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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Risca Pratiwi (2013), menunjukkan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Makassar sebesar 32 % dan 68 % dipengaruhi oleh 

faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian Hindria Hestisani, I Wayan Bagia, I 

Wayan Suwendra (2014) dapat diketahui bahwa (1) ada pengaruh positif dan 

signifikan motivasi berprestasi dan disiplin kerja terhadap kinerja, (2) ada 

pengaruh positif dan signifikan motivasi berprestasi terhadap disiplin kerja, (3) 

ada pengaruh positif dan signifikan motivasi berprestasi terhadap kinerja, dan (4) 

ada pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng.  

Rica Pramita (2014) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

Variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di PT. 

Centrepark Citra Corpora Area Solo Grand Mall.Variabel budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di PT. Centrepark Citra Corpora 

Area Solo Grand Mall. 

B. Teori tentang Motivasi

Motivasi adalah daya perangsang atau daya pendorong, yang merangsang 

mendorong pegawai untuk mau bekerja dengan segiat-giatnya berbeda antara pegawai 

yang satu dengan yang lainnya (Manulang, 2004:165). Motivasi menjadi hal yang 
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penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau untuk 

bekerja keras dan antusias dalam mencapai prestasi kerja yang tinggi.Sedangkan 

menurut Nawawi (2005:351) motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau 

menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung 

secara sadar. Dari keempat definisi mengenai motivasi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa motivasi merupakan pemberian dorongan atau arahan kepada sesorang agar 

seseorang tersebut bergerak dan melakukan kegiatan tertentu. Dapat disimpulkan lebih 

lanjut bahwa motivasi bukan hanya dilakukan terhadap seseorang atau pihak lain 

namun juga dapat dilakukan terhadap diri sendiri. 

Motivasi didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan (Robbins dan Judge, 2012: 222). Dalam 

definisi tersebut terdapat tiga elemen kunci, yaitu: intensitas, arah, dan ketekunan. 

Intensitas berkaitan dengan seberapa giat seseorang berusaha.Intensitas dapat 

menghasilkan kinerja yang memuaskan apabila dikaitkan dengan arah yang 

menguntungkan organisasi. Menurut Maslow (dalam Nawawi, 2005: 286), pada 

umumnya terdapat lima kebutuhan manusia sebagai berikut:  

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. 

b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, 

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Kebutuhan akan keamanan dan 
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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. 

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 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. 

e. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill, dan potensi. Kebutuhan untuk 

berpendapat dengan mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan kritik 

terhadap sesuatu. Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi 
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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. 

Dalam motivasi material ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan 

bagi usaha peningkatan kreativitas kerja bawahan. Menurut Siagian (2008:67) 

jenis-jenis dari motivasi material itu ada 6 yaitu :  

1) Kenaikan Gaji 

Seorang karyawan yang merasakan gajinya kurang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya cenderung menginginkan penghasilan 

yang lebih baik untuk menutupi kekurangan yang terjadi. Apabila 

seorang karyawan di motivasi dengan memberikan kenaikan gaji apabila 

hasil kerjanya meningkat dan memuaskan, maka ia akan berusaha untuk 

meningkatkan gaji yang di inginkannya.  

2) Kompensasi  

Kompensasi yaitu segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. Besar kecilnya kompesasi merupakan 

pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. 

Sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi kerja. 

3) Piece Work  

Yaitu pemberian motivasi yang biasa digunakan untuk mendorong para 

karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya dengan jalan 

memberikan insentif financial berdasarkan jumlah hasil pekerjaan 

karyawan yang dinyatakan dalam unit produksi, maksudnya makin besar 
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banyaknya unit yang mereka hasilkan maka semakin tinggi pula insentif 

yang diterimanya. 

4) Pemberian bonus  

Insentif dalam bentuk bonus diberikan pada karyawan yang mampu 

bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat kreativitas kerja yang baku bisa 

terlampaui.  

5) Pemberian Komisi  

Komisi adalah upah atas jasa yang telah dilakukan perantara (seseorang 

atau perusahaan). 

6) Tunjangan 

Motivasi material, yang bisa dijadikan pertimbangan yaitu dengan 

memberikan tunjangan-tunjangan untuk keluarga pegawai ataupun 

tunjangan jabatan, hal ini ditujukan agar karyawan tidak perlu merasa 

cemas untuk memikirkan keadaan ekonomi rumah tangganya dan agar 

mereka lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

a. Jenis–Jenis Motivasi  

Jenis-jenis motivasi menurut Hasibuan (2012:149) ada dua jenis 

motivasi, yaitu:  

a) Motivasi Positif  

Pimpinan memotivasi (merangsang) karyawan dengan memberikan 

hadiah kepada para karyawan yang berprestasi di atas prestasi standar. 

Dengan motivasi positif, semangat kerja karyawan akan meningkat 

karena umumnya manusia senang menerima hal yang baik-baik saja.  
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b) Motivasi Negatif  

Pimpinan memotivasi para karyawan dengan memberikan suatu 

hukuman bagi karyawan yang prestasi kerjanya di bawah standar. 

Dengan motivasi negatif ini, semangat karyawan dalam jangka waktu 

pendek akan meningkat dikarenakan karyawan takut dihukum, tetapi 

untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Dalam 

prakteknya, kedua jenis motivasi di atas sering digunakan oleh suatu 

perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan seimbang supaya dapat 

meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang menjadi masalah adalah 

kapan motivasi positif atau motivasi negatif dilaksanakan agar dapat 

merangsang kegairahan kerja sehingga prestasi kerja karyawan dapat 

meningkat.Motivasi positif efektif untuk jangka waktu panjang 

sedangkan motivasi negatif efektif untuk jangka waktu pendek. Akan 

tetapi, pihak pimpinan/manajer harus konsisten dan adil dalam 

menerapkan kedua motivasi tersebut di atas. 

b. Metode Motivasi  

Ada dua metode motivasi (Hasibuan, 2012:48) yaitu:  

1) Motivasi Langsung 

Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung 

kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta 

kepuasannya. Misalnya pemberian pujian, penghargaan, tunjangan hari 

raya, bonus, dan tanda jasa. 
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2) Motivasi Tidak Langsung  

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya berupa 

fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang kelancaran tugas 

sehingga para karyawan betah dan bersemangat dalam melaksanakan 

tugas/pekerjaannya. Misalnya, kursi yang empuk, mesin-mesin yang 

baik, ruangan kerja yang terang dan nyaman, penempatan kerja yang 

tepat.Motivasi langsung besar pengaruhnya untuk merangsang semangat 

kerja karyawan sehingga akhirnya prestasi kerja karyawanpun 

meningkat. 

c. Indikator-Indikator Motivasi  

Menurut Maslow yang dikutip Hasibuan (2012), menjelaskan bahwa 

motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan 

keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, 

dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut 

diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengetahui motivasi kerja 

karyawan, yaitu:  

1) Fisiologis atau kebutuhan fisik, ditunjukkan dengan pemberian gaji yang 

layak kepada pegawai, pemberian bonus, uang makan, uang transportasi, 

fasilitas perumahan dan lain sebagainya. 

2) Keamanan, ditunjukkan dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kerja 

yang diantaranya seperti adanya jaminan sosial tenaga kerja, dana 

pension, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, dan perlengkapan 

keselamatan kerja. 
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3) Sosial, ditunjukkan dengan melakukan interaksi dengan orang lain, yang 

diantaranya dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis, kebutuhan 

untuk diterima dalam kelompok dan kebutuhan untuk mencintai dan 

dicintai. 

4) Penghargaan, ditunjukkan dengan pengakuan dan penghargaan 

berdasarkan dengan kemampuan, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan 

dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi kerjanya.  

5) Aktualisasi diri, ditunjukkan dengan sifat pekerjaan yang menarik dan 

menantang, dimana karyawan tersebut akan mengerahkan kecakapannya, 

kemampuan, keterampilan, dan potensinya. Dalam pemehuhan 

kebutuhan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dangan 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.  

 

C. Teori Budaya Organisasi  

a. Pengertian Budaya Organisasi  

Budaya organisasi sebagai unit sosial yang didirikan oleh manusia dalam 

jangka waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuan dengan membentuk jiwa 

yang kuat agar dapat menghadapi tugas-tugas yang diberikan dalam perusahaan. 

Selain itu budaya organisasi dapat mengajarkan tentang arti kebersamaan dalam 

mencapai tujuan dan tidak bersifat individualisme.  

Menurut Davis (2004:29) budaya organisasi merupakan pola keyakinan 

dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh organisasi 

sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan 

berperilaku dalam organisasi sehingga mempunyai volume dan beban kerja yang 
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harus diwujudkan guna mencapai tujuan organisasi. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Mangkunegara (2005: 113) yang menyatakan bahwa budaya 

organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan 

norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah 

laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan 

internal. 

b. Elemen Budaya Organisasi  

Beberapa ahli telah mengemukakan elemen budaya organisasi, seperti 

Denison (dalam Mangkunegara, 2005:215) antara lain : nilai-nilai, keyakinan dan 

prinsip-prinsip dasar,dan praktek-praktek manajemen serta perilaku Serta Schein 

(dalam Mangkunegara, 2005:140) yaitu: pola asumsi dasar bersama, nilai dan cara 

untuk melihat, berfikir dan merasakan, dan artefak yang ada dalam organisasi. 

Terlepas dari adanya perbedaan seberapa banyak elemen budaya organisasi dari 

setiap ahli,maka dari itu dapat diambil secara umum elemen budaya organisasi 

terdiri yang dari dua elemen pokok yaitu elemen yang bersifat idealistik dan 

elemen yang bersifat perilaku.  

c. Karakteristik Budaya Organisasi  

Robbins (2012: 208) menyatakan untuk menilai kualitas Budaya 

Organisasi Suatu Organisasi dapat dilihat dari sepuluh faktor utama, yaitu : 

a) Inisiatif individu yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan dan 

independensi yang dipunyai individu. 

b) Toleransi terhadap tindakan beresiko, yaitu sejauhmana para pegawai 

dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif, dan berani mengambil 

resiko.  
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c) Arah, yaitu sejauhmana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas 

sasaran dan harapan mengenai prestasi.  

d) Integrasi, yaitu tingkat sejauhmana unit-unit dalam organisasi didorong 

untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi.  

e) Dukungan Manajemen, yaitu tingkat sejauhmana para manajer memberi 

komunikasi yang jelas, bantuan serta dukungan terhadap bawahan 

mereka.  

f) Kontrol, yaitu jumlah peraturan dan pengawasan langsung yang 

digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai.  

g) Identitas, yaitu tingkat sejauhmana para anggota mengidentifikasi dirinya 

secara keseluruhan dengan organisasinya dari pada dengan kelompok 

kerja tertentu atau dengan bidang keahlian profesional.  

d. Fungsi Budaya Organisasi  

Fungsi budaya organisasi dapat memberikan batasan-batasan dalam 

organisasi di setiap menjalankan unit-unit kerja sehingga dapat memberikan suatu 

organisasi menjadi lebih baik, serta dapat memberikan stabilitas sistem sosial 

dalam organisasi. 

e. Fungsi  Budaya Organisasi 

Budaya organisasi dijadikan sebagai pedoman dan landasan untuk 

mengontrol perilaku anggota organisasi, sehingga budaya organisasi memiliki 

beberapa fungsi dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi budaya 

organisasi yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Menurut Robbins (2002:283) 

fungsi budaya organisasi sebagai berikut : 
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a) Sebagai batasan penentu yang membedakan antara satu organisasi 

dengan organisasi yang lainnya 

b) Membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggotanya 

c) Mempermudah timbulnya komitmen hingga mencapai batasan yang lebih 

luas dari pada kepentingan diri individual seseorang.  

d) Sebagai perekat sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi 

dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh 

karyawan.  

e) Sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan 

panduan dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas maka fungsi budaya organisasi memberikan 

dukungan terkait dengan terkait dengan upaya mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

f. Menciptakan Budaya Organisasi  

Robbins (2003: 314) menjelaskan bahwa terciptanya budaya organisasi 

dimulai dari ide pendiri organisasi. Para pendiri suatu organisasi secara tradisional 

mempunyai dampak yang besar pada pembentukan budaya organisasi. Para 

pendiri mempunyai suatu visi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu. 

Para pendiri tidak dikendalikan oleh kebiasaan ataupun ideologi sebelumnya. 

Proses pembetukan budaya terjadi dalam tiga cara yaitu :  

1) Para pendiri hanya mempekerjakan dan menjaga karyawan yang berpikir 

dan merasakan cara yang mereka tempuh. 

2) Para pendiri mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan para karyawan 

dengan cara berpikir dan merasa mereka.  
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3) Akhirnya perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai satu model peran 

yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasikan diri dengan 

mereka dan oleh karenanya menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan 

asumsi-asumsi mereka. Bila organisasi berhasil, visi pendiri menjadi 

terlihat sebagai satu penentu utama keberhasilan organisasi. Pada titik ini, 

keseluruhan kepribadian pendiri menjadi tertanam dalam budaya 

organisasi.  

g. Mempertahankan Budaya Organisasi  

Sekali suatu budaya terbentuk, praktik-praktik didalam organisasi 

bertindak Mempertahankan Budaya Organisasi Sekali suatu budaya terbentuk, 

praktik-praktik di dalam organisasi bertindak mempertahankan budaya dengan 

memberikan kepada para karyawan seperangkat pengalaman yang serupa. 

Robbins (2003: 315) menyatakan bahwa terdapat tiga kekuatan yang merupakan 

bagian yang sangat penting dalam mempertahankan suatu budaya, yaitu:  

1) Praktik Seleksi Tujuan utama dari proses seleksi adalah mengidentifikasi 

dan mempekerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan 

sukses di dalam suatu organisasi. Proses seleksi memberikan informasi 

kepada para pelamar mengenai organisasi itu. Para calon belajar 

mengenai organisasi yang akan dimasuki, dan jika mereka merasakan 

suatu konflik antara nilai mereka dengan nilai organisasi, maka mereka 

dapat menyeleksi diri keluar dari kumpulan pelamar. Oleh karena itu, 

seleksi menjadi jalan dua-arah, dengan memungkinkan pemberi kerja 

atau pelamar untuk memutuskan kehendak hati mereka jika tampaknya 
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terdapat kecocokan. Dengan cara ini, proses seleksi mendukung suatu 

budaya organisasi dengan menyeleksi keluar individu-individu yang 

mungkin menyerang atau menghancurkan nilai-nilai intinya. 

2) Manajemen Puncak Tindakan manajemen puncak juga mempunyai 

dampak besar pada budaya organisasi. Lewat apa yang mereka katakan 

dan bagaimana mereka berperilaku, eksekutif senior menegakkan norma-

norma yang mengalir ke bawah sepanjang organisasi, misalnya apakah 

pengambilan risiko diinginkan, berapa banyak kebebasan seharusnya 

diberikan oleh para manajer kepada bawahan mereka, pakaian apakah 

yang pantas dan tindakan apakah akan dihargai dalam kenaikan upah, 

promosi, dan ganjaran lain. 

3) Sosialisasi Tidak peduli betapa baik yang telah dilakukan suatu 

organisasi dalam perekrutan seleksi, karyawan baru tidak sepenuhnya 

diindoktrinasi dalam budaya organisasi itu. Yang paling penting, karena 

para karyawan baru tersebut tidak mengenal baik budaya organisasi yang 

ada. dilakukan sebelum karyawan baru bergabung dalam organisasi. 

h. Budaya Organisasi Yang Kuat  

Budaya organisasi yang kuat menjadi mekanisme control dan menjadi 

rasional yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan 

sehingga sangat mempengaruhi kinerja, seperti yang di kemukakan oleh Robins 

(2006:18) melalui beberapa indikator seperti: 

1) Pengarahan 

Pengarahan yaitu setiap organisasi mempunyai arah yang ditentukan oleh 

pimpinannya dalam mencapai tujuan begitupun dalam instansi swasta, 
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setiap instansi pasti diarahkan pimpinan untuk memperoleh tujuan yang 

akan dicapai.  

2) Inisiatif 

Inisiatif yaitu kebebasan yang di berikan oleh organisasi terhadap 

indivudu dalam mengemukakan ide-ide untuk dapat memperoleh 

kemajuan yang lebih baik, hal ini juga di lakukan oleh perusahaan 

swasta, dimana setiap pegawai berhak mengemukakan ide-ide yang ada 

untuk memperoleh kinerja yang baik dalam perusahaan, serta 

memperoleh kemajuan suatu perusahaan  

3) Ketulusan  

Ketulusan merupakan suatu pekerjaan yang di lakukan secara sungguh-

sungguh dan iklas dalam menjalani suatu pekerjaan yang di berikan oleh 

perusahaan  

4) Integritas 

Integritas adalah sikap dan mental yang menujung tinggi nilai kebenaran 

dalam organisasi.Hal ini perlu dilakukan oleh perusahaan, sebab dalam 

perusahaan pada saat menjalankan tugas pegawai/karyawan dapat 

menjalankan tugas berdasrkan prosedur berdasrkan aturan dari perusahaan 

tersebut. 

5) Pola komunikasi  

yaitu sejauh mana komunikasi dalam organisasi yang dibatasi oleh 

hierarki kewenangan yang formal dapat berjalan baik. Dari beberapa 

indikator tersebut, Thoha (2011:79) mengemukakan secara umum bahwa 

budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja melalui kelompok, 
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individu, dan struktur.Sebab dalam suatu instansi manapunpasti memiliki 

kelompok, individu, dan struktur yang bekerja guna mencapai tujuan 

organisasi tersebut. 

6) Kontrol  

yaitu adanya pengawasan dari para pimpinan terhadap para pegawai 

dengan menggunakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi 

kelancaran organisasi. 

 

D. Teori tentang Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah segala hasil capaian dari segala bentuk tindakan dan 

kebijakan dalam rangkaian usaha kerja pada jangka waktu tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. Sebuah jawaban untuk pertanyaan dalam definisi kinerja menurut 

Robbin dalam Nawawi (2006: 62), yakni kinerja adalah jawaban atas pertanyaan 

“apa hasil yang dicapai seseorang sesudah mengerjakan sesuatu.”  

Mangkunegara (2000: 67) mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah 

hasil ke rja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Perhatian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang perlu bagi 

sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kinerja bukan hanya sekedar mencapai 

hasil tapi secara luas perlu memperhatikan aspek-aspek lain, sebagaimana definisi 

kinerja menurut Prawirosentono (2008), kinerja (performance) adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 
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upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Terkhusus bagi lembaga publik, definisi kinerja yang demikian menjadi 

perhatian agar dapat menjalankan fungsi dan peran sesuai aturan dan menjadi 

teladan bagi lainnya. Dengan demikian, tidak akan ada tindakan-tindakan 

penyimpangan ketika setiap individu (pegawai) tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral maupun etika. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai 

dalam jangka waktu tertentuguna mencapai suatu tujuan. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, menurut Mangkunegara 

(2000:67) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

1. Faktor kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya 

pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mudah untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan. 

2. Motivasi 

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) 



23 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal seorang 

karyawan. Faktor eksternal tersebut  sangat erat kaitannya dengan situasi atau 

kondisi kerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Kondisi ekternal para 

pegawai tersebut ditunjukkan dengan adanya kondisi iklim organisasi yang 

mendukung aktivitas operasional perusahaan. Jadi situasi (situation) kerja 

termasuk dalam hal ini adalah iklim organisasi. 

Pembagian faktor-faktor ini sejalan dengan A. Dale Timple (1992: 31) 

dalam Mangkunegara (2005: 15), faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan 

dengan sifat-sifat seseorang. Adapun faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Faktor internal 

dan faktor eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja 

seseorang. Jenis-jenis atribusi yang dibuat para karyawan memiliki sejumlah 

akibat psikologis dan berdasarkan kepada tindakan. 

Dengan kata lain, faktor individu dapat dikategorikan sebagai factor 

internal dan faktor lingkungan kerja organisasi sebagai faktor eksternal. Ini pula 

yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini, bahwa profesionalisme kerja 

mewakili faktor individu (internal) dan iklim komunikasi organisasi mewakili 

faktor lingkungan kerja organisasi (eksternal). 

c. Mengukur Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2000:67) terdapat tiga metode yang digunakan 

dalam rangka pengukuran kinerja para karyawan atau pegawai pada perusahaan, 

yaitu : 
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1. Mutu atau kualitas produk. 

Pada pengukuran ini perusahaan lebih mendasarkan pada tingkat kualitas 

produk yang telah dihasilkan para pegawai atau karyawannya. 

Pengukuran melalui kualitas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana seorang karyawan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. 

2. Kuantitas atau jumlah produk. 

Pengukuran melalui kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan ini erat 

kaitannya dengan kemampuan seorang karyawan dalam menghasilkan 

produk dalam jumlah tertentu. Kuantitas ini secara langsung juga 

berhubungan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh seorang 

karyawan dalam menghasilkan produk. 

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam menghasilkan suatu produk menjadi salah satu 

sarana untuk mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai oleh seorang 

pegawai. Dalam pengukuran ini anggaran perusahaan dapat dijadikan 

ukuran atau barometer untuk mengetahui tingkat kinerja yang telah 

dicapai seorang karyawan. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Sugiyono, (2007:225) mengemukakan bahwa kerangka konsep 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan dalam teori diatas, maka cara 
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yang ditempuh dalam penelitian ini dengan menentukan kerangka konsep 

penelitian yaitu variable independen dan variable dependen. Variable independen 

(bebas) merupakan variable yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variable dependen (terikat). Variable indevenden dalam penelitian ini adalah: 

1. Motivasi kerja (X1) adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, 

mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan 

lingkungan kerja. 

2. Budaya organisasi (X2) adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, 

ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai 

pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi 

internal yang resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu 

diajarkan/diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang 

tepat memahami, memikirkan dan merasakan terkait dengan masalah 

tersebut. 

Sementara variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai 

(Y) adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentutkan lebih dahulu dan telah disepakati bersama.  

Kerangka pemikiran yang terbaik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antara variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka konsep penelitian 

dapat disajikan pada gambar 1 dibawah ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir yang digunakan maka dapat diketahui 

pengaruh motivasi  dan budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam hal ini 

mengenai kualitas kerja, kuantitas kerja, ketangguhan yang baik dan Sikap. Teori 

motivasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Maslow yang 

meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan dan kebutuhan Aktualisasi diri. Adapun untuk budaya kerja pada 

KPU Kabupaten Malang yaitu mencakup mengenai inovasi dan keberanian 

mengambil resiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, orientasi orang, 

orientasi tim, keagresifan dan stabilitas (Robbins, 2008:256). 

 

 

KINERJA PEGAWAI KPU(Y) 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Ketangguhan yang baik 

4. Sikap 

MOTIVASI (X1) 

1. Kebutuhan fisiologis 

2. Kebutuhan rasa aman 

3. Kebutuhan sosial 

4. Kebutuhan penghargaan 

5. Kebutuhan Aktualisasi diri 

BUDAYA KERJA (X2) 

1. Inovasi dan keberanian 

mengambil resiko 

2. Perhatian terhadap detail 

3. Orientasi hasil 

4. Orientasi orang 

5. Orientasi tim 

6. Keagresifan dan stabilitas 
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F. Hipotesis penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan tinjauan teori di atas, maka 

hipotesis penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai  

H2 : Terdapat pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai. 

H3 : Motivasi kerja paling berpengaruh diantara variabel motivasi dan 

budaya kerja terhadap kinerja pegawai. 

 


