
 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Manajemen. 

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, 

pengarahan, dan pengawasan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.  Seperti dijelaskan oleh Hasibuan 

(2001:1), yang mengartikan bahwa: 

“Manajemen adalah ilmu dan seni, mengatur proses pemanfaatan sumber daya 
manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu.” 

 
Definisi-definisi di atas mengandung beberapa pengertian : 

1. Manajemen adalah suatu seni dan ilmu yaitu kemampuan dan keterampilan 

pribadi.  Manajemen sebagai ilmu fungsi menerangkan gejala-gejala dan 

kejadian-kejadian, sedangkan manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai 

tujuan yang nyata mendatangkan manfaat. Manajemen adalah suatu proses yang 

dilaksanakan yang diawasi untuk mencapai tujuan, jadi merupakan cara sistematis 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

2. Manajemen mengandung tujuan yang dicapai melalui tindakan-tindakan 

planning, organizing, staffing, dan controlling yang disebut sebagai fungsi 

manajemen yang efektif dan efisien. 
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3. Manajemen merupakan suatu penggabungan orang-orang yang melakukan 

kegiatan atau aktifitas manajemen dalam suatu badan tertentu. 

 
 
B. Pengertian dan Arti penting manajemen Personalia 

 
Manajemen personalia adalah perencanaan, pegorganisasia, pengarahan dan 

pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegritasian dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu 

mencapai tujuan perusahaan, individu dan masyarakat.  

 
Penjelasan ringkas dari definisi diatas diberikan dibawah ini: 

1. Perencanaan. 

Perencanaan berarti menentukan lebih dulu program personalia yang akan 

membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tentu saja 

penetapan tujuan ini akan memerlukan partisipasi aktif dari manjer personalia, 

sesuai dengan pengetahuannya di bidang sumber daya manusia. 

2. Pengorganisasian  

Setelah apa yang akan dilakukan telah diputuskan maka perlu dibuat organisasi 

untuk melaksanakannya. Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. 

Jika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para 

karyawan maka manajer personalia haruslah membentu organisasi dengan 

merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan. 
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3. Pengarahan  

Adalah kegiatan untuk mengarahkan (memotivasi) karyawan agar mau bekerja 

secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. 

4. Pengawasan  

Mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya 

apabila terjadi penyimpangan, atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana 

yang telah dibuat. Dengan demikian pengawasan adalah fungsi manajemen yang 

menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai  dengan rencana 

personalia, yang dirumuskan sebagai dasar analisa dari tujuan organisasi yang 

fundamental. 

 
Keempat fungsi manajemen diatas merupakan fungsi-fungsi dasar dari para manajer.  

Namun menurut handoko (2001:7) selain fungsi dasar tersebut ada 7 fungsi 

operasional dalam manajemen personalia, seperti yang diuraikan di bawah ini: 

 
1. Pengadaan. 

Adalah memperoleh jumlah dan jenis karayawan yang tepat untuk mencapai 

tujuan organisasi. Fungsi ini terutama menyangkut tentang penentuan kebutuhan 

tenaga kerja dan penarikan, seleksi dan penempatannya. 

2. Pengembangan.  

Adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

karyawan melalui pendidikan dan latihan.  
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3. Kompensasi. 

Adalah pemberian balas jasa langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang 

ataupun barang kepada karyawan sebagai bentuk dari imbalan jasa yang diberikan 

kepada perusahaan.  

4. Pengintegrasian. 

Adalah kegiatan mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 

karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

5. Pemeliharaan.  

Adalah kegiatan memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan 

loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerjasama sampai pensiun. 

6. Kedisiplinnan.  

Adalah merupakan fungsi personalia yang terpenting dan kunci terwujudnya 

tujuan, karena tampa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. 

7. Pemberhentian.  

Adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Semakin besar 

suatu perusahaan maka semakin besar pula peranan dan jumlah personalia yang 

dilibatkan, karena persoalan-persoalan yang ada di dalam perusahaan akan 

semakin kompleks. 

 
Manajemen Sumber Daya Manusia dianggap mempunyai arti yang penting, karena 

berhasil tidaknya manajemen-manajemen yang lain : seperti manajemen pemasaran, 

manajemen produksi, manajemen keuangan tidak terlepas dari keberhasilan 

pelaksanaan pengelolaan akan tenaga kerjanya (Sumber Daya Manusianya).  
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Tidak  dapat dipungkiri bahwa pemberian imbalan mempengaruhi secara langsung 

hasrat para karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan secara memuaskan. 

Menawarkan kenaikan gaji atau bonus bila proyek bisa berhasil merupakan starategi 

yang efektif untuk memacu motivasi kerja karyawan. Karena masing-masing akan 

merasa bahwa peranannya dalam melaksanakan tugasnya dihargai oleh perusahaan. 

 
C. Pengertian Insentif. 

 
Tampak bahwa masalah pendayagunaan sumber daya manusia tidak dapat dianggap 

remeh, masalah ini berhubungan erat dengan pencapaian tujuan perusahaan. Bila 

dibandingkan dengan mesin, mengatur tenaga kerja manusia jauh lebih sulit.  Karena 

manusia bukanlah benda mati, sebab mereka mempunyai perasaan, dapat gembira 

dan sakit hati, dapat senang dan susah, mereka juga sering membutuhkan 

penghargaan dan pengakuan.  

 
Keinginan untuk hidup merupakan harapan dari setiap manusia.  Melanjutkan hidup 

merupakan penyebab utama mengapa manusia bekarya dengan segala daya upayanya.  

Tujuan orang yang tergantung dalam organisasi sangat berpengaruh dalam  

menentukan tercapai atau tidaknya hasil yang ingin dicapai oleh organisasi yang 

bersangkutan.  Agar RSUD dr. H. Abdul Moeloek mendapatkan hasil yang 

diinginkan.  Maka ketua atau pimpinan rumah sakit harus dapat memperhatikan 

kebutuhan yang diperlukan karyawan khususnya para perawatnya antara lain dengan 

memberi insentif kepada para perawat. 
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Insentif atau dorongan yang menyebabkan orang mau bekerja dengan sungguh-

sungguh menurut manullang (2002:39) ada dua macam di antaranya : 

 
1. Material insentif atau finansial insentif yaitu insentif yang dapat dinilai dengan 

uang, berupa bonus, hadiah-hadiah khusus, uang cuti atau materi-materi lain dan 
uang lembur. Kenaikan gaji khusus ataupun berkala dalam skala tertentu dapat 
dianggap menjadi suatu bentuk dari insentif. 
 

 
2. Non material insentif atau non finansial insentif yang tidak dapat dinilai dengan 

uang, seperti promosi atau kenaikan pangkat serta jabatan, Pengakuan atau 
pengumuman akan prestasi yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 
lingkungan sendiri atau lingkungan luar. 

 
 
Menurut Ranupandojo, Heidjirahman dan suad husnan (2000:113) ada beberapa sifat 

pengupahan yang bersifat insentif harus dipenuhi agar sistem pengupahan insentif 

tersebut berhasil, yaitu:  

 
1. Pembayaran Hendaknya sederhana sehingga dapat dimengerti dan dihitung oleh 

karyawan itu sendiri. 

2. penghasilan yang diterima pegawai hendaknya langsung menaikkan output atau 

produktivitas. 

3. pembayaran hendaknya dilakukan secepat mungkin. 

4. Standar kerja hendaknya ditentukan dengan hati-hati. 

5. Besarnya upah normal dengan standar kerja per jam hendaknya merangsang 

pekerja untuk bekerja lebih giat. 
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D.  Pengertian Motivasi Kerja. 

 
Beberapa ahli mengemukakan definisi yang berbeda tentang motivasi kerja, namun 

prinsipnya arti dan maksudnya sama. 

Pengertian motivasi menurut Edwin B.Flippo yang dikutip oleh Hasibuan (1993 : 

156), 

Motivasi adalah suatu keahliaan dalam mengarahkan pegawai dan organisasi 
agar mau bekerja sama secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para 
pegawai sekaligus tujuan organisasi.  
 

Sedangkan menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Hasibuan (1993 : 160),  

Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seorang individu yang 
merangsangnya untuk melakukan tindakan – tindakan. 
 
 

Motivasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan organisasi.  Di satu pihak 

motivasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi setiap unsur pimpinan, sedang 

di pihak lain motivasi merupakan suatu hal yang dirasakan sulit oleh pimpinan, sebab 

seorang pimpinan dikatakan berhasil dalam menjalankan atau menggerakkan orang 

lain, apabila mampu menciptakan motivasi yang tepat bagi bawahan.  Oleh karena 

itu, setiap pemimpin perlu memahami apa arti hakikat motivasi, teori motivasi, teknik 

motivasi, berbagai faktor yang berpengaruh dalam motivasi dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah seorang pemimpin mengetahui kelompok bawahan yang perlu 

dimotivasi. 

 
Motivasi merupakan suatu yang dirasakan sulit oleh setiap pemimpin, sebab untuk 

mengukur motivasi setiap bawahan belum ada kriterianya. Motivasi yang ada pada 

setiap orang tidak sama, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. 
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Motivasi sangat penting dimiliki oleh pimpinan atau manajer karena mereka bekerja 

sama dengan pegawainya.  Oleh karena itu, setiap manajer atau pimpinan dituntut 

pengenalan atau memahami akan sifat dan karakteristik pegawainya,  dengan 

penguasaan pemimpin atau manajer terhadap perilaku dan tindakan yang dilandasi 

oleh motif, maka seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya untuk 

bertindak sesuai dengan keinginan organisasi. 

 
Adapun tujuan motivasi yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer suatu 

perusahaan kepada karyawannya, secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menciptakan moral dan kepuasaan kerja karyawan. 

2. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3. Untuk mempertahankan kestabilan karyawan. 

4. Untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

5. Untuk mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6. Untuk meningkatkan loyalitas dan partisipasi karyawan. 

7. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan 

mereka. 

8. Untuk meningkatkan taraf hidup karyawan. 

 
E. Asas-asas Motivasi. 

Pimpinan lembaga kursus perlu memahami asas-asas motivasi dalam rangka lebih 

meningkatkan hasil kegiatan motivasi karyawan. Asas-asas motivasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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1. Asas mengikutsertakan, yaitu mengajak karyawan untuk ikut serta berpartisipasi 

dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan ide-ide 

rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. 

2.  Asas komunikasi, yaitu menginformasikan secara jelas kepada karyawan tentang  

tujuan organisasi, cara-cara mengerjakan pekerjaan organisasi dan kendala-

kendala yang dihadapi organisasi. 

3. Asas pengakuan dan penghargaan, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan 

yang tepat dan wajar kepada karyawan atas prestasi kerja yang mereka capai. 

4. Asas wewenang yang didelegasikan, yaitu mendelegasikan sebagian wewenang 

dan kebebasan untuk mengambil keputusan - keputusan dan kreatifitas kepada 

bawahan untuk melaksanakan tugas - tugas pimpinan. 

5. Asas perhatian timbal balik, yaitu mengemukakan keinginana dan harapan kita 

kepada karyawan serta usaha memenuhi kebutuhan - kebutuhan yang mereka 

harapkan.  

 

F. Motivasi Kerja Karyawan  

 
Berdasarkan pengertian motivasi dan asas - asas motivasi yang diuraikan di atas dapat 

di katakan bahwa motivasi kerja karyawan adalah suatu keadaan kejiwaan, sikap 

mental dan moral yang mendorong dan mengarahkan perilaku seorang karyawan agar 

mau bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. 

Motivasi kerja karyawan bagi suatu organisasi merupakan faktor penting untuk 

diarahkan, sehingga tercapai tujuan karyawan itu sendiri dan tujuan organisasi.   
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G. Teori Motivasi 

1. Content Theory 

Teori menekankan pada faktor - faktor yang ada di dalam individu yang 

menyebabkan mereka bertingkah laku tertentu. Setiap individu mempunyai 

kebutuhan - kebutuhan yang menyebabkan mereka di dorong, ditekan atau di 

motivasi untuk memenuhinya. Kebutuhan yang mereka rasakan akan menentukan 

tindakan yang akan mereka lakukan.  

 
Hubungan antara kebutuhan dalam diri individu dengan tindakan yang dilakukan 

dapat dilihat pada Gambar 2 berikut : 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Model Motivasi Content Theory 

Sumber : Thoha (1993 : 181) 

 
 
2. Procee Theory 

Teori ini menekankan pada bagaimana dan dengan tujuan apa setiap individu 

dimotivasi. Dasar dari teori ini adalah adanya pengharapan (expecttancy). Yaitu 

keyakinan para individu akan apa yang mereka peroleh dari tingkah laku mereka, 

serta adanya kekuatan dan prefensi terhadap hasil yang diharapkan. 

Kebutuhan Dorongan 

Dorongan  

Tindakan 
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3. Reinforcement Theory 

Teori ini menjelaskan bahwa konsekuensi perilaku di masa yang lalu telah 

mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang.  Berdasarkan teori ini, individu 

bertingkah laku tertentu yang akan menghasilkan akibat yang menyenangkan dan 

mereka umumnya akan mengulangi perilaku yang membawa akibat yang 

menyenangkan tersebut. 

 
H.  Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Motivasi Kerja 

 
Motivasai kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan 

dengan pemenuhan mereka. Kebutuhan antara seorang karyawan dengan karyawan 

lainnya berbeda tingkat kepuasannya. Oleh karena itu seorang pimpinan harus dapat 

menggunakan keahliannya dalam mengarahkan, mendorong dan mengawasi 

karyawan agar mereka mau bekerja dengan baik. 

 
Proses penataan pegawai merupakan salah satu faktor penunjang untuk mencapai 

keseimbangan antara sumber daya yang ada dengan tugas dan fungsi yang diperlukan 

dalam mencapai produktifitas kerja. Pimpinan sebagai atasan dari pegawainya dapat 

menentukan kebutuhan dengan mengamati tindakan- tindakan pegawainya dan juga 

dapat meramalkan tindakan-tindakan stafnya dengan mengetahui kebutuhannya. 

faktor-faktor yang berperan sebagai motivator terhadap pegawai adalah yang mampu 

memuaskan dan mendorong orang untuk bekerja dengan baik. 

 
Faktor - faktor Motivasi tersebut antara lain sebagai berikut, (Thoha, 1993 : 203): 
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1. Keberhasilan 

Prestasi penting bagi banyak karyawan dimana seorang karyawan merasa telah 

mencapai suatu tujuan, yaitu karyawan tersebut berhasil dalam pelaksanaan  

tugas- tugasnya dengan baik. Bila bawahan telah berhasil mengerjakan  tugas- 

tugasnya dengan baik, maka pemimpin harus menyatakan keberhasilan itu dengan 

hati yang tulus. Namun apabila pegawai kurang mampu dalam jabatannya harus 

dipertimbangkan untuk diturunkan ke posisi yang lebih rendah atau yang sesuai 

dengan jabatannya. 

2. Pengakuan 

 Pengakuan memberi kepada karyawan perasaan nilai dan harga diri. Bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi akan 

menumbuhkan perasaan dihargai dan mendapat pengakuan dari organisai. 

Sehingga akan langsung meningkatkan motivasi kerja mereka. Bentuk 

penghargaan tersebut dapat berupa : 

- Pujian langsung ditempat 

- Surat penghargaan atau piagam 

- Kenaikan pangkat atau jabatan 

3. Pekerjaan itu sendiri 

Pekerjaan itu sendiri merupakan faktor motivasi yang sangat penting.  Pimpinan 

perusahaan harus membuat usaha - usaha untuk menghindari kejenuhan dan 

kebosanan yang sifatnya rutinitas yang menimpa karyawan dengan memberikan 

kesempatan karyawan untuk berekreasi.  Disamping itu harus membuat usaha- 
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usaha secara tegas dan meyakinkan pegawai, sehingga mereka benar- benar 

memahami akan pentingnya tugas masing- masing. 

4. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan faktor motivasi atau kewajiban karyawan untuk 

melaksanakan tugas sebaik mungkin yang diberikan oleh pimpinan. Para 

karyawan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam menyampaikan gagasan 

dan saran terhadap suatu proses perencanaan organisasi yang secara langsung 

akan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan 

pekerjaan perusahaan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan tugasnya 

sepanjang tugas- tugasnya memungkinkan agar seseorang dapat bertumbuh dan 

berkembang, maka perlu pembinaan hubungan kerja antara pegawai dengan 

pimpinan melalui pemberian tugas - tugas tertentu serta menghindari pengawasan 

yang berlebihan. 

5. Pengembangan 

Pengembangan merupakan salah satu faktor pendorong bagi pegawai untuk 

meningkatkan kualitas maupun kemauan kerja, oleh karena itu seorang pemimpin 

perlu memperhatikan perkembangan kemampuan karyawan yang berkaitan 

dengan jenis pekerjaan mereka.  


