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B A B II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Motivasi

2.1.1 Pengertian

Secara alamiah setiap orang selalu diliputi kebutuhan dan sebagian besar

kebutuhan itu tidak cukup kuat untuk mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu

pada suatu waktu tertentu. Kebutuhan menjadi suatu dorongan baik, ketika

kebutuhan itu muncul mencapai taraf intensitas yang cukup. Pemenuhan

kebutuhan selalu didasari oleh motif untuk memenuhinya. Dengan kata lain,

motivasi dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang

berasal dari akibat suatu kebutuhan.

Istilah motivasi kerja sering dipakai untuk menyebut motivasi dalam

lingkungan kerja. Dalam kepustakaan manajemen sering dipakai untuk

menerangkan motivasi yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Motivasi

merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara perilaku

manusia, cerminan yang paling sederhana tentang motivasi dapat dilihat dari

aspek perilaku ini.

Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut motivasi (motivation) atau

motif, antara lain kebutuhan (need), desakan (urge), keinginan (wish) dan

dorongan (drive). Demikian pula dengan pengertian motivasi sendiri, banyak
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ditafsirkan berbeda-beda oleh para ahli sesuai dengan tempat dan keadaan dari

masing-masing ahli tersebut.

Siagian (1995) mendefinisikan motivasi sebagai daya pendorong yang

mengakibatkan seseorang anggota organisasi agar 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.

Menurut Duncan (dalam Notoatmodjo, 2009) mengemukakan bahwa

motivasi adalah setiap usaha yang didasarkan untuk mempengaruhi perilaku

seseorang dalam meningkatkan tujuan organisasi semaksimal mungkin.

Robbins and Judge (2008) menyatakan bahwa motivasi sebagai proses

yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai

tujuannya.

Handoko (1999) menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan dalam

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individual untuk kegiatan-kegiatan

tertentu guna mencapai tujuan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu

kekuatan yang dapat memberikan rangsangan atau dorongan serta semangat kerja

kepada pegawai sehingga dapat merubah perilaku pribadi orang tersebut dan

digunakan sebagai tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja agar dapat

bekerja sesuai yang diinginkan instansi.
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2.1.2 Teori Motivasi

Teori motivasi ada 6 (enam) yaitu:

1. Teori Kebutuhan dari Abraham H. Maslow

Inti dari teori maslow adalah bahwa kebutuhan manusia tersusun dari suatu

hirarki. Tingkat kebutuhan yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis dan

yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri.

Robbins and Judge (2008) digambarkan dalam suatu hirarki lima

kebutuhan dasar manusia menurut Maslow (gambar 1), yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis (Physiologocal needs), meliputi rasa lapar, haus,

berlindung, seksual dan kebutuhan fisik lainnya.

2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja (Security or safety needs),

meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional.

3. Kebutuhan sosial (Affiliation or acceptance needs), meliputi rasa kasih

sayang, kepemilikan, penerimaan dan persahabatan.

4. Kebutuhan penghargaan (Esteem needs), meliputi penghargaan internal

seperti hormat diri, otonomi dan pencapaiannya serta faktor-faktor

penghargaan eksternal seperti status pengakuan dan perhatian.

5. Kebutuhan aktualisasi diri (Needs for self actualization), dorongan untuk

menjadi seseorang sesuai kecakapannya meliputi pertumbuhan, pencapaian

potensi seseorang dan pemenuhan diri sendiri.
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Gambar 2. Kebutuhan Hirarki Maslow.
Sumber : Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge,
Perilaku Organisasi, Jakarta,Salemba Empat (2008)

Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan

yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku kearah kebutuhan

yang paling tinggi (self actualization). Apabila kebutuhan seseorang (pegawai)

sangat kuat, maka semakin kuat pula motivasi orang tersebut menggunakan

perilaku yang mengarah pada pemuasan kebutuhannya. Teori hirarki kebutuhan

dari Maslow ini dapat dengan mudah dipahami dalam kerangka teoritis maupun

terapan sebagaimana yang diilustrasikan dalam gambar 2.

Teori Maslow merupakan penjelasan mutlak tentang semua perilaku

manusia, tetapi lebih merupakan suatu pedoman umum bagi manajer untuk

memahami orang-orang berperilaku.
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Gambar 3 : Hirarki kebutuhan dari Maslow dalam teori dan penerapannya
sebagai motivasi manajerial.

Sumber : Moh Abdul Mukhyi dan Iman Hadi Saputro, Pengantar
Manajemen Umum, Jakarta.
Gunadarma (1995).

2. Teori Motivasi Kesehatan dari Frederick Herzberg.

Herzberg (dalam Notoatmodjo, 2009) mengembangkan 2 (dua) faktor teori

motivasi yang mempengaruhi seseorang dalam tugas atau pekerjaannya, yaitu

“dissatisfiers dan satisfiers atau hygiene dan motivator atau extrinsic factors dan

instrinsic factors”’ pengertian dari masing-masing kebutuhan adalah sebagai

berikut:

1. Satisfiers atau motivators atau instrinsic factors meliputi kebutuhan

psikologis seseorang, yaitu serangkaian kondisi instrinsik. Apabila kepuasan

kerja dicapai dalam pekerjaan, maka akan menggerakkan tingkat motivasi

Kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri (Self Actualization Needs)
Teoritis : Penggunaan potensi diri, pertumbuhan, pengembangan diri.
Terapan : Menyelesaikan penugasan-penugasan yang bersifat menantang,

melakukan   pekerjaan-pekerjaan kreatif , pengembangan  keterampilan.

Kebutuhan harga diri (Esteem Need)
Teoritis :  Status atau kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi, dan prestasi,

apresiasi, kehormatan diri, penghargaan.
Terapan :  Kekuasaan, ego, promosi, hadiah, status symbol, pengakuan, jabatan,

“strokes”,  penghargaan.

Kebutuhan sosial (Social Needs)
Teoritis : Cinta, persahabatan, perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok,

Kekeluargaan , asosiasi.
Terapan : Kelompok-kelompok kerja formal dan informal, kegiatan-kegiatan yang

Disponsori perusahaan, acara-acara peringatan.

Kebutuhan keamanan dan rasa aman (Safety and Security Needs)
Teoritis  :  Perlindungan dan stabilitas.
Terapan :  Pengembangan pegawai, kondisi kerja yang aman, rencana-rencana senioritas,

serikat kerja, tabungan, uang pesangon, jaminan pensiun, asuransi, sistem
penanganan keluhan.

Kebutuhan fisiologis (Physiological Needs)
Teoritis   : Makan, minum, perumahan, seks, istirahat.
Terapan  : Ruang istirahat, berhenti makan siang, udara bersih untuk bernafas, air untuk minum,

liburan, cuti, balas jasa dan jaminan sosial, periode istirahat on the job.
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yang kuat bagi seorang pegawai dan akhirnya dapat menghasilkan prestasi

yang tinggi. Faktor kepuasan (satisfiers) mencakup antara lain prestasi,

penghargaan, tanggung jawab, kesempatan untuk maju serta pekerjaan itu

sendiri.

2. Dissatisfiers atau hygiene atau extrinsic factors meliputi kebutuhan akan

pemeliharaan (maintenance factor) yang merupakan hakikat manusia yang

ingin memperoleh kesehatan badaniah. Hilangnya faktor-faktor ini akan

menimbulkan ketidakpuasan bekerja. Faktor hygiene yang menimbulkan

ketidakpuasan kerja antara lain kondisi fisik, hubungan interpersonal,

keamanan kerja, gaji, pengawasan serta kebijakan dan administrasi instansi.

Dari teori Herzberg ini terdapat kesimpulan bahwa Pertama, faktor-faktor

yang dapat meningkatkan atau memotivasi pegawai dalam meningkatkan

prestasinya adalah kelompok faktor-faktor kepuasan (satisfiers). Kedua, perbaikan

gaji, kondisi kerja, kebijakan organisasi dan administrasi tidak akan menimbulkan

kepuasan melainkan menimbulkan ketidakpuasan, sedangkan faktor yang

menimbulkan kepuasan adalah hasil kerja itu sendiri. Ketiga, perbaikan faktor

hygiene kurang dapat mempengaruhi terhadap sikap kerja yang positif.

3. Teori Prestasi dari David McClelland

McMlelland (dalam Trisnawati S, 2005) membagi tiga kebutuhan pokok

yang berhubungan dengan perilaku pegawai dalam instansi (gambar 3), yaitu:

1. Kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement atau N-Ach). McClelland

mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi

yang tinggi (N-Ach tinggi) memiliki karakteristik sebagai orang yang
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menyukai pekerjaan yang menantang, beresiko, serta menyukai adanya

tanggapan atas pekerjaan yang dilakukannya. Sebaliknya, seseorang yang

memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang rendah (N-Ach rendah) cenderung

memiliki karakteristik sebaliknya. Lebih jauh lagi, McClelland menemukan

indikasi bahwa kebutuhan untuk berprestasi memiliki korelasi yang erat

dengan pencapaian kinerja. Artinya sebuah instansi yang memiliki orang-

orang yang berN-Ach tinggi, maka akan memiliki kinerja yang tinggi, adapun

sebuah instansi yang memiliki orang-orang yang berN-Ach rendah akan

cenderung memiliki kinerja yang rendah pula.

2. Kebutuhan untuk berafiliasi (need for affiliation atau N-Aff). McClelland

menjelaskan bahwa sekalipun seseorang dapat melakukan komunikasi dan

interaksi yang lebih cepat dan hemat melalui kemajuan teknologi seperti

telepon serta berbagai alat telekomunikasi lainnya (kini ada teleconferencing

dan sejenisnya), kebutuhan akan berinteraksi sosial tetap menjadi sesuatu yang

tidak bisa dihilangkan artinya seseorang tetap memiliki kebutuhan akan

interaksi sosial. Berdasarkan pandangan ini pula, itu sebabnya sebagian

masyarakat barangkali masih sulit menerima proses-proses seperti online-

learning, distance learning, online-interaction dan sejenisnya sebagai metode

pembelajaran, pendidikan dan juga bekerja. Bukan karena tidak dapat

diselesaikannya pekerjaan melalui media seperti itu, akan tetapi kebutuhan

akan interaksi sosial (seperti kebutuhan untuk diperhatikan, disayangi dan

lain-lain) ternyata tidak dapat digantikan oleh media-media berbasis informasi

tersebut.
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3. Kebutuhan akan kekuasaan (need for power atau N-Pow).  McClelland

memandang bahwa kebutuhan ini terkait dengan tingkatan dari seseorang

dalam melakukan kontrol atas situasi dan lingkungan yang dihadapinya. Hal

ini terkait dengan apa yang dinamakan sebagai kesuksesan dan kegagalan bagi

seseorang. Kekhawatiran akan kegagalan bagi seseorang barangkali dapat

menjadi dorongan motivasi yang sukses, sebaliknya bagi yang lain, begitu

pula kekhawatiran terhadap kesuksesan mungkin merupakan dorongan

motivasi baginya.

Gambar 4 : Teori kebutuhan dari McClelland
Sumber: Ernie Trisnawati S, Pengantar Manajemen, Jakarta, Kencana Prenada

Media Group (2005).

4. Teori Kebutuhan dari Alderfer.

Alderfer (dalam Koonts et al, 1996) mengajukan sebuah variasi dari teori

motivasi hirarki kebutuhan Maslow. Teori Alderfer dan penelitian yang

mendukungnya menemukan ERG yaitu E = Existency needs, R = Relatedness

needs, G = Growth needs. Maksud kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Kebutuhan keberadaan (Existency needs) mencakup seluruh bentuk hasrat

material dan fisiologis dengan segala variasinya seperti makanan, air, gaji dan

kondisi kerja.

Kebutuhan Manusia

Kebutuhan untuk
berafiliasi (N-Aff)

Kebutuhan akan
kekuasaan (N-Pow)

Kebutuhan untuk
berprestasi (N-Ach)
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2. Kebutuhan berhubungan (Relatedness needs) mencakup kebutuhan untuk

berhubungan dengan orang lain seperti dengan keluarga, atasan, bawahan,

kawan atau lawan.

3. Kebutuhan pertumbuhan (Growth needs) adalah kebutuhan-kebutuhan yang

mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif atau produktif

terhadap diri sendiri atau lingkungan.

5 Teori X dan Y dari Mc Gregor

Mcgregor (dalam Irawan.dkk, 2002) membagi motivasi manusia dengan 2

(dua) asumsi, yang dikenal dengan teori X dan teori Y. Kedua teori ini secara

kualitatif berbeda dalam memandang perilaku manusia dan mengarahkan perilaku

kepemimpinan, kebijakan serta praktek sumber daya manusia.

Asumsi dasar teori X adalah bahwa rata-rata manusia tidak menyukai kerja

dan harus dipaksa, diawasi serta harus dituntun untuk menghasilkan atau tujuan

organisasi. Menurut teori X kebanyakan manusia menyediakan dirinya untuk

diperlakukan seperti itu, karenanya mereka dapat menghindar dari tanggung

jawab.

Asumsi perilaku kebanyakan manusia atau pegawai menurut teori X

adalah:

a. Malas dan tidak suka bekerja.

b. Tidak mempunyai ambisi mencapai prestasi optimal dan selalu menghindar

dari tanggung jawab.

c. Lebih senang dibimbing, diperintah, diawasi dan diancam.
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d. Karyawan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan tujuan

organisasi.

Sedangkan teoori Y berasumsi sebaliknya. Menurut teori Y, rata-rata

manusia pada hakekatnya tertarik pada pekerjaannya tertarik pada pekerjaannya,

berhasrat untuk membimbing dirinya secara langsung dan bertanggung jawab,

serta berkreasi memecahkan permasalahan sesuai dengan kapasitasnya. Dengan

perkataan lain, teori Y menyatakan bahwa manusia dapat belajar bertanggung

jawab serta memiliki kreativitas dan kecerdikan rata-rata manusia atau pegawai

menurut teori Y adalah:

a. Karyawan rajin dan senang bekerja.

b. Karyawan bertanggung jawab dan berambisi mencapai prestasi optimal.

c. Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran organisasi dengan

mengembangkan dirinya.

6 Teori Harapan dari Victor H.Vroom

Vroom (dalam Hasibuan, 2001) menyatakan bahwa kekuatan yang

memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya

tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkannya dan

dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu.

Berapa besar pegawai yakin instansi akan memberikan pemuasan bagi

keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukan itu. Jika keyakinan yang

diharapkan cukup besar untuk memperoleh kepuasannya maka ia akan bekerja

keras pula begitupun sebaliknya.



22

Teori harapan ini didasarkan atas:

1. Harapan (expectancy) adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi

karena perilaku. Harapan mempunyai nilai yang berkisar antara nol sampai

positif satu. Harapan nol menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan sesuatu

hasil akan muncul sesudah perilaku atau tindakan tertentu dilakukan.

Sedangkan harapan positif satu menunjukkan kepastian bahwa hasil tertentu

akan muncul mengikuti suatu tindakan atau perilaku yang telah dilakukan.

Harapan ini dinyatakan dalam kemungkinan (probabilitas).

2. Nilai (valence) adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai atau

martabat tertentu (daya atau nilai motivasi) bagi setiap individu bersangkutan.

Misalnya, peluang untuk dipindahkan ke posisi dengan gaji yang lebih besar

di tempat lain, mungkin mempunyai nilai bagi orang yang menghargai uang

atau orang yang menikmati nilai rangsangan dari lingkungan baru; tetapi

mungkin mempunyai nilai (valensi) rendah bagi orang lain yang mempunyai

ikatan kuat dengan kawan, tetangga dan kelompok kerjanya. Valensi ini

ditentukan oleh individu dan tidak merupakan kualitas obyektif dari akibat itu

sendiri. Pada suatu instansi tertentu, valensi itu berbeda bagi satu orang ke

orang lain. Suatu hasil mempunyai valensi positif, apabila dipilih dan lebih

disegani, tetapi sebaliknya mempunyai valensi negatif jika tidak dipilih dan

disegani. Suatu hasil mempunyai nilai (valensi) nol, jika orang acuh tidak

acuh untuk mendapatkannya.

3. Pertautan (instrumentality) adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat

pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. Victor H. Vroom

mengemukakan bahwa pertautan dapat mempunyai nilai yang berkisar nol dan
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minus satu. Hasil valensi minus satu (-1) menunjukkan persepsi bahwa

tercapai tingkatan tingkat kedua adalah pasti tanpa hasil tingkat pertama. Dan

tidak mungkin timbul dengan tercapainya hasil

Harapam E         P Harapan P O
Probabilitas yang Probabilitas yang
dirasakan dari dirasakan karena
prestasi yang menerima suatu
sukses, dengan perolehan, dengan
usaha tertentu. Potensi tertentu.

Gambar 5. Teori harapan dari Victor H. Vroom
Sumber: Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar,
Pengertian, dan Masalah, Jakarta, Bumi Aksara (2001).

Tingkat pertama (+1) menunjukkan bahwa hasil tingkat pertama itu perlu dan

sudah cukup untuk menimbulkan hasil tingkat kedua. Karena hal ini

menggambarkan suatu gabungan (asosiasi) maka instrumentality dapat dipikirkan

sebagai pertautan (korelasi).
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Dari keenam teori-teori di atas, yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teori motivasi Maslow, alasannya:

1. Teori motivasi Maslow secara umum dapat digunakan untuk memotivasi

semua tingkatan kerja.

2. Teori motivasi dari Herzberg lebih cocok untuk memotivasi tingkatan

manajer, di mana teori Herzberg dilakukan pada para akuntan di Amerika,

tidak pada tingkatan pekerja operasional.

3. Teori kebutuhan dari Alderfer sependapat dengan Maslow, namun teori ini

hanya membatasi tiga kebutuhan.

4. Teori motivasi McClelland hanya sedikit memperhatikan kebutuhan

fisiologis dan kebutuhan rasa aman.

5. Teori Mc Gregor ada dua teori, yaitu: teori X penilaian prestasi kerja yang

bertumpu pada “top down” contohnya: ‘hakim” kinerja berdasarkan

standar kestabilan oleh manajemen. Sedangkan teori Y lebih cocok untuk

perusahaan dengan sistem kompensasi pembagian keuntungan atau

kenaikan laba. Namun kenyataannya sulit menerapkan teri ini secara

terpisah. Pendekatan teori X untuk beberapa situasi yang berfungsi secara

efektif. Pada saat yang sama penerapan pendekatan teori Y yang tidak

dapat memberikan hasil yang baik bagi masing-masing pendekatan efektif

untuk beberapa kasus dan tidak efektif untuk kasus lainnya.

6. Teori harapan dari Victor Vroom lebih cocok untuk perusahaan, dimana

memotivasi seseorang untuk bekerja giat atas hubungan timbal balik dari

apa yang diinginkan dan dibutuhkannya dari hasil pekerjaan. Jika
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keyakinan cukup besar untuk memperoleh kepuasan, maka ia akan bekerja

kerasa begitu pun sebaliknya.

7. Teori Maslow lebih terperinci dibandingkan teori motivasi lainnya.

2.1.3 Faktor-Faktor Motivasi

Seperti yang telah diuraikan di atas, faktor-faktor motivasi menurut

Maslow terdiri dari:

1. Kebutuhan Fisiologis

Winardi (2004) mengatakan bahwa seorang individu yang tidak memiliki

apa-apa dalam kehidupan mungkin sekali akan termotivasi oleh kebutuhan-

kebutuhan fisiologikal.

Trisnawati S (2005) mengemukakan bahwa kebutuhan paling dasar dari

manusia yang akan memotivasi mereka untuk bekerja adalah kebutuhan

fisiologikal. Kebutuhan ini akan terpenuhi manakala seseorang mendapatkan upah

minimum yang mereka kehendaki, lingkungan pekerjaan yang nyaman dan lokasi

yang penuh dari polusi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang bekerja adalah

untuk mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

pokok hidupnya. Selain itu upah atau gaji merupakan dorongan agar orang bekerja

dengan semangat.

2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan Kerja

Trisnawati S (2005) mengemukakan bahwa kebutuhan keamanan bukan

sekedar untuk merasa aman dari berbagai gangguan fisik maupun mental, akan
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tetapi juga perasaan aman akan ketidakpastian di masa yang akan datang.

Misalnya rencana pascapensiun dari pekerjaan dan tunjangan di hari tua.

Gibson et al (1996) mengatakan bahwa kebutuhan untuk keselamatan dan

jaminan lingkungan fisik serta emosional dan kebebasan dari ancaman yaitu untuk

kebebasan dari kekerasan dan untuk terciptanya masyarakat yang tertib. Dalam

instansi adalah kebutuhan keselamatan merefleksikan akan keselamatan kerja,

tunjangan tambahan dan jaminan kerja.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keamanan dan

keselamatan kerja adalah suatu kondisi di mana para pegawai merasa aman dan

tentram, bebas dari rasa takut akan penghidupan di masa yang akan datang,

adanya jaminan akan pekerjaannya bila terjadi sesuatu atas dirinya.

3. Kebutuhan Sosial

Koonts et al (1996) berpendapat bahwa karena manusia adalah mahluk

sosial, mereka membutuhkan pergaulan dengan orang lain dan untuk diterima

sebagai bagian dari yang lain.

Trisnawati S (2005) mengemukakan bahwa kebutuhan untuk berinteraksi

dan diterima oleh lingkungan sosial. Kebutuhan ini dapat terpenuhi melalui

penciptaan kondisi yang memungkinkan para pegawai untuk berinteraksi satu

sama lain dalam pekerjaannya secara lebih fleksibel dan terbuka.

Dari kedua pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa kebutuhan sosial

yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan

orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok

dengan rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang.
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4. Kebutuhan Penghargaan

Gibson et al (1996) mengatakan bahwa kebutuhan ini berhubungan dengan

hasrat untuk memiliki kesan positif dan menerima perhatian, pengakuan dan

apresiasi dari orang lain. Dalam instansi, kebutuhan penghargaan merefleksikan

motivasi untuk pengakuan, peningkatan tanggung jawab, status yang tinggi dan

penghargaan bagi kontribusi pada instansi.

Winardi (2004) mengatakan bahwa keinginan atau hasrat kompetitif untuk

menonjol dan melampaui prestasi orang-orang lain boleh dikatakan sebuah sifat

universal manusia. Kebutuhan pokok akan penghargaan ini apabila dimanfaatkan

secara tepat dapat timbulnya prestasi instansi yang luar biasa.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kebutuhan

pengahargaan adalah merupakan pemberian penghargaan oleh pimpinan atas

prestasi kerja dalam menjalankan pekerjaanya. Dan pemenuhan kebutuhan

penghargaan ini dapat tercermin dari adanya pemberian pujian, kepercayaan dan

tanggung jawab.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Winardi (2004) mengatakan bahwa kebutuhan individu untuk merealisasi

potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai pengembangan diri secara

berkelanjutan dan untuk menjadi kreatif dalam arti kata seluas-luasnya.

Trisnawati S (2005) mengemukakan bahwa kebutuhan untuk

menempatkan diri individu dalam lingkungan dan untuk pengembangan diri.

Kebutuhan ini dapat berupa adanya tuntutan untuk pengembangan karier yang

jelas, pekerjaan menantang dan terpenuhi melalui pemberian promosi bagi
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pegawai yang menunjukkan prestasi atau melalui keterlibatan sesering mungkin

pegawai dalam berbagai proyek atau kegiatan yang memiliki tantangan.

Dengan dapat disimpulkan bahwa aktualisasi diri adalah merupakan

kebutuhan untuk mewujudkan kemampuan serta mengembangkan diri pegawai

yang bersangkutan di tempat di mana ia bekerja serta kesempatan untuk

mendapatkan promosi.

2.2 Prestasi Kerja

2.2.1 Pengertian

Prestasi kerja menunjuk pada hasil kerja yang dicapai oleh seseorang.

Menurut Hasibuan (1991), menyatakan antara lain bahwa prestasi kerja adalah

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang

dibebankan kepadanya berdasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan

serta waktu. Prestasi kerja adalah gabungan dari 3 (tiga) faktor penting yaitu

kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas

penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi seorang pekerja.

Semakin tinggi ketiga faktor di atas, maka semakin besarlah prestasi kerja

pegawai yang bersangkutan.

Menurut Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2001) berpendapat bahwa

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

pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.

Dharma (1985) berpendapat bahwa prestasi kerja adalah suatu yang

dikerjakan atau produk atau jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang

atau sekelompok orang.
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Suprihanto (1988) menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja

seseorang pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai

kemungkinan. Misalnya, standar, target atau sasaran maupun kriteria yang telah

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa prestasi kerja

adalah produk atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang, di

mana hasil kerja sesuai dengan standar dan kriteria yang ditentukan oleh instansi.

2.2.2 Penilaian atau Pengukuran Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan

seseorang manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan penilaian

prestasi kerja yang obyektif bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus

dihindarkan adanya “like atau dislike” dari penilai, agar obyektivitas penilaian

dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini penting untuk memperbaiki keputusan-

keputusan personalia dan memperbaiki umpan balik kepada para pegawai tentang

prestasi kerja mereka.

Handoko (1996) mengatakan bahwa penilaian prestasi kerja adalah proses

melalui mana instansi-instansi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai.

Hal ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan

umpan balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan kerja.

Mukhyi dan Saputro (1993) mengemukakan bahwa penilaian prestasi kerja

adalah proses dimana suatu organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja

pegawai. Penilaian prestasi kerja sangat diperlukan baik oleh instansi maupun

pegawai yang bersangkutan.
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Panggabean (2004) berpendapat bahwa penilaian prestasi kerja merupakan

sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi

kerja seseorang secara periodik.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

penilaian atau pengukuran prestasi kerja dimaksudkan sebagai dasar penilaian

prestasi pegawai dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan

penghargaan nantinya kepada pegawai yang berprestasi.

2.2.3 Manfaat Penilaian Prestasi Kerja

Handoko (1996) mengemukakan pendapat bahwa manfaat penilaian

prestasi kerja dapat digunakan untuk:

1. Perbaikan Prestasi Kerja

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan pegawai, manajer dan

departemen personalia dan dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka

untuk meningkatkan prestasi.

2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi

lainnya.

3. Keputusan-keputusan penempatan

Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan prestasi kerja masa lalu

atau antisipasi. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap

prestasi kerja masa lalu.



31

4. Kebutuhan-kebutuhan Latihan dan Pengembangan

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan.

Demikian juga, prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang

harus dikembangkan.

5. Perencanaan dan Pengembangan Karier

Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu

tentang jalur karier tertentu harus diteliti.

6. Penyimpangan-penyimpangan Proses Stafing

Prestasi kerja yang baik dan jelek mencerminkan kekuatan dan kelemahan

prosedur staffing departemen personalia.

7. Ketidak-akuratan Informasional

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan

dalam informasi analsis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia

atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia.

Menggantungkan pada informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan

keputusan-keputusan personalia tidak tepat.

8. Kesalahan-kesalahan Desain Pekerjaan

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan tanda kesalahan dalam

desain pekerjan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-

kesalahan tersebut.

9. Kesempatan Kerja Yang Adil

Penilaian prestasi kerja yang akurat akan menjamin keputusan-keputusan

penempatan internal diambil tanpa diskriminasi.
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10. Tantangan-tantangan Eksternal

Kadang-kadang prestasi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial atau

masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi, departemen

personalia mungkin dapat menawarkan bantuan.

Moekijat (1990) mengemukakan 5 (lima) manfaat penilaian prestasi kerja

yang meliputi:

1. Untuk mengadakan hubungan antara pegawai dengan pengawas mereka

yang akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi.

2. Untuk membantu memperkirakan dengan lebih seksama apakah yang

dapat dihasilkan oleh masing-masing pegawai dan karenanya kelompok

kerja sebagai seluruh keseluruhan.

3. Mengusahakan agar pegawai mengetahui dengan tepat apa yang

diharapkan dari mereka dan seberapa jauh mereka memenuhi harapan-

harapan ini.

4. Mengadakan cara-cara tertentu untuk mengadakan perbaikan.

5. Untuk sampai kepada suatu penilaian kecakapan pegawai apabila hal ini

dibutuhkan perusahaan.

Manfaat penelitian prestasi kerja menurut amstrong (1988) adalah untuk

memastikan bahwa para manajer dan bawahan mereka menyadari apa yang perlu

dikerjakan untuk memperbaiki prestasi kerja, memberi umpan balik agar orang-

orang tahu di mana mereka berada, kemana mereka harus pergi, dan bagaimana

mereka tiba.
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Dari uraian di atas disimpulkan bahwa setiap penilaian prestasi kerja

pegawai haruslah benar-benar memiliki tujuan yang jelas. Seperti apa yang ingin,

sehingga manfaat penilaian prestasi kerja menjadi lebih dirasakan oleh perusahaan

dan pegawai yang bersangkutan.

2.2.4 Metode Penilaian Prestasi Kerja

Menurut Handoko (1996) ada dua penggolongan metode untuk menilai

prestasi kerja pegawai, yaitu metode-metode penilaian yang berorientasi masa lalu

dan metode-metode yang berorientasi masa depan. Metode yang berorientasi masa

lalu antara lain:

1. Rating Scale. Dalam metode ini, penilaian terhadap prestasi kerja pegawai

dilakukan dengan scala tertentu dari rendah sampai tinggi. Penilaian ini

biasanya diisi oleh atasan langsung dengan menandai tanggapan yang

paling sesuai untuk setiap dimensi pelaksanaan kerja. Penilaian didasarkan

pada penilai (atasan) yang membandingkan hasil pekerjaan pegawai

dengan kriteria yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja tersebut.

2. Checklist. Metode dimaksud untuk mengurangi beban penilai. Penilai

tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan

prestasi kerja dan karakteristik-karakteristik pegawai. Penilai biasanya

adalah atasan langsung.

3. Metode Peristiwa Kritis. Metode penilaian yang berdasarkan pada catatan-

catatan penilai yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau

sangat jelek dalam kaitannya dalam pelaksanaan kerja. Catatan-catatan ini

disebut peristiwa-peristiwa kritis.
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4. Metode Peninjauan Lapangan. Pada metode ini, pimpinan turun langsung

ke lapangan untuk mendapatkan informasi khusus tentang prestasi kerja

pegawai.

5. Tes dan Observasi Prestasi Kerja. Penilaian prestasi kerja ini berdasarkan

pada tes pengetahuan dan keterampilan, apabila jumlah pekerjaannya

terbatas. Tes dilakukan secara tertutup atau peragaan keterampilan. Agar

berguna, tes harus reliabel dan valid.

6. Metode Evaluasi Kelompok. Metode penilaian kelompok berguna untuk

pengambilan keputusan kenaikan upah, promosi dan berbagai bentuk

penghargaan organisasi karena dapat menghasilkan rangking pegawai dari

terbaik sampai terjelek.

Menurut Handoko (1996) metode penilaian yang berorientasi masa depan

memusatkan pada prestasi pegawai di waktu yang akan datang melalui penilaian

potensi pegawai atau penempatan sasaran-sasaran prestasi kerja di masa akan

datang. Metode-metode yang digunakan adalah:

1. Penilaian Diri. Metode ini berguna bila tujuan evaluasi untuk melanjutkan

pengembangan diri.

2. Penilaian Psikologis. Metode penilaian ini terdiri dari wawancara, tes-tes

psikologis, diskusi dengan atasan langsung dan review evaluasi-evaluasi

lainnya.

3. Pendekatan Management By Objectives. Dalam metode ini, setiap pegawai

dan penilai secara bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-

sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang, kemudian dengan
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menggunakan sasaran-sasaran tersebut penilaian dilakukan secara

bersama.

4. Teknik Pusat Penilaian. Metode ini merupakan suatu bentuk penilaian

pegawai yang distandarisasikan di mana tergantung pada berbagai tipe

penilaian dari penilai.

Dari berbagai metode penilaian di atas, tidak ada satu pun metode yang

sempurna, masing-masing mempunyai kebaikan dan kelemahan. Ketepatan

penilaian tergantung pada berbagai standar, ukuran dan teknik evaluasi yang

dipilih.

2.3 Hubungan Motivasi dengan Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah merupakan hasil usaha seseorang untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Usaha yang dilakukan adalah merupakan hasil

motivasi yang menunjukkan jumlah energi (fisik atau mental) yang digunakan

oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian seseorang yang

termotivasi dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keinginannya, maka ia

akan berusaha semaksimal mungkin sehingga menghasilkan prestasi kerja.

Semakin tinggi motivasi seseorang dalam bekerja, maka akan semakin

meningkatkan semangat, gairah kerja dan prestasi kerjanya. Apabila seseorang

tidak termotivasi dalam bekerja, maka hasil kerjanya akan jauh dari harapan dan

kondisi yang demikian dikatakan prestasi kerjanya rendah. Hal ini sejalan dengan

Goal Setting Theory Robbins and Judge (2008) bahwa tujuan-tujuan yang spesifik

dan sulit dengan umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi.

Produktivitas atau pretasi kerja seseorang tergantung pada motivasi orang tersebut
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terhadap pekerjaan yang dilakukan. Semakin tinggi motivasi seseorang untuk

melakukan pekerjaan tersebut semakin tinggi pula prestasi kerjanya, demikian

pula sebaliknya semakin kecil motivasi seseorang melakukan pekerjaan, maka

tingkat prestasi kerjanya semakin kecil.

2.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa

penulisan sebelumnya yang berkaitan yaitu:

a. “Pengaruh Unsur-Unsur Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja

Karyawan Operasional Pada Perusahaan Sepatu Yang Go Publik di Jawa

Timur” oleh Nurul Masitho (1998), Tesis, Pascasarjana Universitas

Airlangga. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier

berganda dengan persamaan Y = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +

b5X5 + ei. Kesimpulan penelitian, 5 (lima) unsur-unsur motivasi kerja

yaitu faktor fisiologis, faktor keamanan dan keselamatan kerja, faktor

sosial, faktor penghargaan, dan faktor aktualisasi diri mempunyai

pengaruh terhadap prestasi kerja karyawan operasional pada perusahaan

sepatu yang Go Publik di Jawa Timur.

b. “Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Prestasi kerja Pegawai di

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam” oleh Rokhim (2006), tesis,

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Model analisis yang

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan Y =

bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ei. Kesimpulan penelitian, faktor-faktor

motivasi yaitu faktor finansial, faktor psikologis, dan faktor sosial
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mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi kerja Pegawai Pondok

Pesantren Modern Islam Assalaam.

c. “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Para

Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Pengawas PLKB) di

Lingkungan BKKBN Kalimantan Selatan” oleh Widodo Ngudiono (1999),

Tesis, Pascasarjana Universitas Airlangga. Model analisis yang digunakan

adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan Y = bo + b1X1 +

b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + ei. Kesimpulan penelitian, faktor-faktor

motivasi yaitu faktor fisiologis, faktor keamanan dan keselamatan kerja,

faktor sosial, faktor penghargaan, dan faktor aktualisasi diri secara

serentak mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi kerja para

Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Pengawas BPLKB) di

Lingkungan BKKBN Kalimantan Selatan.

d. “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Prestasi Kerja

Karyawan Pada PG Redjosarie Magetan” oleh Bambang Kurniawan

(2005), skripsi, Universitas Airlangga. Model analisis yang digunakan

adalah analisis regresi linier berganda dan koefisien determinasi dengan

persamaan Y = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + ei.

Kesimpulan Penelitian, faktor-faktor motivasi yaitu faktor fisiologis,

faktor keamanan dan keselamatan kerja, faktor sosial, faktor penghargaan,

dan faktor aktualisasi diri berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja

Karyawan Pada PG Redjosarie Magetan.

e. “Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Juru Sita Pajak Negara Pada

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur III” oleh Endang
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Retnowati (2005), Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang. Model

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan

persamaan Y = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + ei.

Kesimpulan penelitian, dari beberapa faktor-faktor motivasi yaitu faktor

fisiologis, faktor keamanan dan keselamatan kerja, faktor sosial, faktor

penghargaan, dan faktor aktualisasi diri. Faktor fisiologis yang paling

dominan berpengaruh terhadap prestasi kerja Juru Sita Pajak Negara Pada

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur III.

f. “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Prestasi Kerja

Pegawai Seksi Piutang Negara Pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

Negara (kp2ln) Surabaya” oleh Gama Hepardian Adna (2005), skripsi,

Universitas Airlangga. Model analisis yang digunakan adalah analisis

regresi linier berganda dan koefisien determinasi dengan persamaan Y =

bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + ei. Kesimpulan penelitian,

faktor-faktor motivasi yaitu faktor fisiologis, faktor keamanan dan

keselamatan kerja, faktor sosial, faktor penghargaan, dan faktor aktualisasi

diri berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja Pegawai Seksi Piutang

Negara Pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (kp2ln)

Surabaya.


