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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kegiatan penelitian terdahulu maka peneliti 

mengemukakan beberapa landasan yang diambil dari junal dan penelitian 

terdahulu sebagai acuan didalam penelitian ini. Sebagai bahan perbandingan 

untuk penelitian tentang pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan diantaranya adalah Luhgiatno (2006) yang berjudul “Pengaruh 

Motivasi Dan Kemampuan Terhadap Kinerja (studi PT. Gelora Fajar 

Farma)”. Dengan hasil penelitian : 

1. Faktor motivasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pada PT.

Gelora Fajar Farma dengan nilai dari hasil analisis uji T. nilai absolut t

hitung (6.065) lebih besar dari pada ttabel (1.9939) maka H0 ditolak dan

H1 diterima. Faktor kemampuan berpengaruh secara parsial terhadap

kinerja pada PT. Gelora Fajar Farma dengan nilai dari hasil analisis uji t.

nilai absolut thitung (6.390) lebih besar dari pada ttabel 91.9939) maka

H0 ditolak H1 diterima. Hasil analisis uji F pada factor motivasi dan

kemampuan menunjukkan hasil perhitungan sebesar (20.151) sedangkan

Ftabel sebesar 2.5008. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi dan

kemampuan berpengaruh simultan terhadap kinerja.

Irawan B., dkk (2013). “Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pada Dinas Perhubungan Komunikasi 
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dan Informatika Kabupaten Kutai Timur” Dengan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Hasil  penelitian  mengenai  motivasi  kerja  pada  Dinas  Perhubungan, 

Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Kutai  Timur  masih  

menunjukkan motivasi  kerja  yang  belum  optimal  yaitu  ditunjukkan  

dengan  nilai  mean  (rata-rata)  sebesar  3,75  atau  dengan  katogori  

antara  cukup  dan  baik.    Nilai menunjukkan  bahwa  motivasi  kerja  di  

lokasi  penelitian  masih  perlu  upaya peningkatan.  

2. Dari analisis korelasi produk moment/zero order pada variabel X2 terhadap 

Y menunjukkan r hitung sebesar 0,563. Nilai koefisien ini menjelaskan 

pengaruh variabel  motivasi  (X2)  terhadap    kinerja  (Y)  tanpa  

melibatkan  secara  statistik (perhitungan)  variabel  kemampuan  kerja  

(X1).  Sedangkan  perhitungan  dengan variabel  X1  sebagai  kontrol,  nilai  

koefisien  korelasi  parsialnya  0,478.    Ternyata nilai  koefisien  korelasi  

zero  order/product  moment  menunjukkan  keeratan hubungan  yang  

lebih  besar  antara  X2  dengan  Y  daripada  melalui  perhitungan parsial. 

 

 

 

 

\ 
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Tabel 2.1Perbedaan dan Persamaan Antara Peneliti Terdahulu Dengan 

Peneliti Sekarang 

 

No Penelitian Terdahulu Uraian 

1 Judul Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Terhadap 

Kinerja (studi PT. Gelora Fajar Farma) Luhgiatno 

(2006) 
 Variabel 1) Sejauh mana pengaruh motivasi karyawan terha

dap kinerja    karyawan. 

2) Sejauh mana pengaruh kemampuan karyawan te

rhadap kinerja karyawan. 

3) Sejauh mana pengaruh motivasi dan kemampua

n karyawan terhadap kinerja karyawan. 

 Metode Penelitian Regresi linier berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji F 

dan Uji t 

 

 Hasil Penelitian Variabel kamampuan (X1) dan variabel (X2) 

motivasi memberikan bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) 
2. Judul Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Kutai Timur. Irawan B., dkk (2013) 
 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

 Metode Penelitian Regresi linier berganda 

 Hasil Penelitian Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  variabel 

kemampuan kerja (X1) dan motivasi kerja (X2) 

berpengaruh positif terhadap kinerja (Y) karyawan 

dengan variabel yang memberikan kontribusi lebih 

besar adalah variabel motivasi kerja (X2) 
3 Judul Pengaruh kemampuan dan motivasi  kerja terhadap 

kinerja karyawan UKM bordir di Kecamatan 

Bangil. Abid (2016) 

 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja 
dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

 Metode Penelitian Rentang skala, Regresi linier berganda, Uji F dan 

Uji t 

 Hasil Penelitian  

Sumber : Jurnal Penelitian 
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Berdasarkan tabel 2.1 maka diketahui bahwa persamaan yang diteliti 

adalah pada tema yang diteliti mengenai kemampuan dan motivasi  kerja 

yang akan dilihat dari pengaruhnya terhadap variabel terikatnya. Kedua 

penelitian di atas menggambarkan keadaan kinerja yang sama-sama 

dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi kerja karyawan dalam 

perusahaan. Persamaan kedua penelitian dengan milik peneliti dimana alat 

analisis yang digunakan. Beberapa penelitian terdahulu mendukung penelitian 

tersebut dilakukan.  

Perbedaannya dari penelitian terdahulu ada yang hanya menggunakan 

uji asumsi klasik, sedangkan peneliti sekarang menggunakan rentang skala, 

selain itu perbedaannya pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu 

digunakan dalam referensi dan penunjangan penelitian tersebut dalam 

mencapai hasil penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Maka dari itu 

penelitian lebih lanjut terkait pengaruh kemampuan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan dengan obyek berbeda menarik dilakukan. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Istilah kinerja berasal 

dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau 
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prestasi sesungghunya yang dicapai oleh seseorang) (Mangkunegara, A., 

2002: 67).  

Kinerja mereflesikan kesuksesan sebuah organisasi, “performance 

reflects the organization’s success”. Employee performance is degree to 

which employess accomplish work requairements” (kinerja pegawai 

adalah tingkat dimana pegawai menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan) 

(Pridana dan Ruswandi ,2013).  

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah 

disepakati bersama oleh pemimpin perusahaan dan karyawan (Rivai, 

Vethzal dan Basri, 2005:50).  

Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja 

masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. 

Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. 

Sebgai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan 

pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya 

(www.kajianpustaka.com, 2014). 

Kesimpulan dari beberapa teori diatas adalah hasil berupa kualitas 

dan kuantitas dari karyawan dalam waktu tertentu sesuai dengan batasan 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan/organisasi. Disamping itu, 

http://www.kajianpustaka.com/
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juga untuk memberikan tanggungjawab yang sesuai kepada karyawan 

sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa 

mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal 

penentuan imbalan. 

a. Pengukuran Kinerja Karyawan 

Pengukuran kinerja dilakukan bertujuan mengetahui 

bagaimana kinerja karyawan dalam suatu perusahaan tertentu. Dalam 

buku berjudul evaluasi kinerja SDM dikemukakan bahwa kinerja 

dapat diukur dengan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu 

(Mangkunegara, A., 2006: 9), cara pengukuran kinerja 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Kuantitas, yaitu jumlah produk yang dihasilkan. 

2) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan 

3) Ketepatan waktu, sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan 

dengan waktu yang telah ditetapkan 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja (pretasi kerja) 

adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation) 

(Mangkunegara, A., 2006: 13). Hal ini sesuai dengan pendapat Keith 

Davis yang merumuskan bahwa : 

 Human Performance = Ability + motivation 

 Motivation  = Attitude + Situation  

 Ability   = Knowledge + Skill 
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2. Kemampuan Kerja 

Kemampuan kerja adalah suatu kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Secara psikologis, 

kemampuan (ability) pegawai terdiri dari pengetahuan (IQ) dan 

keterampilan (knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di 

atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka 

ia akan lebih mudai mencapai kinerja yang diharapkan (Mangkunegara, 

2002:67). Kemampuan fisik dan  mental yang dimulai orang untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan. Kemampuan karyawan rendah akan 

menggunakan waktu dari usaha yang lebih besar dari pada karyawan yang 

berkemampuan tinggi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dikutip dari 

(Mukuru, E & Kiruja, E.K., 2013). 

3. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah kemauan berbuat sesuatu dalam bekerja. 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan 

organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang 

mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara 

maksimal (Mangkunegara, A., 2002:68). 

Teori motivasi terdiri dari, pertama  content theories  atau teori isi 

yang memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam  diri  orang  yang  
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menguatkan,  mengarahkan,  mendukung  dan  menghentikan  perilaku. 

Kedua  adalah  process  theory  atau  teori  proses  yaitu  menguraikan  

dan  menganalisis bagaimana  perilaku  itu  dikuatkan,  diarahkan,  

didukung,  dan  dihentikan.  Ketiga reinforcement theory atau teori 

penguatan didasarkan atas hukum pengaruh. Ketiga  kategori tersebut 

mempunyai pengaruh penting bagi para manajer untuk memotivasi 

karyawan  (Suharto dan Budi Cahyono, 2005). 

a. Teori – Teori Motivasi 

Motivasi dalam teori-teorinya berbeda beda. Secara garis 

besarnya, teori motivasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

teori isi (Content Theory), teori proses (Process Theory) dan 

Reinforcement Theory (B.F. Skinner) . 

1) Teori Isi (Content Theory) 

Kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang yang mendasari 

perilakunya. Teori isi terdiri dari 4 teori pendukung, yaitu : 

a) Teori Hirarki Kebutuhan (A. Maslow) 

b) Teori E-R-G (Clayton Alderfer) 

c) Teori Tiga Motif Sosial (D. McClelland) 

d) Teori Dua Faktor (Frederick Herzberg) 

2) Teori Proses (Process Theory) 

Proses yang terjadi dalam pikiran seseorang yang pada 

akhirnya membuat orang menampilkan tingkah laku. Teori ini 

juga terdiri dari empat teori pendukung, yaitu : 
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a) Teori Keadilan/Equity Theory (S. Adams) 

b) Teori Harapan/ Expectancy Theory (Victor Vroom) 

c) Teori penetapan tujuan/Goal Setting Theory (Edwin Locke) 

3) Reinforcement Theory (B.F. Skinner) 

Teori tersebut didasarkan atas hukum pengaruh. Tingkah 

laku konsekuensi positif cenderung untuk diulang dan tingkah 

laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang.  

b. Teori Tiga Motif Sosial McCllend 

Teori tiga motif social McClelland menjelaskan tiga jenis 

motivasi, yang diidentifikasi dalam buku “The Achieving Society” 

(Robbins, Stephen  P .,2001: 173) dalam teorinya: 

1) Motivasi untuk berprestasi (n-ACH) 

2) Motivasi untuk berkuasa (n-pow) 

3) Motivasi untuk berafiliasi/bersahabat (n-affil) 

Mc.Clelland’s Achievment Motivation Thoery atau teori 

motivasi prestasi McClelland. McClelland mengatakan sumber daya 

manusia secara individu memiliki energy potensial, bagaimana 

energi dilepaskan dan dikembangan tergantung pada kekuatan atau 

dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia 

(Yolanda, D.K,, 2016). 

1) Kebutuhan untuk prestasi (n-ACH) 

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk 

mengungguli, berprestasi untuk sukses. Kebutuhan ini pada 
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hierarki Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan 

kebutuhan akan aktualiasasi diri. Ciri ciri individu yang 

menunjukkan orientasi tinggi, keinginan untuk mendapatkan 

unpan balik tentang hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan 

tanggung jawab pemecahan masalah. 

n-ACH adalah motivasi untuk berprestasi, karena itu 

karyawan akan berusaha mencapai prestasi tertingginya, 

pencapaian tujuan tersebut bersifat realistis tetapi menantang, dan 

kemajuan dalam pekerjaan. Karyawan perlu mendapat umpan 

balik dari lingkungannya sebagai bentuk pengakuan terhadap 

preastasinnya tersebut. 

2) Kebutuhan untuk kekuasaan (n-pow) 

Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk 

membuat orang lain berprilaku dalam suatu cara dimana orang-

orang itu tanpa dipaksa tidak akan berprilaku demikian atau suatu 

bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan 

mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini pada teori Maslow 

terlatak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebuthan 

aktualisasi diri. McClelland menyatakan bahwa kebutuhan akan 

kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk 

mencapai suatu posisi kepemimpinan. 

n-pow adalah motivasi terhadap kekuasaan. Karyawan 

memiliki motivasi untuk berpengaruh terhadap lingkungannya, 
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memiliki karakter kuat untuk memimpin dan memiliki ide-ide 

untuk menang. Ada juga motivasi untuk peningkatan status dan 

prestise pribadi. 

3) Kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat (n-affil) 

Kebutuhan akan afilisasi adalah hastrat untuk 

berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu 

mereflesikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, 

kooperatif fan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. 

Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi 

umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi 

social yang tinggi. McClelland mengatakan bahwa kebanyakan 

orang memiliki kombinasi karkateristik tersebut, akibatnya akan 

mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja atau mengelola 

organisasi.  

4. Hubungan Antara Kemampuan dengan Kinerja 

 Kepentingan para pemimpin terhadap kemampuan kerja seorang 

karyawan cenderung terpusat pada kinerja karyawan. Pandangan ini 

mengenai hubungan antara kemampuan kerja karyawan dengan kinerja 

pada hakekatnya dapat diringkas dalam pernyataan “seorang pekerja yang 

bahagia adalah seorang pekerja yang produktif” banyak yang dilakukan 

oleh para pemimpin dalam membuat para pekerjanya merasa senang 

dalam pekerjaannya.  
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Tingkat kinerja pegawai akan sangat  tergantung  pada  faktor  

kemampuan  pegawai  itu  sendiri  seperti  tingkat pendidikan,  

pengetahuan,  pengalaman  dimana  dengan  tingkat  kemampuan  yang 

semakin  tinggi  akan  mempunyai  kinerja  semakin  tinggi  pula.  Dengan  

demikian tingkat  pendidikan, pengetahuan  dan  pengalaman  yang  

rendah  akan  berdampak negatif pada kinerja pegawai (Robbins, Stephen 

P., 1996). 

Dari  beberapa  pendapat  teori  tersebut  dapat  disimpulkan  

bahwa kemampuan  pegawai  akan  menentukan  kinerja  organisasi.  

Dengan  demikian  semakin  tinggi  kemampuan  pegawai  dalam  

melaksanakan  pekerjaannya  maka  semakin tinggi kinerja pegawai. 

5. Hubungan Antara Motivasi kerja dengan Kinerja 

Motivasi seorang berawal dari kebutuhan, keinginan dan dorongan 

untuk bertindak demi tercapainya kebutuhan atau tujuan. Motivasi 

merupakan variabel penting, yang dimana motivasi perlu mendapat 

perhatian yang besar pula bagi organisasi dalam peningkatan kinerja 

karyawannya. (Mangkunegara, A., 2006:76) menyimpulkan bahwa ada 

hubungan yang positif antara motivasi dengan pencapaiannya kinerja. 

Artinya, karyawan yang mempunyai motivasi tinggi akan mencapai 

kinerja yang tinggi dan sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah 

desebabkan karena motivasi rendah.  

Tingkat kinerja karyawan bergantung tidak hanya pada 

kemampuan mereka yang sebenarnya, tetapi juga pada tingkat motivasi 
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setiap orang pameran. Motivasi adalah dorongan batin atau bujukan 

eksternal untuk berperilaku dalam beberapa cara tertentu, biasanya cara 

yang akan menyebabkan imbalan. Pengamatan bahwa lebih berprestasi, 

berbakat karyawan adalah kekuatan pendorong dari semua lembaga 

sehingga sangat penting bahwa lembaga berusaha untuk memotivasi dan 

berpegang pada karyawan terbaik. Kualitas manajemen sumber daya 

manusia adalah pengaruh yang penting terhadap kinerja lembaga. 

Kepedulian untuk integrasi strategis,komitmen fleksibilitas dan kualitas, 

menyerukan perhatian untuk motivasi karyawan dan retensi (Maruku, 

2013).  

Bagian menunjukkan bahwa orang-orang termotivasi untuk 

mencari keadilan sosial di imbalan yang mereka terima untuk kinerja 

tinggi. Menurut dia hasil dari pekerjaan meliputi; membayar pengakuan, 

promosi, hubungan sosial dan reward intrinsik. Untuk mendapatkan 

imbalan berbagai input harus digunakan oleh karyawan untuk pekerjaan 

sebagai waktu, pengalaman, upaya, pendidikan dan loyalitas. 

6. Hubungan Kemampuan, Motivasi Kerja dan Kinerja 

(Mangkunegara, 2002:67) menyatakan faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Menurut (Malthis,  

2007) menyatakan kinerja yang dicari oleh perusahaan dari seseorang 

tergantung dari kemampuan, motivasi, dan dukungan individu yang 

diterima. 
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(Robbins, Stephen  P., 2003:70) menyimpulkan bahwa kemampuan 

mempengaruhi langsung tingkat kinerja karyawan lewat kesesuaian 

kemampuan pekerjaan. Artinya apabila kemampuan karyawan rendah 

akan menggunakan waktu dan usaha yang lebih besar dari pada karyawan 

berkemampuan tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemampuan 

karyawan ditentukan oleh pengetahuan (Knowladge) dan keterampilan 

(Skill) yang dimiliki, menurut Keith Davis dalam (Mangkunegara, 

2000:67). Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor 

kemampuan (Ability) dan faktor motivasi (Motivation). hal ini sesuai 

dengan pendapat yang merumuskan bahwa : 

a)        Human Performance = Ability + Motivation 

b)        Motivation = Attitude + Situation 

c)        Ability (Competence) = Knowledge + Skill 

 

C.  Kerangka Pikir 

        Kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas dan 

ketepatan waktu yang juga sangat mempengaruhi untuk suatu kinerja 

perusahaan bisa dikatakan telah baik serta tuntas . Kinerja yang menjadi 

salah satu pengukuran output perusahaan dari segi fisik maupun tidak 

berupa fisik menjadi penentu roda perusahaan dalam memproduksi barang 

atau jasa. Faktor kemampuan dan motivasi  merupakan faktor yang 

mempengaruhi kinerja suatu perusahaan (Mangkunegara, 2002:67). 
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 Kinerja suatu karyawan menentukan tentang kualitas dan kuantitas 

yang dihasilkan serta waktu dalam memenuhi target perusahaan. 

Kemampuan karyawan dalam bekerja dalam industri bordir sangat 

dibutuhkan yang dipergunakan dalam mencapai kualitas yang stadarkan. 

Penentuan kualitas juga didukung oleh kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan bordir. Kemampuan tersebut bisa berupa potensi terhadap 

pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan seorang karyawan yang 

memadai sangat menjadi pengaruh besar dalam kinerja yang dihasilkan 

(Mangkunegara, 2002:67). 

 Kinerja yang didukung oleh kemampuan karyawan dalam mencapai 

target perusahaan tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja 

tentang kualitas, kuantitas serta ketepatan waktu. Motivasi dalam kinerja 

sebagai pendorong setiap diri seorang karyawan dalam menyelesaikan 

tanggung jawabnya. Perusahaan bordir mempunyai batasan waktu, ruang 

dan hubungan manusia dalam lingkungan karyawan.  

 Karyawan akan mampu mencapai kinerja yang dihasilkan dengan 

dorongan berprestasi (umpan balik), berkuasa (prestise pribadi dan status) 

dan berafiliasi (bersahabat yang mempengaruhi lingkungan dalam bekerja). 

Ketiga dorongan kebutuhan  menurut McClelland tersebut mempengaruhi 

bagaimana dorongan pemenuhan tanggung jawab dalam bekerja dan di 

dukung oleh kemampuan diri dalam melaksanakan tanggung jawab dalam 

perusahaan (Robbins, Stephen  P .,2001: 173). 
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       Berdasarkan referensi penelitian terdahulu dan juga pendapat para 

ahli, maka dapat disusun sebuah kerangka pikir yang mana  kemampuan dan 

motivasi kerja mempengaruhi kinerja karyawan sehingga dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Hubungan Kemampuan Kerja, Motivasi Kerja dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kinerja menurut Keith Davis dalam (Mangkunegara, A., 

2006: 9) dapat digambarkan: Human Performance = Ability (Competence) + 

Motivation.  Mangkunegara menjelasakan dalam gambar 2.2 prestasi kerja 

atau hasil kerja (output) baik kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.  Hubungan variabel, maka disini termasuk 

hubungan sebab akibat yaitu variabel terikat (dependen variabel)  adalah 

kinerja (Y) yang terdiri dari kualitas kerja, kuantitas dan waktu.  

Variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, sehingga variabel 

bebas (independen variable) adalah kemampuan kerja (X1) yang terdiri dari 

Kemampuan kerja (X1): 

X1.1  Pengetahuan (IQ)  
X1.2 Keterampilan (Reality)   

Motivasi Kerja(X2): 

X2.1 Dorongan untuk berprestasi (n-

ACH)  

X2.2 Dorongan untuk berkuasa (n-pow) 

  

X2.3 Dorongan untuk 

berafiliasi/bersahabat (n-affil)  

 

 

Kinerja (Y): 

Y1 Kuantitas  

Y2 Kualitas  

Y3 Waktu  
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pengetahuan dan keterampilan mempengaruhi kinerja. Pengetahuan 

berhubungan dengan bagaimana kualitas dan kuantitas target sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. Motivasi Kerja (X2) teori McClelland yang terdiri 

dari motivasi untuk berprestasi, motivasi untuk berkuasa dan motivasi untuk 

bersahabat. Motivasi yang tinggi disebutkan dalam pernyataanya dorongan, 

dengan tujuan pencapaian kuantitas, kualitas dan waktu.  

Berdasarkan referensi penelitian terdahulu dan teori – teori yang 

sudah dijelaskan para ahli, seperti halnya kemampuan yang dijelaskan Secara 

psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi 

pengetahuan (IQ) dan kemampuan keterampilan (reality), kemudian Motivasi 

yang dijelaskan dari teori McClelland dalam (Mangkunegara, 2002:68) 

menyatakan dorongan pemenuhan kebutuhan yang dimiliki karyawan yang 

mendasari untuk melakukan pekerjaan.  

D. Hipotesis 

Berdasarkan teori – teori yang dikemukakan Mangkunegara bahwa 

faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan 

(Ability= Competence) dan faktor motivasi (motivation). Penelitian terdahulu 

Irawan B., dkk (2013) Hasil  penelitian membuktikan  bahwa  variabel 

kemampuan kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai dengan variabel yang memberikan kontribusi lebih besar adalah 

variabel motivasi, maka dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut : 

H1: Kemampuan kerja dan motivasi kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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H2:  motivasi kerja lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 


