
II. LANDASAN TEORI

1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Unsur manusia selalu berkembang menjadi suatu bidang manajemen yang biasa

disebut manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya menusia

merupakan suatu bidang khusus yang mempelajari hubungan dan peranan

manusia dalam organisasi perusahaan.

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi

karena manusia sebagai perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan

organisasi. Manajemen sumber daya manusia memfokuskan pada kegiatan

perencanaan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan

pemberhentian tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan,

karyawan, dan masyarakat.

Menurut Hasibuan, Melayu S.P (2003: 3)

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga
kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,
karyawan dan masyarakat.



Defenisi manajemen personalia menurut T Hani Handoko (2003: 4) sebagai

berikut :

Manajemen personalia adalah sebagai penarikan, seleksi pengembangan,
penggunaan dan pemeliharaan sumber daya untuk mencapai tujuan baik
tujuan individu maupun tujuan organisasi.

Semakin besar suatu perusahaan maka makin besar pula peranan jumlah

personalia yamg dibutuhkan, karena persoalan-persoalan yang ada dalam

perusahaan akan semakin kompleks. Menurut Simamora (2002: 6) sejumlah

prinsip menjadi landasan bagi pendekatan sumber daya manusia adalah :

1. Para pegawai dipandang sebagai suatu investasi yang jikalau dikembangkan

dan dikelola secara efektif akan memberikan imbalan jangka panjang bagi

organisasi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar.

2. Pimpinan menyusun berbagai kebijakan, program dan praktik yang

memuaskan kebutuhan ekonomi serta kebutuhan emosional para pegawai.

3. Pimpinan menciptakan lingkungan kerja dimana para karyawan dipacu untuk

mengembangkan dan menggunakan keahliannya semaksimal mungkin.

4. Program dan praktik personalia diterapkan dengan tujuan menyeimbangkan

kebutuhan karyawan sekaligus tujuan organisasi.

Memperlihatkan pentingnya peran manajemen personalia dalam suatu perusahaan

atau organisasi, maka manajemen berusaha untuk menggunakan tenaga kerja

secara efektif dan efesien. Hal ini menjadi tugas manajemen personalia untuk

menetapkan analisa jabatan, yang fungsinya untuk menganalisis dalam menarik

karyawan, melatih, menempatkan, memberi kompensasi yang adil dan merata



serta memotivasi karyawan, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja

karyawan.

2.2 Pengertian Pegawai Negeri

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian, pasal 1 (a) dijelaskan pengertian pegawai negeri sebagai berikut :

“yang dimaksud pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jabatan negeri adalah jabatan

dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan termasuk didalamnya jabatan kesektariatan Lembaga Tertinggi atau

lembaga tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan.

Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya

membawahi seorang atau lebih pegawai negeri dan pejabat yang karena jabatan

atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut UU Nomor 8 tahun 1974 adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non

departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara instansi vertikal

di daerah-daerah, dan kepaniteraan pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil otonom.

3. Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

1.3 Pengertian Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah seluruh pekerjaan yang terdapat pada lingkungan sebuah

organisasi yang harus dikerjakan oleh anggota organisasi sebagai pegawai disebut

volume pekerjaan, sedangkan pekerjaan yang ditetapkan harus sesuai dalam

jangka waktu tertentu yang disebut beban kerja. Untuk mengefektifkan

pelaksanaan pekerjaan, baik sebagai volume maupun beban kerja perlu dilakukan

pembidangan dan pembagian pekerjaan, dengan menghimpun sejumlah pekerjaan

atau tugas sejenis menjadi unit kerja. Hal tersebut membuat sebuah organisasi

harus membentuk sejumlah unit kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan

kondusif merupakan fasilitas yang seharusnya dapat diberikan instansi kepada

pegaawai sebagai sarana pendukung dalam melakukan aktivitas kerja. Pegawai

akan merasa nyaman dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya apabila

lingkungan kerja yang ada sangat mendukung pekerjaan yang sedang dilakukan.



Menurut Niitisemito (2001: 11)

Lingkungan kerja adalah segala sesuatau yang ada disekitar pekerja dan
yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang
dibebankan.

Ahyari (2000: 129) menyebutkan bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja

yang nyaman dan kondusif, instansi harus menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya pelayanan karyawan oleh instansi, seperti: pelayanan makanan,

kesehatan, kamar mandi.

2. Kondisi kerja, seperti: penerangan, suhu udara, warna, musik, penataan

ruang, keamanan kerja dalam perusahaan.

3. Hubungan antara pegawai dengan pimpinan, maksudnya pegawai sebagai

indiividu memerlukan adanya komunikasi antara pimpinan dan bawahan

serta hubungan yang baik antara pegawai.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji memerlukan adanya

suatu lingkungan kerja yang baik sehingga dapat menunjang kelancaran dari

kegiatan tersebut. Sedangkan dengan kondisi lingkungan kerja yang baik antara

lain penataan yang rapih dan teratur, warna dinding yang sesuai, adanya

penerangan yang cukup dan keamanan yang baik.

Perlengkapan dan mesin-mesin kantor yang dipergunakan dan tata ruang yang

diikuti mempengaruhi lingkungan fisik kantor umumnya, tetapi pengaruh yang

lebih besar adalah kondisi-kondisi kerja fisik dalam kondisi-kondisi dimana

pekerjaan harus dilakukan. Kondisi-kondisi pekerjaan ini harus menyenangkan,



enak dan mengakibatkan kebiasaan-kebiasaan pekerjaan yang baik. Untuk

memberikan kondisi-kondisi yang demikian memerlukan perencanaan.

Lingkungan kerja khususnya yang bersifat fisik sangat besar pengaruhnya pada

cara kerja dan kenyamanan kerja. Untuk itu dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan kondisi lingkungan kerja melalui kemampuan memelihara ruang

kerja agar selalu rapih, sehat, bersih, dan menjadi tempat bekerja yang

menyenangkan dan membetahkan.

Indikator-Indikator Lingkungan Kerja

1. Pelayanan Pegawai

 Makanan

Dalam memenuhi kebutuhan makan pegawainya Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji menggunakan makanan siap saji yang

diantar ke kantor, ataupun pegawai yang merasa bosan dengan makanan

tersebut, pegawainya diizinkan membeli makanan dikantin kantor.

 Pelayanan Kesehatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji hanya

menyediakan obat-obatan P3K seperti plaster, betadine, alkohol, obat pereda

rasa sakit, dan obat-obatan lainnya yang digunakan bagi pegawainya yang

mengalami kecelakaan ringan dalam melakukan pekerjaan.

 Kamar Mandi

Fasilitas kamar mandi yang disediakan oleh instansi dapat dikatakan cukup.

Karena instansi menyediakan fasilitas kamar mandi di semua departemen.



2. Ruang Kerja

 Penerangan

Penerangan atau cahaya yang cukup merupakan pertimbangan yang paling

penting dalam fasilitas fisik kantor. Pelaksanaan pekerjaan tata usaha yang

sukses memerlukan penerangan yang baik. Penerangan yang baik membantu

pegawai melihat dengan cepat, mudah, dan senang.

 Warna

Warna tidak hanya mempercantik kantor tetapi juga memperbaiki kondisi-

kondisi di dalam pekerjaan kantor dilakukan. Karena itu keuntungan

penggunaan warna yang tepat adalah tidak hanya bersifat keindahan dan

psikologis, tetapi juga bersifat ekonomis. Warna tidak dapat dipergunakan

secara sembarangan. Hal ini khususnya adalah berada dalam kantor, dimana

tujuannya adalah suasana yang patut dihormati, tetapi menimbulkan

kesenangan.

 Musik

Musik dipergunakan untuk membantu pekerjaan, karena music menggunakan

kekuatan psikologis daripada suara dalam bentuk musik untuk menghasilkan

pola tingkah laku yang baik. “Pergunakanlah musik sambil bekerja”

direncanakan untuk memperbaiki kondisi-kondisi pekerjaan, meringankan

kelelahan rohaniah dan penglihatan, mengurangi ketegangan saraf dan

menjadikan pegawai-pegawai merasa lebih baik.



 AC (Air Conditioning)

Air Conditioning mengatur suhu udara dengan mengawasi 4 unsur pokok: suhu

udara, peredaran, kelembapan, dan kebersihan. Air Conditioning dapat

digunakan untuk menambah kesehatan dan kesenangan pegawai.

 Suara

Kantor yang gaduh jarang merupakan kantor yang efesien. Suara yang gaduh

tidak menyenangkan dan menimbulkan kekacauan. Suara yang gaduh

menyebabkan kesulitan dalam memusatkan fikiran, dalam menggunakan

telepon dan dalam melaksanakan pekerjaan kantor dengan baik. Suara

mengakibatkan perubahan dalam peredaran darah dan fikiran seseorang.

Seseorang mungkin tidak menyadari pengaruhnya, tetapi setelah beberapa

waktu orang akan menjadi sangat lelah dan lekas marah sebagai pengaruh suara

yang gaduh.

 Keamanan

Rasa aman akan menimbulkan ketenangan, dan ketenangan akan mendorong

motivasi kerja pegawai

3. Hubungan Karyawan

 Hubungan yang harmonis antara pegawai dengan pegawai merupakan salah

satu faktor motivasi pegawai bekerja dengan baik. Salah satu cara untuk

menjalin hubungan tersebut adalah pimpinan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji selalu mengadakan rapat koordinasi dengan

semua departemen.



 Hubungan yang harmonis dalam perusahaan juga harus tercipta antara pegawai

dengan pegawai sebagai pelaku organisasi, dengan hubungan yang baik akan

menciptakan semangat dan kegairahan dalam bekerja. Apabila dalam suatu

instansi sering terjadi konflik, maka pegawai akan malas bekerja sehingga

menyebabkan turunnya motivasi kerja.

1.4 Pengertian Motivasi

Usaha yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para

karyawan, serta menemukan cara untuk mempengaruhi para karyawan agar

melakukan tuganya secara ikhlas dan bekerja lebih giat untuk mencapai hasil

optimal dikenal dengan motivasi. Motivasi inilah yang mempunyai peranan

penting dalam meningkatkan semangat dan kegairahan kerja para pegawainya.

Menurut Siagian (1995: 138)

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota
organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk
keahlian atau keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan
berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan
kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran
organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa berbicara mengenai motivasi

mengandung tiga hal yang amat penting yaitu :

1. Pemberian motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan

sasaran organisasional. Tersirat pada pandangan ini bahwa dalam tujuan dan

sasaran organisasi yang diberi motivasi tersebut. Secara populer dapat

dikatakan bahwa pemberian motivasi hanya akan efektif apabila dalam diri

para bawahan yang digerakkan itu terdapat keyakinan bahwa dengan



pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi tujuan pribadi pun akan ikut

pula tercapai.

2. Terlihat dari batasan pengertian di atas ialah usaha tertentu sebagai akibat

motivasi itu. Artinya motivasi merupakan proses keterkaitan anatara usaha dan

pemuasan kebutuhan tertentu. Dengan perkataan lain, motivasi merupakan

kesediaan untuk mengerahkan usaha tingkat tinggi untuk mencapai tujuan

organisasi. Akan tetapi kesediaan mengerahkan usaha itu sangat tergantung

pada kemampuan seseorang untuk memuaskan berbagai kebutuhannya. Usaha

merupakan ukuran intensitas kemauan seseorang. Apabila seseorang

termotivasi, maka yang bersangkutan akan berusaha keras untuk melakukan

sesuatu.

3. Yang terlihat dari defenisi motivasi diatas ialah kebutuhan. Dalam usaha

pemahaman teori motivasi dan aplikasinya, yang dimaksud dengan kebutuhan

ialah keadaan internal seseorang yang menyebabkan hasil usaha tertentu

menjadi menarik. Hal seperti ini sering dikenal dengan istilah motivasi internal

dan intrinsik, tetapi dapat pula bersumber dari luar diri orang yang

bersangkutan yang dikenal dengan istilah motivasi eksternal atau ekstrinsik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi tersebut adalah sebagai tersebut:

1. Faktor Intrinsik

Yaitu faktor yang timbul dari dalam diri karyawan yang dapat mempengaruhi

motivasi kerja pegawai, yaitu:

a. Kesesuaian dengan sekelilingnya.

b. Kesenangan kerja pegawai.

c. Tanggung jawab pribadi.



d. Hubungan keluarga dengan pekerjaan.

e. Harapan untuk menyelesaikan kinerja dengan baik.

2. Faktor Ekstrinsik

Yaitu faktor dari luar diri pegawai yang dapat mempengaruhi motivasi kerja

pegawai, yaitu:

a. Kompensasi yang diberikan organisasi.

b. Lingkungan kerja.

c. Prosedur organisasi.

d. Penempatan kerja pegawai.

e. Hubungan dengan atasan dan teman sekerja.

Faktor-faktor motivasi itu baik yang bersifat intrinsik maupun yang bersifat

ekstrinsik, dapat positif akan tetapi dapat pula negatif. Kunci keberhasilan seorang

manajer dalam menggerakkan para bawahannya terletak pada kemampuannya

untuk memahami faktor-faktor motivasi tersebut sedemikian rupa sehingga

menjadi daya pendorong yang efektif.

2.4.1 Tujuan Motivasi

Tujuan motivasi menurut Hasibuan (2000: 146) anatara lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai.

b. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

c. Mempertahankan kestabilan kerja pegawai pada instansi.

d. Meningkatkan kedisiplinan pegawai.

e. Mengefektifkan pengadaan pegawai.



f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas,dan partisipasi pegawai.

h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai.

i. Mempertinggi rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugasnya.

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat.

2.4.2 Asas-Asas Motivasi

Hasibuan (2000: 46) mengemukakan asas-asas motivasi ini mencakup asas

mengikutsertakan, komunikasi, pengakuan, wewenang yang didelegasikan, dan

perhatian timbal balik.

a. Asas Mengikutsertakan

Maksudnya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan

kesempatan kepada mereka mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses

pengambilan keputusan.

b. Asas Komunikasi

Maksudnya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai,

cara mengerjakannya dan kendala yang dihadapi.

c. Asas Pengakuan

Maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat secara wajar

kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya.

d. Asas Wewenang yang Didelegasikan

Maksudnya mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan pegawai

untuk mengambil keputusan dan berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas.



e. Asas Perhatian Timbal Balik

Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi bawahan dengan

mengemukakan keinginan atau harapan instansi disamping berusaha memenuhi

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan dari instansi/perusahaan.

2.4.3 Model-Model Motivasi

Menurut Hasibuan (2000: 148) model-model motivasi itu ada tiga, yaitu :

a. Model tradisional

Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar gairah

kerjanya meningkat, perlu diterapkan sisitem insentif, yaitu memberikan

insentif (uang/barang) kepada pegawai yang berprestasi baik.

b. Model Hubungan Manusia

Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan supaya gairah

kerjanya meningkat ialah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan

membuat mereka merasa berguna dan penting. Dengan memperhatikan

kebutuhan materiil dan non materiil pegawai, motivasi kerjanya akan

meningkat pula. Jadi, motivasi pegawai adalah untuk mendapatkan materiil dan

non materiil.

c. Model Sumber Daya Manusia

Model ini mengatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan

hanya uang/barang atau  keinginan  akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan akan

pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Menurut model ini pegawai cenderung

memperoleh  kepuasan dari prestasi yang baik. Karyawan bukanlah berprestasi

baik karena puas, melainkan karena termotivasi oleh rasa tanggung jawab yang



lebih luas untuk membuat keputusan dalam  melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi

motivasi dan  gairah bekerja seseorang akan meningkat, jika kepada mereka

diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya.

2.4.4 Metode Motivasi

Di bawah ini ada dua metode motivasi menurut Hasibuan (2000: 149) yaitu :

a. Motivasi Langsung (Rirect Motivation)

Adalah motivasi (materiil dan non materiil) yang diberikan secara langsung

kepada setiap individu pegawai untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya.

b. Motivasi Tak Langsung (Inderect Motivation)

Adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang

mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas sehingga para

pegawai betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya.

2.4.5 Jenis-Jenis Motivasi

Menurut Hasibuan (2000: 150) ada dua jenis motivasi positif dan motivasi negatif

yang sering digunakan oleh suatu perusahaan.

a. Motivasi Positif (Insentif Positif)

Maksudnya pimpinan memotivasi (merangsang) bawahan dengan memberikan

hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi

positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia

senang menerima yang baik-baik saja.



b. Motivasi Negatif (insentif Negatif)

Maksudnya pimpinan memotivasi bawahan dengan standar mereka akan

mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat bekerja bawahan

dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi

untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik.

2.5 Teori-Teori Motivasi

Hasibuan (2000: 152) mengemukakan teori-teori motivasi yang dklasifikasikan

atau dikelompokkan atas :

a. Teori Kepuasan

Teori ini memusatkan pada apa-nya motivasi dari perhatian pada faktor-faktor

dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan

menghentikan perilakunya. Pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa

seseorang akan bertindak atau semangat bekerja untuk dapat memenuhi

kebutuhan-kebutuhannya (inner need-nya). Semakin tinggi standar kebutuhan

yang diinginkan, semakin giat orang itu bekerja.

Penganut-penganut teori motivasi kepuasan, antara lain sebagai berikut :

1.Teori Motivasi Klasik

Frederik Winslow Taylor mengemukakan teori motivasi klasik atau teori

motivasi kebutuhan tunggal. Teori ini berpendapat bahwa manusia mau

bekerja giat untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik/biologisnya, berbentuk

uang atau barang dari hasil pekerjaanya.

Konsep dasar teori ini adalah orang akan bekerja giat bilamana ia mendapat

imbalan materi yang mempunyai kaiatan dengan tugas-tugasnya. Pimpinan



menentukan bagaimana tugas dikerjakan dengan menggunakan sistem

insentif untuk memotivasi para pekerja. Semakin banyak mereka

berproduksi, semakin besar penghasilan mereka.

2.Maslow’s Need Hierarchy Theory

Maslow (1943) mengemukakan teori motivasi yang dinamakan Maslow’s

Need Hierarchy Theory/A Theory of Human Motivation atau Teori Hierarki

Kebutuhan dari Maslow ini diilhami oleh Human Science Theory dari Elton

Mayo.

Dasar Teori Hierarki Kebutuhan :

a. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan. Keinginan ini terus-

menerus dan hanya akan berhenti bila akhir hayantan tiba.

b. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivator bagi

pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi

motivator.

c. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang/hierarki, yaitu :

phisiological needs (kebutuhan fisik dan biologis), safety and Security

Needs (kebutuhan keselamatan dan keamanan), Affiliation or Acceptance

Needs or Belongingness (kebutuhan sosial), Esteem or Status Needs

(kebutuhan akan penghargaan atau prestise), dan Self Actualization

(aktualisasi diri)



3. Herzberg’s Two Factors Motivation Theory

Menurut Herzberg, orang menginginkan dua macam faktor kebutuhan :

a. Kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan akan pemeliharaan atau

maintenance factors

b. Faktor pemeliharaan menyangkut kebutuhan psikologis seseorang.

Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik, kepuasan

pekerjaan (job content) yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan

menggerakkan tingkat motivasi yang kuat, yang dapat menghasilkan

prestasi pekerjaan yang baik.

4. Teori X dan Teori Y Mc. Gregor

a) Teori X

1. Rata-rata karyawan malas dan tidak suka bekerja.

2. Umumnya pegawai tidak berambisi mencapai prestasi yang optimal dan

selalu menghindarkan tanggung jawabnya dengan cara

mengkambinghitamkan orang lain.

3. Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah dan diawasi dalam

melaksanakan pekerjaannya.

4. Karyawan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan

tujuan organisasi.



Menurut Teori X ini untuk memotivasi karyawan harus dilakukan dengan

cara pengawasan yang ketat, dipaksa dan diarahkan supaya mereka mau

bekerja sungguh-sungguh. Jenis motivasi yang diterapkan adalah

cenderung kepada motivasi negatif yaitu dengan menerapkan hukuman

yang tegas. Tipe kepemimpinan teori X adalah otoriter sedangkan gaya

kepemimpinannya berorientasi pada prestasi kerja.

b) Teori Y

1. Rata-rata pegawai rajin dan menganggap sesungguhnya bekerja sama

wajarnya dengan bermain-main dan beristirahat. Pekerjaan tidak perlu

dihindari dan dipaksakan, bahkan banyak karyawan tidak betah dan

merasa kesal jika tidak bekerja.

2. Lazimnya karyawan dapat memikul tanggung jawab dan berambisi

untuk maju dengan mencapai prestasi kerja yang optimal.

3. Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran organisasi dan

mengembangkan dirinya untuk mencapai sasaran itu. Organisasi

seharusnya memungkinkan karyawan mewujudkan potensinya sendiri

dengan memberikan sumbangan pada tercapainya sasaran perusahaan.

Menurut teori Y ini untuk memotivasi pegawai hendaknya dilakukan

dengan cara peningkatan partisipasi pegawai, kerjasama dan keterikatan

pada keputusan. Tegasnya, dedikasi dan partisipasi akan lebih menjamin

tercapainya sasaran. Jenis motivasi yang diterapkan adalah motivasi

positif, sedangkan tipe kepemimpinannya adalah kepemimpinan

partisipatif.



b. Teori Motivasi Proses (process Theory)

Teori ini memusatkan pada bagaimana-nya motivasi. Teori motivasi proses

pada dasarnya berusaha menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan,

mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu agar setiap

individu bekerja sesuai dengan keinginan pimpinan/manajer. Apabila

diperhatikan secara mendalam teori ini merupakan proses sebab dan akibat

bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang akan diperolehnya. Jika

bekerja baik saat ini, hasilnya akan tercermin pada bagaimana proses kegiatan

yang dilakukan seseorang.

Yang termasuk dalam teori motivasi proses adalah :

1) Teori harapan (expectancy theory)

2) Teori keadilan (equaty theory)

3) Teori pengukuhan (reinforcement theory)

c. Teori Pengukuhan (Reinforcement Theory)

Teori ini menitikberatkan pada cara dimana perilaku dipelajari. Teori ini pula

didasarkan atas hubungan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian

kompensasi.



Teori pengukuhan ada dua jenis, yaitu :

1. Pengukuhan positif, yaitu bertambahnya frekuensi perilaku, terjadi apabila

pengukuhan positif diterapkan secara bersyarat.

2. Pengukuhan negatif, yaitu bertambahnya frekuensi perilaku, terjadi

pengukuhan negatif dihilangkan secara bersyarat.

Jadi, prinsip pengukuhan selalu berhubungan dengan bertambahnya frekuensi

dari tanggapan, apabila diikuti oleh suatu stimulus yang bersyarat.


