (wages) 

Masalah gaji merupakan fungsi yang paling sulit dan membingungkan 

karena berhubungan dengan hak individu seseorang sebagai karyawan 

dalam menerima imbalan atas kerja mereka kompensai atau gaji sangat 

penting untuk diperhatikan mengingat dengan adanya kompensasi 

akan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang secara 

otomatis akan meningkatkan produktivitas karyawan. 

d. Kondisi kerja (working condition) 

Merupakan suatu keadaan dimana karyawan melakukan aktivitasnya, 

kondisi kerja erat kaitannya dengan kondisi pekerjaan dan rekan kerja 

yang terdapat dalam suatu lingkungan kerja.Lebih jauh lagi kondisi 

kerja sangat erat kaitannya dengan suasana kerja yang terdapat pada 

suatu perusahaan baik mengenai hubungan antar karyawan dan kondisi 

fisik dimana seoarang karyawan bekerja. 

b.  Teori Motivasi Proses 

Teori motivasi proses ini pada dasarnya berusaha untuk 

menjawab pertanyaan “bagaimana menguatkan, mengarahkan, 

memelihara dan menghentikan perilaku individu”, agar setiap individu 
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bekerja giat sesuai dengan keinginan manajer. Bila diperhatikan secara 

mendalam, teori ini merupakan proses “sebab dan akibat” bagaimana 

seseorang bekerja serta hasil apa yang akan diperolehnya. Hasil yang 

dicapai tercermin dalam bagaimana proses kegiatan yang dilakukan 

seseorang, hasil hari ini merupakan kegiatan hari kemarin. 

Teori Motivasi Proses ini, dikenal atas: 

1. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

2. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Untuk masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom yang 

menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk 

bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari 

hubungan timbal-balik antara apa yang ia inginkan dan butuhkan dari 

hasil pekerjaan itu. Berapa besar ia yakin perusahaan akan 

memberikan pemuasan  bagi keinginannya sebagai imbalan atas 

usaha yang dilakukannya itu. 

2. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Ego manusia selalu mendambakan keadilan dalam pemberian hadiah 

maupun hukuman terhadap setiap perilaku yang relativ sama. 

Bagaimana perilaku bawahan dinilai oleh atasan akan mempengaruhi 

semangat kerja mereka. Keadilan merupakan daya penggerak yang 

memotivasi semangat kerja seseorang, jadi atasan harus bertindak 
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adil terhadap semua bawahannya. Penilaian dan pengakuan 

mengenai perilaku bawahan harus dilakukan secara objektif (baik/ 

salah), bukan atas suka atau tidak suka (like or dislike). Pemberian 

kompensasi atau hukuman harus berdasarkan atas penilaian yang 

objektif dan adil. 

3. Teori Pengukuhan (Reinforcement Theory) 

Teori ini didasarkan atas hubungan sebab dan akibat dari perilaku 

dengan pemberian kompensasi. Misalnya promosi tergantung dari 

prestasi yang selalu dapat dipertahankan. Bonus kelompok 

tergantung pada tingkat produksi kelompok itu. Sifat ketergantungan 

tersebut bertautan dengan hubungan antara perilaku dan kejadian 

yang mengikuti perilaku itu. Teori pengukuhan ini terdiri dari dua 

jenis, yaitu: 

a. Pengukuhan Positif (Positive Reinforcement), yaitu 

bertambahnya frekuensi perilaku, terjadi jika pengukuhan 

positif diterapkan secara bersyarat. 

b. Pengukuhan Negatif (Negative Reinforcement), yaitu 

bertambahnya frekuensi perilaku, terjadi jika pengukuh negatif 

dihilangkan secara bersyarat. 

Prinsip pengukuhan selalu berhubungan dengan bertambahnya 

frekuensi dan tanggapan, apabila diikuti oleh suatu stimulus yang 

bersyarat. Prinsip diikuti oleh suatu stimulus yang bersyarat, juga 

“prinsip hukuman (punishment)” selalu berhubungan dengan 
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berkurangnya frekuensi tanggapan, apabila tanggapan (respon) itu 

diikuti oleh rangsangan yang bersyarat. 

4. Teori Reinforcement (Reinforcement Theory) 

Teori isi mencoba menjelaskan “apa” teori proses mencoba 

menjelaskan “bagaimana” sedangkan teori motivasi reinforcement 

mencoba menjelaskan peranan balasan dalam membentuk perilaku 

tertentu. Teori ini mengatakan bahwa jika suatu perilaku akan diberi 

balasan yang menyenangkan (rewarding), maka perilaku tersebut akan 

diulangi lagi pada masa yang akan datang. 

Proses reinforcement dapat digambarkan sebagai berikut: 

Stimulus  Respons Konsekuensi  Respons masa 

mendatang 

Ada stimulus tertentu (misal perintah dari atasan), yang kemudian 

mendorong perilaku tertentu (misal bawahan menjalankan perintah 

tersebut).Kemudian karena menjalankan perintah dengan baik ada 

konsekuensi tertentu (misal baik kenaikan gaji). Karena balasan yang 

diterima orang tersebut menyenangkan, maka dimasa mendatang dia akan 

mengulangi respons yang sama, yaitu apabila diperintah oleh atasan dia 

akan mengerjakan dengan baik. 

4. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

 Seorang pemimpin yang merupakan motivator harus mengetahui 

tentang motivasi agar keberhasilan organisasi dalam mewujudkan usaha 



25 

 

 
 

kerja manusia dapat tercapai. Menurut Mangkunegara (2005) bahwa ada 

dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu :  

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 : 
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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  

 Menurut Hasibuan (2005:55) 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-
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tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Ada beberapa tujuan pemberian 

motivasi kerja menurut Hasibuan (2005:65) 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. 

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. 

6. Kerangka Pemikiran 

  Berdasarkan teori yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut ini 

merupakan kerangka pemikiran yang diajukan: 

  



28 

 

 
 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat diketahui perbedaan 

motivasi kerja karyawan tetap dan kontrak pada RSUD Ngimbang 

Lamongan dengan menggunakan dasar teori Hirarki Kebutuhan Maslow. 

7. 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 hipotesis 

penelitiannya yaitu terdapat perbedaan motivasi kerja antara karyawan 

tetap dengan karyawan kontrak pada RSUD Ngimbang Lamongan. 

Karyawan 

Tetap 
1. Dorongan Kebutuhan 

Fisiologis (X1) 

2. Dorongan Kebutuhan 

akan rasa aman (X2) 

3. Dorongan Kebutuhan 

Sosial (X3) 

4. Dorongan Kebutuhan 

akan penghargaan 

(X4) 

5. Dorongan Kebutuhan 

aktualisasi diri (X5) 

Karyawan 

Kontrak 

Berbeda/Tidak 

Berbeda 

Motivasi Kerja 


