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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
 

Data pendukung yang perlu dijadikan acuan adalah penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. 

Penelitian saat ini menggunakan acuan penelitian yang serupa mengguanakan 

variabel prestasi, pelatihan dan motivasi kerja. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan dan persamaan 

penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui dari data tabulasi penelitian 

terdahulu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Keterangan Uraian 

1 Judul 

penelitian 

Pengaruh Pelatihan, Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi pada PT Bank 

Central Asia Tbk. Cabang KCU Thamrin Jakarta Pusat)-

2015 

Peneliti Asri Warnanti (Program Magister FE-UPI Y.A.I) 

Alat analisis Regresi linier berganda 

Hasil 

penelitian 

- Pelatihan (X1) mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan (Y). 

- Motivasi (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan (Y). 

- Lingkungan kerja (X3) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan (Y) 

2 Judul 

penelitian 

Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan (Studi pada PT Inti Luhur Fuja 

Abadi (ILUFA), Pasuruan)-2013 

Peneliti Darmastuti Ariani, Hamidah Nayati Utami, Heru Susilo 

(Program Magister FIA-UB) 

Alat analisis Analisis data deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis uji F 

(untuk menguji secara simultan) dan uji t (untuk menguji 

secara parsial) 
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Lanjutan Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Keterangan Uraian 

 Hasil 

penelitian 

- Kepuasan kerja dan motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja. 

- Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

kerja. 

- Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

kerja. 

3 Judul 

penelitian  

Pengaruh Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada 

Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu-2015  

Peneliti Widyawati Mashar (Program Studi Manajemen 

Universitas Pasir Pengairan)  

Alat analisis Regresi linier sederhana 

Hasil 

penelitian 

- Pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi kerja 

Sumber : lib.umm.ac.id, eprints.undip.ac.id 

Berdasarkan tabel hasil penelitian, terdapat persamaan dan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Sama dengam 

penelitian yang dilakukan oleh Warnanti (2015), dan Ariani (2013), penelitian 

saat ini menggunakan variabel dependen prestasi kerja karyawan serta alat 

analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian saat ini dan penelitian terdahulu 

diantaranya : objek penelitian, dan pemilihan variabel. Objek penelitian saat ini 

adalah CV Tenun GedogTradisional Tuban. Kombinasi variabel independen 

pada penelitian terdahulu juga berbeda dengan penelitian saat ini. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen diantaranya : pelatihan dan motivasi kerja. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Prestasi Kerja 

a. Pengertian prestasi kerja 
 

Menurut Bernardin dan Russel (dalam Sutrisno 2011:150), 

prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-

fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu 

tertentu. Prestasi kerja merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengahasilkan barang dan jasa untuk tercapainya suatu tujuan. 

Menurut Mangkunegara (2000:67), prestasi kerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Aspek kualitas mengacu pada 

kesempurnaan dan kerapian pekerjakan yang telah diselesaikan, 

sedangkan kuantitas mengacu pada beban kerja atau target yang 

telah ditetapkan. 

Hasibuan (2002: 93), tolak ukur yang digunakan untuk 

menilai prestasi kerja karyawan adalah standar. Standar merupakan 

ukuran yang akan dicapai sebagai penilaian. Secara garis besar 

standar dibagi menjadi dua yaitu :1) Tangible standard; 2) Intangible 

standard. Tangiblestandard  yaitu sasaran yang dapat ditetapkan alat 

ukurnya baik dalam bentuk fisik maupun uang. Sedangkan 

Intangilble standard  adalah sasaran yang tidak dapat ditetapkan alat 

ukur atau standarnya, misalnya perilaku, kesetiaan, partisipasi, 

loyalitas serta dedikasi terhadap perusahaan. 
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b. Faktor yang mempengaruhi prestasi kerja 

Menurut Sutrisno (2011:151), umumnya orang percaya 

bahwa prestasi kerja individu merupakan fungsi gabungan dari tiga 

faktor, yaitu : 

1) Kemampuan, perangai, dan minat seorang pekerja 

2) Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seorang pekerja 

3) Tingkat motivasi kerja 

Ketiga faktor tersebut dapat digunakan untuk mengetahui  

tingkat hasil pekerjaan karyawan, sehingga memudahkan manajer 

dalam mengetahui tingkat prestasi kerja karyawan secara 

menyeluruh. 

Byar and Roe dalam Sutrisno (2011:151), mengemukakan 

ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi kerja antara lain faktor 

individu dan vaktor lingkunngan. Faktor individu yang dimaksud 

adalah :  

1) Usaha (effort) yang menunjukkan inergi fisik dan mental yang 

digunakan dalam menyelenggarakan tugas. 

2) Kemampuan (abilities), yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan 

untuk melaksanakan suatu tugas. 

3) Peran (role/task perception), yaitu segala perilaku dan aktivitas 

yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 
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Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi 

kerja antara lain: kondisi fisik, peralatan, waktu, material, 

pendidikan, supervisi, desain organisasi, pelatihan, keberuntungan. 

 

c. Indikator Prestasi Kerja 

Menurut Mangkunegara (2000:67) prestasi kerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai 

dalam melaksakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sehingga indikator prestasi kerja yang digunakan antara 

lain sebagai berikut : 

1) Kualitas, merupakan standart yang harusdicapai karyawan 

mengenai produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan 

dan tuntutan konsumen atau perusahaan.  

2) Kuantitas, kuantitas merupakan bentuk satuan ukuran yang 

berkaitan dengan hasil kerja yang dinyatakan dalam angka. 

3) Tanggung jawab, tanggng jawab merupakan kemampuan untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, baik dan benar. 

4) Sikap, adalah pernyataan-pernyataan efaluatif baik 

menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, 

atau peristiwa. Sikap merupakan bentuk refleksi bagaimana 

seseorang merasakan sesuatu.  
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2. Pelatihan 

a. Pengertian pelatihan 

Pelatihan adalah kegiatan untuk memperbaiki kemampuan 

kerja karyawan. Pelatihan dilakukan agar karyawan mampu 

memahami pekerjaan baik secara praktik maupun teori. Tujuan 

diadakan pelatihan adalah untuk meningkatkan keterampilan, dan 

sikap yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan. 

Menurut Andrew E. Sikula (dalam Mangkunegara:44) 

pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang 

mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisisr di mana 

pegawai non managerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan 

teknis dan tujuan terbatas.  

Menurut Simamora (2001:342) pelatihan (training) adalah 

proses sistematik pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu 

arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasi.Pelatihan 

diciptakan bagi para karyawan agar mereka dapat mengetahui dan 

memperlajari seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaanya 

secara lebih mendalam. 

Mathis (2009:301) menjelaskan bahwa pelatihan adalah 

seuah proses dimana orang mendapatkan kapabilitas untuk 

membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional. Pelatihan 

memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan yang lebih 
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mendalam  yang dapat memeberikan manfaat dan kemudahan dalam 

pekerjaan karyawan saat ini. 

 

b. Manfaat Pelatihan 

Menurut Mangkunegara (2000:45), manfaat pelatihan dapat 

dikategorikan sebagai berikut : 

1) Manfaat untuk pelatihan : 

a) Memperbaiki pengetahuan dan keterampilan 

b) Memperbaiki moral kerja 

c) Memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan 

d) Membantu pengembangan perusahaan 

e) Membantu dalam pengembangan keterampilan dan 

kepemimpinan, motivasi, loyalitas, sikap yang lebih baik dan 

aspek-aspek lainya yang menampilkan pekerja manajer yang 

sukses. 

2) Manfaat untuk individu : 

a) Membantu meningkatkan motivasi, prestasi, pertumbuhan, 

dan tanggung  jawab. 

b) Membantu dalam mendorong dan mencapai pengembangan 

kepercayaan diri. 

c) Membantu dalam mengahadapi stres dan konflik dalam  

pengerjaan. 
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d) Menyediakan informasi untuk memperbaiki pengetahuan 

kepemimpinan, keterampilan berkomunikasi dan sikap. 

e) Meningkatkan pemberian pengakuan dan perasaan kepuasan 

pekerjaan. 

3) Manfaat untuk personal, hubungan Manusia dan Pelaksanaan 

Kebijakan : 

a) Memperbaiki komunikasi antara kelompok dan individual. 

b) Memperbaiki hubungan lintas personal. 

c) Memperbaiki moral. 

d) Menyediakan lingkungan yang baik untuk belajar, 

berkembang dan koordinasi. 

e) Membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk 

bekerja dan hidup.  

 

c. Metode Pelatihan 

Metode yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis 

pelatihan dan pengembangan yang dilakukan pada perusahaan. 

Menurut Rivai ( 2009:227) membagi metode pelatihan menjadi dua 

metode, yaitu : 

1) On the job training,yaitu pelatihan dengan instruksi pekerjaan 

sebagai suatu metode pelatihan degan cara para pekerja atau calon 

pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang riil, di bawah 

bimbingan dan supervisi dari pegawai yang telah berpengalaman 
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atau seorang supervisor. Contohnya adalah instruksi, rotasi, 

magang, dan latihan. 

2) Off the job training, yaitu metode pelatihan yang dilakukan diluar 

jam kerja. Contohnya adalah ceramah, video, vestibule, 

permainan peran, studi kasus, simulasi, studi mandiri, belajar 

terprogram, dan laboratorium. 

 

d. Indikator Pelatihan 

Menurut Rivai (2005:240), indikator pelatihan diataranya : 

1) Materi pelatihan 

Mengetahui kebutuhan akan pelatihan, langkah pertama 

yang dapat ditentukan yaitu mengenai materi yang harus 

diberikan misalnya kelengkapan materi pelatihan. 

2) Metode pelatihan 

Sesuai dengan materi pelatihan yang diberikan, maka dapat 

ditentukan metode atau cara penyajian yang paling tepat. 

Penentuan atau pemilihan metode pelatihan disesuaikan dengan 

materi yang disajikan.  

3) Instruktur 

Pelatih harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk 

mentransformasi keahlian tersebut pada peserta pelatihan. 
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4) Sarana pelatihan 

Sarana pendukung evaluasi pelatihan dimaksudkan utnuk 

mengukur kelebihan suatu program, kelengkapan peralatan,dan 

kondisi lingkungan yang merupakan umpan balik untuk menilai 

atau menghasilkan output yang sesuai. 

5) Keikutsertaan peserta 

Agar program pelatihan dapat mencapai sasaran yang 

diinginkan hendaknya para peserta yang dipilih secara 

mentaltelah dipersiapkan untuk mengikuti program tersebut. 

Peserta yang dipilih juga harus memiliki motivasi yang tinggi 

dalam mengikuti pelatihan. 

 

3. Motivasi Kerja 

a. Pengertian motivasi kerja 

Menurut Mangkunegara (2000:93) motivasi adalah kondisi yang 

menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. 

Sedangkan motif adalah suatu dorongan kebutuhan dalam diri 

pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 

1) Teori motivasi kerja 

Motivasi merupakan suatu kondisi yang menggerakkan 

seseorang untuk mencapai tujuan. Beberapa teori motivasi yang 

dikenal diantaranya sebagai berikut : 
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a) Hierarki Teori Kebutuhan (Hierarchichal of Needs Thry) 

Abraham Maslow dalam Mangkunegara (2000:94) 

mendefinisikan motivasi sebagai suatu kesenjangan atau 

pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan 

dorongan yang ada dalam diri. Motivasi tersebut dikategorikan 

kedalam lima kebutuhan pada setiap diri manusia yaitu;  

a. Fisiologis : sandang, pangan, papan 

b. Rasa Aman : perlindungan, keamanan, kemerdekaan 

c. Sosial : diterima dalam kelompok, afiliasi, dan dicintai 

d. Penghargaan diri : dihormati dan dihargai 

e. Aktualisasi diri : skil, kemampuan, penilaian dan kritik  

b)  Teori Prestasi McClelland(Achievement Theory) 

McClelland dalam Mangkunegara (2006:67) 

mengemukakan bahwa produktivitas seseorang sangat 

ditentukan oleh “virus mental”. Virus mental adalah kondisi 

jiwa yang mendorong seseorang untuk mampu mencapai 

prestasinya secara maksimal. Virus mental yang dimaksud 

terdiri dari 3 (tiga) dorongan kebutuhan, yaitu : 

a. Need for achievement (Kebutuhan untuk berprestasi) 

Kebutuhan untuk berprestasi merupakan dorongan 

akan tanggung jawab untuk berhasil. Seorang pegawai lebih 

mengejar prestasi pribadi dari pada imbalan terhadap 



22 
 

 
 

keberhasilan. Mereka bergairah untuk melakukan seuatu 

lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. 

b. Need for power (Kebutuhan untuk menguasai sesuatu) 

Kebutuhan untuk berkuasa ialah keinginan kuat 

untuk mengendalikan orang lain, untuk mempengaruhi 

orang lain, dan untuk memiliki dampak terhadap orang lain. 

Orang dengan kebutuhan berkuasa yang besar menyukai 

pekerjaan dimana mereka menjadi pemimpin dan mereka 

berusaha mempengaruhi orang lain. 

c. Need for affiliation (Kebutuhan untuk memperluas 

pergaulan) 

Kebutuhan untuk memperluas pergaulan yaitu 

kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan 

untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama orang 

lain, dan tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan 

orang lain atau berusaha menghindari konflik. 

c) Teori ERG (Existence, Relatedness, Growth) 

Menurut Mangkunegara (2000:98) Teori ERG merupakan 

reflelksi dari tiga nama dasar kebutuhan, yaitu : 

a. Existence need. Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik 

dari eksistensi pegawai, seperti makan, minum, pakaian, 

bernapas, gaji, keamanan kondisi kerja, fringe benefits. 
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b. Relatedness need. Kebutuhan interpersonal yaitu kepuasan 

dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. 

c. Growth need. Kebutuhan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan 

kemampuan dan kecakapan pegawai. 

 

b. Hubungan pelatihan dengan prestasi kerja 

Pendapat Rivai (2009:212) bahwa pelatihan sangat 

penting bagi karyawan baru atau karyawan lama, serta 

didefinisikan secara singkat sebagai suatu kegiatan untuk 

meningkatkan prestasi kerja saat ini dan prestasi kerja dimasa 

mendatang. Hubungan antara pelatihan, motivasi dan kinerja 

karyawan juga ditunjukan dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Mashar (2015) yang menunjukkan bahwa  

pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan. 

 

c. Hubungan motivasi kerja dengan prestasi kerja 

Menurut McClelland (dalam Mangkunegara 2006:68) 

motivasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan dalam diri 

seseorang untuk melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan atau 

tugas dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi dengan 

predikat terpuji. Secara teoritis penjelasan diatas menunjukkan 
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bahwa terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi kerja kerja 

karyawan. Didukung dari penelitian terdahulu yang di lakukan 

oleh Ariani (2013) menunjukkan bahwa motivasi kerja 

mempunyai perngaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan. 

 

d. Hubungan pelatihan, motivasi kerja dengan prestasi kerja 

Menurut Streers (dalam Sutrisno 2011:151) umumnya 

orang percaya bahwa prestasi kerja individu merupakan fungsi 

gabungan dari tiga faktor yaitu: 1) kemampuan, perangai, dan 

minat kerja, 2) kejelasan dan penerimaan atas penjelasan seorang 

pekerja dan 3) tingkat motivasi kerja. Byar and Roe dalam 

Sutrisno (2011:151), mengemukakan ada dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja antara lain faktor individu dan faktor 

lingkunngan.  

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi 

kerja adalah pelatihan. Hubungan antara pelatihan, motivasi dan 

kinerja karyawan juga ditunjukan dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Warnanti (2015) yang menunjukkan bahwa  

pelatihan dan motivasi berpengaruh secara signifikanterhadap 

prestasi kerja. 
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4. Kerangka Pikir Penelitian 
 

Perumusan kerangka pikir didasari pada beberapa teori pendukung dan 

penelitian terdahulu yang meneliti judul terkait pelatihan, motivasi dan 

prestasi kerja. Penjelasan mengenai prestasi kerja menggunakan teori 

Menurut Mangkunegara (2000:67) Prestasi kerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksakan tugas 

sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Pelatihan menurut menurut Sikula (dalam Mangkunegara 2000:44) 

pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang 

mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai non 

managerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Menurut 

Mangkunegara (2000:93) motivasi kerja adalah kondisi yang menggerakkan 

pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Sedangkan motif adalah 

suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar 

pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 

Kerangka pikir menggunakan indikator dari bebepapa ahli diantaranya; 

indikator prestasi kerja oleh Menurut Mangkunegara (2000:67) Prestasi kerja 

dengan  indikator prestasi kerja yang digunakan antara lain: kualitas, 

kuantitas, tanggung jawab dan sikap. Indikator pelatihan dari Rivai 

(2005:240) antara lain; materi, metode, instruktur, fasilitas dan keikutsertaan 

pesrta.. Indikator motivasi dari David McClelland antara lain; kebutuhan 

prestasi, kebutuhan kekuasaan dan kebutuhan hubungan. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir penelitian digambarkan 

sebagai berikut : 

 

2     H2 

H2 

 

     H3  

  

   

       

H1 

Gambar 2.1Hubungan Pelatihan dan Motivasi Kerja dengan Prestasi Kerja 

 

5. Perumusan Hipotesis 
 

Hipotesis merupakan suatu dugaan yang belum terbukti dan 

digunakan untuk menerangkan sebuah fakta. 

Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Kerja Kerhadap Prestasi Kerja 

Karyawan 

 Penelitian yang dilakukan oleh Warnanti (2015), menunjukkan 

bahwa pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan. Berdasarkan penelitianyang telah dilakukan, 

maka dapat ditentukan hipotesis : 

H1 : Pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

kerja karyawan 

Pelatihan (X1) 

 

1. Materi (X1.1) 

2. Metode (X1.2) 

3. Instruktur (X1.3) 

4. Fasilitas (X1.4) 

5. Keikutsertaan Peserta (X1.5) 

Prestasi Kerja (Y) 

 

1. Kualitas (Y1.1) 

2. Kuantitas (Y1.2) 

3. Tanggung jawab (Y1.3) 

4. Sikap (Y1.4) 

Motivasi  Kerja (X2) 

 

1. Dorongan memenuhi kebutuhan 

presatasi  (X2.1) 

2. Dorongan memenuhi kebutuhan 

kekuasaan(X2.2) 

3. Dorongan memenuhi kebutuhan 

hubungan (X2.3) 
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Pengaruh Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olehMashar (2015), 

pelatihan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. 

Adanya pelatihan yang baik dapat memudahkan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Berdasarkan penelitian terbsebut, 

maka dapat ditentukan hipotesis : 

H2 : Pelaltihan memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan 

Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2013), menunjukkan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat motivasi kerja yang 

dimiliki maka semakin tinggi  pula prestasi kerja yang dihasilkan. Maka 

dalam penelitian dapat dirumuskan hipotesisi : 

H3 : Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan 

 


