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ABSTRAK 
 

MUDMAINNA.Pengaruh Motivasi dan Komitmen kerja terhadap Peningkatan 
Kinerja Karyawan (dibimbing oleh A.Karim Saleh dan Cepi Pahlevi) 
 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan (1)  pengaruh motivasi 
dan komitmen kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan, (2) variabel yang 
mempunyai pemgaruh yang dominan terhadap peningkatan kinerja karyawan  
 

Penelitian ini dilaksanakan di jalan mappaodang Makassar. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan dengan memberikan kuesioner 
kepada lima puluh tujuh karyawan sebagai responden. Pengambilan sampel dilakukan 
secara acak sederhana dengan menggunakan rumus slovin. Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis regresi berganda. 

  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (53,70 % ) motivasi dan 

komitmen kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. 
Faktor motivasi berpengaruh kuat terhadap peningkatan kinerja karyawan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi bidang 

perekonomian dan mendorong organisasi pemerintah maupun swasta berupaya 

untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan pola operasional serta strategi 

perusahaan. Kondisi yang demikian memungkinkan manajemen masing-masing 

perusahaan bersaing untuk mencari strategi kebijakan yang tepat dari berbagai 

alternatif yang dapat diaplikasikan guna menjamin tercapainya tujuan perusahaan 

Strategi dasar yang dikembangkan untuk membangun dan 

memberdayakan potensi manusia adalah mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia guna lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan 

atas keterampilan teknis sehingga mampu menjadi pelaku pembangunan yang 

handal berdasarkan nilai-nilai kemanusian yang berkeadilan 

Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia dalam pembangunan 

nasional harus dikedepankan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas guna 

mendukung pembangunan nasional dikedepankan untuk menghasilkan manusia 

indonesia yang berkualitas guna mendukung pembangunan nasional secara 

keseluruhan.  

Tersedianya sumber manusia yang berkualitas haruslah diikuti dengan 

upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan dan keahlian melalui 



pendidikan dan pelatihan yang insentif, disiplin yang tinggi serta motivasi dan 

komitmen yang baik. Sehingga semua potensi sumber daya manusia dapat 

dimamfaatkan secara optimal dalam mendukung jalannya roda organisasi atau 

perusahaan. Dalam pemamfaatan sumber daya manusia harus didasarkan pada 

prinsip “ the right man on the right place “ agar semua karyawan dapat 

melakukan semua tugasnya dengan baik, cepat dan tepat. 

Karyawan adalah asset utama perusahaan yang menjadi perencana dan 

pelaku aktif dari setiap aktivitas perusahaan. Mereka mempunyai pikiran, 

perasanaan, keinginan, status, latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin 

yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Karyawan bukan 

mesin, uang dan material yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai serta diatur 

sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Olehnya itu  

perusahaan memperhatikan apa saja yang mendorong karyawan termotivasi untuk 

bergabung dalam perusahaan serta bagaimana perusahaan karyawan meemgang 

komitmen awal yang telah disepakati. 

Komitmen anggota organisasi menjadi hal penting bagi sebuah organisasi 

dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi apapun bentuk 

organisasinya. Komitmen menunjukkan hasrat karyawan sebuah perusahaan 

untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri bagi perusahaan. Banyak 

hal yang mendorong terciptanya komitmen organisasi, diantaranya kepuasan-

kepuasan yang diperoleh di dalam organisasi atau selama mereka bekerja. 

Kepuasan akan pembayaran yang diberikan perusahaan, kepuasan kondisi kerja 



apakah secara mental pekerjaan yang dihadapi menantang atau tidak, sikap atasan 

dan pengawasan yang ada, hubungan dengan sesama rekan kerja, merupakan 

faktor-faktor penentu komitmen organisasi. 

Kepuasan akan pembayaran yang diberikan perusahaan berupa gaji, 

tunjangan, sarana kerja dan kondisi kerja  kepuasan kondisi.kerja. kepuasan yang 

diterima ini akan menjadikan karyawan termotivasi untuk meningkatkan kinerja 

karyawan sehingga tujuan perusahaan akan tercapai yakni peningkatan laba dan 

keberlanjutan perusahaan.   

Perusahaan menginginkan pencapaian tujuan tanpa banyak mengalami 

kendala, diantaranya tujuan mencapai laba, memenangkan persaingan, memenuhi 

kepuasan pelanggan. Namun permasalahan pencapaian tujuan tidak sesederhana 

yang dipikirkan pihak manajemen. Kendala-kendala utama yang timbul terutama 

dapat berasal dari para karyawan sebagai anggota organisasi, seperti rendahnya 

komitmen karyawan untuk tetap bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan 

perusahaan. Untuk mencapai tujuan yang dinginkan perusahaan maka perusahaan 

perlu memperhatikan kebutuhan karyawan, dengan memberikan kompensasi 

sebagai bentuk motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan    

Motivasi karyawan  merupakan salah satu  faktor yang sangat berpengaruh 

di dalam sebuah perusahaan. Tidaklah heran faktor yang satu ini menjadi salah 

satu pemicu utama bagi karyawan dalam menentukan langkah karirnya kedepan 

dan bagi perusahaan adalah penentuan langkah strategik perusahaan kedepan. 

Sistem motivasi dalam organisasi haruslah diselaraskan dengan strategi & tujuan 



dari organisasi serta asas kepatutan yang normatif di dalam lingkungan tersebut 

sehingga terjadi keselarasan antara perusahaan, karyawan serta komunitas di 

lingkungan tersebut (negara & masyarakat sekitarnya). 

Didalam perusahaan sering dijumpai bahwa kinerja seorang karyawan 

tidak sama atau sebanding dengan kecakapan yang dimilikinya. Ini mungkin 

disebabkan karena kurangnya motivasi dari  pimpinan berupa penilaian balas jasa 

yang tidak seimbang, sarana dan prasarana kerja kantor, peralatan kerja yang 

tidak memadai, suasana kerja yang tidak kondusif dan jenjang jabatan yang tidak 

jelas serta kurang memperhatikan dan menerapkan komitmen dalam bekerja. 

Sehingga dengan pemberian motivasi yang rasional dan komitmen yang tinggi 

akan cenderung mendorong peningkatan kinerja para karyawan ke arah yang 

lebih baik. Sebaliknya bila karyawan tidak mendapatkan motivasi yang baik dari 

pimpinan perusahaan dan komitmen karyawan akan menyebabkan kecenderungan 

kinerja karyawan akan tetap atau statis atau bahkan menurun. 

Perusahaan menginginkan pencapaian tujuan tanpa banyak mengalami 

kendala, diantaranya tujuan mencapai laba, memenangkan persaingan, memenuhi 

kepuasan pelanggan. Namun permasalahan pencapaian tujuan tidak sesederhana yang 

dipikirkan pihak manajemen. Kendala-kendala utama yang timbul terutama dapat 

berasal dari para karyawan sebagai anggota organisasi, seperti rendahnya komitmen 

karyawan untuk tetap bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan perusahaan. 

Secara makna komitmen organisasi menurut Mathis dan Jackson (2001) adalah 

tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan 



mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut yang pada 

akhirnya tergambar dalam statistik ketidakhadiran dan masuk keluar tenaga kerja 

(turnover). Sedangkan menurut Luthan (1995) Komitmen organisasi ádalah : 

a. Suatu kenginan yang kuat untuk menjadi anggota dari organisasi tertentu. 

b. Keinginan menuju level keahlian tinggi atas nama organisasi. 

c. Suatu kepercayaan tertentu di dalam, dan penerimaan terhadap nilai-nilai 

dan tujuan organisasi tersebut.  

Porter (Mowday, et. al., 1982) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai 

kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan 

dirinya kedalam bagian organisasi. Hal ini dapat ditandai dengan tiga hal, yaitu 

Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, 

kesiapan dan kesedian untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama    

organisasi, dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi 

(menjadi bagian dari organisasi). 

Kepercayaan dan penerimaan merupakan kesesuaian persepsi pribadi 

tenaga kerja terhadap tujuan-tujuan organisasi, yang akan diperlihatkan pada 

bentuk nyata apakah mereka tetap ingin berada di dalam organisasi atau tidak. 

Karyawan akan berada di dalam organisasi jika tujuan perusahaan dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan memberikan kontribusi tidak hanya 

kepada pencapaian tujuan organisais semata, namun juga mampu memenuhi 

tujuan individu atau karyawan organisasi. 



Determinan komitmen organisasi dapat berasal dari internal karyawan 

maupun kondisi eksternal yang berasal dari perusahaan. Kedua penentu ini 

berpengaruh besar dalam menciptakan komitmen organisasi.Menurut Luthans 

(1995), determinan komitmen organisasi adalah variabel-variabel (umur, masa 

jabatan dalam organisasi, dan pembagian seperti positif atau negatif afeksi, atau 

kedudukan kontrol internal dan eksternal) dan organisasi (desain kerja dan gaya 

kepemimpinan pengawas). 

Umur karyawan menunjukkan catatan biografis lamanya masa hidup 

seseorang yang digolongkan dalam dua dimensi yakni tua dan muda, sedangkan 

masa jabatan merupakan lamanya seseorang bekerja atau menjabat suatu posisi di 

alam organisasi.Umumnya orang-orang yang berusia lebih tua dan telah lama 

bekerja memiliki komitmen organisasi yang tinggi dibandingkan dengan mereka 

yang berusia muda. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa masa hidup 

mereka baik kehidupan bilologis maupun usia kerja di perusahaan hanya tinggal 

sesaat, sehingga mencegah mereka untuk keluar dari perusahaan, dalam arti 

mereka tetap komit dengan organisasi.Masalah pembagian juga menentukan tetap 

atau tidaknya seseorang di dalam organisasi. Pembagian dalam hal ini adalah 

masalah pembayaran atau gaji yang diterima, dalam arti positif pembayaran 

adalah pemenuhan gaji yang layak, sebaliknya pembayaran negatif adalah 

ketidaklayakan penerimaan gaji. Pembayarn yang cukup akan mendorong 

besarnya komitmen seseorang kepada organisasi, tidak memikirkan hal lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan 



penyelewengan-penyelewengan kekuasaan dan wewenang, seperti korupsi atau 

memanipulasi aktivitas-aktivitas tertentu dalam organisasi untuk menambah 

kekurangan pembayaran. Afeksi juga merupakan determinan komitmen ditandai 

dengan sikap-sikap emosional yang timbul dengan adanya lokus internal dan 

eksternal. Lokus internal berasal dari dalam diri seseorang dengan merasa bahwa 

mereka dapat mengendalikan sendiri kondisi mereka, dan lokus eksternal 

menganggap adanya hal di luar diri yang menentukan kondisi hidup mereka, 

seperti misalnya sesuatu yang berasal dari organisasi, kebijakan organisasi, sikap 

kepemimpinan organisasi, kontrol dari atasan. Dari penelitian ditemukan orang-

orang yang memiliki nilai tinggi dalam lokus eksternal umumnya memiliki 

kepuasan kerja rendah dibanding dengan kaum internal (Spector dalam Robin, 

1996). Rendahnya kepuasan kerja ini mendorong karyawan untuk tidak komit 

kepada organisasi, sehingga merugikan organisasi itu sendiri seperti menurunnya 

prestasi kerja, rendahnya semangat kerja, menurunnya tingkat disiplin.,Akibat-

akibat yang timbul dengan adanya faktor-faktor di atas dikatakan Meyer dan 

Allen (1991) dalam pembedaaan bentuk komitmen organisasi yang dibaginya atas 

tigakomponen, yaitu komponen afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi 

dan keterlibatan pegawai di dalam suatu organisasi, komponen normatif 

merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus ia berikan 

kepada organisasi, dan  komponen continuance berarti komponen berdasarkan 

persepsi pegawai tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan 

organisasi. Komitmen organisasi seperti di atas ditandai dengan kesediaan 



karyawan untuk terjun dan terlibat dalam organisasi, bekerja dan berupaya untuk 

kemajuan organisasi, memberikan tenaga, pikiran, ide, waktu agar organisasi 

berkembang dan mencapai kemajuan, memberikan informasi-informasi positif 

tentang organisasi kepada orang lain di luar organisasi, menonjolkan kelebihan-

kelebihan organisasi dan merasa bangga menjadi anggota organisasi, serta 

memiliki pemikiran untuk tetap berada dalam organisasi, merasa akan 

menemukan masalah dan hambatan jika keluar dari organisasi. Sedangkan 

mereka-mereka yang tidak memiliki komitmen organisasi akan memiliki 

persepsi-persepsi sebaliknya dari unsur-unsur di atas. 

Tidak ada satupun perusahaan yang berhasil mencapai tujuannya jika hak-

hak individu karyawan tidak diperhatikan, misalnya hak pembayaran finansial, 

gaji, atau apapun istilah yang digunakan. Pada saat karyawan telah memenuhi 

kewajibannya menjalankan tugas, giliran perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya dalam memberikan balas jasa finansial kepada karyawannya. 

Istilah pembayaran atau balas jasa biasa digunakan dengan term kompensasi. 

Hasibuan (2000) menyatakan kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nawawi (2000) 

mengartikan kompensasi bagi organisasi/perusahaan berarti 

penghargaan/ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam 

mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja. 



Motivasi mencakup semua jenis pembayaran baik secara langsung 

maupun tidak langsung, berbentuk materil/uang maupun penghargaan yang 

diberikan perusahaan kepada karyawannya. Dalam tulisan ini mengambil satu 

jenis kompensasi yakni pembayaran langsung berbentuk finansial yang disebut 

dengan gaji. Bentuk motivasi pegawai yang langsung merupakan upah dan gaji 

(Mangkunegara, 2000). Gaji, adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada 

karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Upah, adalah balas jasa yang 

dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati 

membayarnya (Hasibuan, 1997). Gaji dan upah merupakan pembayaran yang perlu 

diberikan dalam jumlah layak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah 

dalam bentuk peraturan upah minimum. Perusahaan memperhatikan kelayakan 

pembayaran dilihat dari kebutuhan hidup yang sebenarnya tidak dapat dipandang dari 

kebutuhan minimum, sebab beragam kebutuhan, kenaikan harga merupakan dasar 

dalam menentukan kelayakan pembayaran karyawan. Flippo (1994) menjadikan 

faktor biaya hidup yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan 

kompensasi disamping faktor lainnya. Pentingnya pembayaran ini adalah untuk 

menghilangkan dampak buruk yang dapat mendorong perputaran karyawan dalam 

tingkat yang lebih tinggi karena adanya ketidakpuasan pada gaji (Simamora, 1995). 

Studi Berkowitz et. al. (1987) menyatakan bahwa nilai yang dirasakan dari kerja dan 

penghargaan seseorang merupakan peramal yang penting untuk kepuasan atas gaji. 

Hal ini menunjukkan bahwa gaji yang didasarkan pada kerja pribadi menyebabkan 

kepuasan terhadap gaji tersebut. Poter dan Steers (dalam Mobley, 1986) 



mengungkapkan adanya suatu hubungan negatif antara pergantian karyawan dengan 

kepuasan terhadap pembayaran. Melalui penelitiannya Drago et. al. (1992) 

menemukan bahwa pembayaran dapat meningkatkan kepuasan dan komitmen 

organisasi. Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan pembayaran menentukan 

komitmen seseorang dalam bekerja dan bertahan pada organisasi. Hubungan negatif 

seperti dinyatakan Poter dan Steers memperlihatkan bahwa pergantian karyawan 

sebagai indikasi komitmen organisasi akan tinggi jika karyawan tidak dipenuhi 

haknya dalam pembayaran. Sebaliknya komitmen akan tinggi dan keinginan untuk 

keluar (turnover intention) menjadi rendah pada saat perusahaan telah memberikan 

kecukupan motivasi.  

Banyak kerugian yang dialami perusahaan jika komitmen anggota menjadi 

rendah, yang berakhir dengan tingginya turnover karyawan. Bleudorn (1978) 

mengantisipasi bahwa perputaran karyawan (turnover) merupakan sebuah masalah 

yang cukup pelik dan perlu dicermati oleh pimpinan Keluar masuk karyawan 

membutuhkan cost yang tinggi untuk merekrut kembali karyawan, mengadakan 

pelatihan dan menyediakan tenaga pelatih, mengembangkan karyawan dalam waktu 

yang lama, kredibiltas perusahaan menjadi rendah di mata masyarakat yang akan 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, dan hal-hal lain berupa 

kerugian material dan non material. Mobley (1986) menggambarkan kerugian-

kerugian dari adanya tingkat turnover yang tinggi sebagai penanda rendahnya 

komitmen organisasi menyangkut masalah: 

 



a. Biaya. 

Biaya untuk sebuah pergantian karyawan adalah pengorbanan yang harus 

diberikan untuk menggantikan sumber daya-sumber daya manusia yang sekarang 

sedang dipekerjakan, biaya-biaya sebagai akibat pergantian karyawan yang sekarang, 

dan biaya-biaya pemerolehan karyawan serta pengembangan penggantinya. 

b. Masalah prestasi 

Karyawan-karyawan yang memiliki prestasi tinggi yang meninggalkan 

organisasi mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi. Organisasi kehilangan 

orang-orang potensial yang selama ini dapat menunjukkan prestasi mereka dalam 

membangun organisasi. 

c. Pola komunikasi dan sosial 

Jika orang-orang yang pergi meninggalkan organisasi adalah orang-orang 

yang memiliki pengaruh dalam lingkungan kerjanya, akan menyebabkan 

terganggunya komunikasi dan interaksi sosial dalam bentuk hilangnya keakraban dan 

keterpaduan dalam kelompok-kelompok yang mengalami banyak pergantian 

karyawan. 

d. Merosotnya semangat kerja 

Karyawan-karyawan yang masih berada dalam organisasi akan terpengaruh 

atas tindakan rekan kerjanya yang meninggalkan organisasi, dan kemungkinan 

menyebabkan keinginan baru bagi mereka untuk mengikuti jejak rekan yang telah 

keluar. Akibatnya semangat kerja orang-orang yang masih bekerja akan menurun 

karena terpengaruh keinginan untuk keluar. 



e. Strategi-strategi pengendalian yang kaku 

Pergantian karyawan menyebabkan timbulnya kebijakan-kebijakan baru 

manajemen yang lebih tidak fleksibel dibanding sebelumnya, seperti aturan yang 

semakin ketat, pengawasan dan evaluasi menjadi kaku, pengenaan sanksi-sanksi yang 

memberatkan dan merugikan karyawan. 

f. Peluang strategik 

Peluang-peluang yang seharusnya dapat meningkatkan kemampulabaan 

perusahaan ditunda untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan sumber daya 

manusia akibat perputaran atau keluarnya karyawan. Kerugian-kerugian di atas 

menunjukkan perlunya sebuah penyelidikan dan pengkajian faktor-faktor yang dapat 

mencegah keinginan karyawan untuk keluar dari organisasi, dan sebaliknya untuk 

menumbuhkan komitmen yang kuat bagi karyawan untuk tetap bekerja di 

perusahaan. Salah satu faktor yang telah dijelaskan sebelumnya adalah masalah 

pembayaran yang tidak dapat dipandang kecil dalam menangani masalah komitmen. 

Motivasi untuk karyawan atau anggota organisasi menentukan komit atau 

tidaknya mereka bekerja di dalam perusahaan. Kebutuhan-kebutuhan yang telah 

terpenuhi dengan adanya pembayaran yang layak memberikan rasa aman karyawan 

dalam kehidupannya, sehingga menghambat pemikiran-pemikiran untuk keluar dari 

organisasi. 

 

 



Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik memilih 

Judul : Pengaruh Motivasi dan Komitmen Karyawan Terhadap Peningkatan 

Kinerja pada PT  Okhisin Flores  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah yang 

diangkat dalam penelitian Pada  PT Okhisin Flores adalah : 

1) Apakah  motivasi dan komitmen berpengaruh signifikan  terhadap 

peningkatan kinerja pada PT  Okhisin Flores ? 

2) Variabel manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap peningkatan 

kinerja pada PT  Okhisin Flores ? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah : 

1) Untuk menganalisis pengaruh motivasi dan komitmen karyawa Terhadap 

peningkatan kinerja pada PT Okhisin Flores. 

2) Untuk menganalisis variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan pada PT Okhisin Flores. 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, sebagai 

berikut: 

1. Sebagai input bagi praktisi maupun pihak manajerial PT.  Okhisin Flores 

Makassar, dalam merumuskan kebijakan pemberian motivasi dan 

komitmen bagi karyawan.  



2. Bahan informasi bagi pihak pimpinan dalam upaya peningkatan kinerja 

karyawan pada perusahaan PT. Okhisin flores Makassar 

 3. Memperkaya khasana ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan 

dengan pengembangan sumber daya manusia.  

4. Bahan acuan bagi penelitian yang akan datang yang relevan dengan 

permasalahan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah sebuah acuan mengenai hasil penelitian yang 

pernah dilakukan, dan memberikan informasi tentang hasil penelitian yang telah 

di amati. Pentingnya penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai hasil 

perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-

penelitian terdahulu.  

Penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang berbagai hal yang 

berkaitan motivasi dan komitmen adalah :  

Juliana (2003),  dengan judul Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar. Hasilnya  berdasarkan hasil uji hipotesis parsial maupun simultan 

menunjukkan bahwa kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar ternyata mampu diuraikan melalui pengaruh pendidikan, pelatihan 

dan Motivasi , hal ini dapat dibuktikan melalui  uji F dan uji T dimana masing-

masing F hitung lebih besar dari F table = (2,99 > 2,80 )dan T hitung lebih besar 

dari T tabel = (2,74 > 2,02) dengan tingkat signifikasi P < 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima artinya ketiga variabel secara bersama-sama atau simultan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai sehingga hipotesis pertama dapat 



diterima. (ada pengaruh pendidikan, pelatihan dan motivasi yang signifikan 

terhadap kinerja pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar. 

Demikian pula pada hipotesis kedua dimana faktor pelatihan memiliki 

determinasi paling besar terhadap kinerja dan organisasi ini dengan determinasi 

(R atau R Square) sebesar 69 % variabel  peningkatan kinerja mampu di jelaskan 

ketiga faktor diatas sementara itu 31 %  variabel peningkat kinerja pada Dinas 

kependudukan dan catatan sipil kota Makassar. Dijelaskan oleh variabel lain 

diluar variabel yang diteliti.  

Frederik batti Sorring (2004), dengan judul Pengaruh Motivasi terhadap 

Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Merauke. Hasilnya 

menunjukkan ada korelasi positif antara veriabel motivasi yang meliputi materil 

dan kebutuhan  non materil dengan variable kinerja. Hai ini dapat dilihat dari 

perhitungan data menggunakan koefisien korelasi secara keseluruhan adalah 

0,647 sedangkan parsial hubungan materil dengan kinerja x1y = 0,346; hubungan 

variabel nonmaterial dengan kinerja x2y = 0,529 serta hubungan antara kebutuhan 

materil dan non materil  = rx1x2 = 0,265 korelasi x lebih besar dari taraf 

signifikasi 95 % sebesar 0,250 dengan demikian hubungan antara kebutuhan 

materil dan non materil dengan kinerja cukup signifikan demikian pula antara 

kebutuhan materil dengan non materil cukup signifikan sehingga seluruh variabel 

yang dijadikan model saling berhubungan. 

Haruni (20005), dengan judul Kemampuan dan Motivasi Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan di Politeknik Negeri Makassar. Hasilnya menunjukkan 



dari hasul uji linear Kedua variabel bebas yaitu kemampuan kerja X1 dan 

motivasi kerja X2 secara bersama-sama berpengaruh kuat signifikan terhadap 

variabel terikat sedangkan dari uji regresi berganda variabel kemampuan kerja 

(x1) secara sendiri berpengaruh terhadap perubahan Y sedangkan variabel 

Motivasi kerja (X2) tidak berpengaruh secara sendiri terhadap perubahan Y.Dan 

secara parsial pengaruh kemampuan kerja lebih kuat daripada pengaruh motivasi 

terhadap prestasi kerja ini dapat dilihat dari nilai R masing-masing variable bebas 

yaitu kemampuan kerja yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan 

mempunyai pengaruh sebesar 59,8% sedangkan motivasi kerja terdiri dari 

kebutuhan berprestasi, kebutuhan berhubungan dan kebutuhan berkuasa sebesar 

43,1%.      

Hasil penelitian ini secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara motivasi, komitmen karyawan  dan prestasi kerja. 

Lebih spesifik dimana ditemukan bahwa motivasi pada berupa gaji  memang 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kecakapan  karyawan pada 

organisasi begitu juga komitmen karyawan pada organisasi berpengaruh terhadap 

kecakapan  karyawan pada pekerjaan. Dalam penelitian ini secara simultan 

variabel dalam konsep motivasi dan komitmen  berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja  karyawan. 

 

 



B. Pengertian Motivasi 

Peningkatan kinerja atau prodiktivitas karyawan mempunyai peran 

penting untuk meningkatkan daya kompetitif. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi peningkatan kinerja atau produktivitas antara lain sikap mental 

yang berupa motivasi disiplin dan etos kerja (MDE). Tenaga kerja yang memiliki 

motivasi, disiplin dan etos kerja akan menggerakkan dan memanfaatkan 

keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas dan 

kualitas hasil kerja. 

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan 

memelihara perilaku manusia. Motivasi ini merupakan objek yang penting bagi 

manajer karena manajer harus bekerja dan melalui orang lain. Manajer perlu 

memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk 

bekerja sesuai dengan yang dinginkan organisasi. Motivasi juga membingungkan 

karena motif tidak dapat diamati atau diukur secara langsung tetapi harus 

disimpulkan dari perilaku orang yang tampak.  

Menurut Arya (1992 : 45 ), Handoko (1992 : 251) dan Kurdi (1996 : 12) 

bahwa pada dasarnya motivasi adalah kondisi mental yang mendorong tingkah 

laku dan memberikan energik kearah pencapaian tujuan, memberikan kepuasan 

ataupun mengurangi ketidakpuasan. Motivasi kerja merupakan suatu kekuatan 

berkreasi yang menggerakkan setiap orang untuk melakukan pekerjaan. Dalam 

psikologi kerja motivasi sering disebut sebagai pendorong semangat kerja. 

Motivasi dapat dilakukan pada masyarakat, Konsumen atau pada karyawan agar 



dapat melakukan pekerjaan dilandasi oleh  kesadaran bekerja dengan kualitas 

hasil kerja yang tinggi. Mengingat pentingnnya motivasi kerja ini, maka harus 

dimiliki oleh semua personil yang terdapat pada setiap strata manajemen atau 

bagian dalam suatu organisasi. 

Sementara menurut Samidjo ( 1994 : 18) bahwa motivasi adalah suatu 

yang mendorong atau menggerakkan manusia dalam melakukan tingkah laku dan 

menggerakkannya. Didalam lingkungan organisasi atau pekerjan adalah menjadi 

tugas pemimpin, atasan atau pengawas memberikan dorongan rangsangan agar 

para karyawan ingin melaksanakan pekerjaannya dengan senang hati untuk 

mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Motivasi menurut Kurdi (1996: 3) pada dasarnya dapat dibagi kedalam 

dua kelompok yaitu : 

1) Motivasi Instrinsik, Yaitu motivasi yang timbul karena dorongan dari dalam 

diri orang yang bersangkutan, misalnya pekerjaan itu sendiri yang secara 

alami memberikan kepuasan kepada seseorang. 

2) Motivasi Estrinsik, yaitu motivasi yang timbul karena dorongan dari luar 

misalnya pengupahan dan kenaikan pangkat 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

kerja adalah : 

1) Pekerjaan itu sendiri dalam artian pekerjaan yang memberikan tantangan  

2) Pengakuan atas prestasi yang dicapai 

3) Prospek masa depan dari perusahaan 



4) Kemungkinan pengembangan karier 

5) Hasil-hasil yang telah dicapai 

Seorang pimpinan dalam memotivasi kadang-kadang menghadapi 

hambatan bagi dirinya maupun yang dimotivasi. Hambatan dalam dirinya antara 

lain kurangnya keterampilan untuk memotivasi atau statusnya yang merasa lebih 

rendah daripada orang yang dimotivasi. Adapun hambatan-hambatan dari orang 

yang dimotivasi antara lain :  

a. Takut kehilangan pekerjaan dalam artian takut menganggur jika proyek 

diselesaikan dengan cepat. Penanggulangannya adalah menunjukkan 

kesempatan yang mungkin diperoleh setelah menyelesaikan pekerjaan secara 

baik. Contoh : jika kita selesaikan pekerjaan ini tepat pada waktunya, maka 

kita mendapatkan kontrak lagi berarti memberikan pekerjaan yang baru. 

b. Pekerjaan rutin yang menjemukan ( membosankan ) tanpa adanya motivasi 

kerja. Penanggulangannya adalah :  

1) Tunjukkkan perhatian atas pekerjaan dan manfaatnya 

2) Tunjukkan tanggung jawab kepada karyawan untuk menyelesaikan tugas 

secara tuntas 

3) Delegasikan tanggung jawab untuk memecahkan masalah dan melakukan 

standarisasi atas hasil-hasil kerja karyawan 

c. Hilangnya kepercayaan terhadap kepeminpinan organisasi. Jika pekerjaan 

didasarkan pada rencana yang tidak tepat koordinasi yang kurang baik, 

kurangnya kewibawaan, manajemen kurang teratur melakukan kontrol, 



karyawan akan kehilangan motivasi kerja. Walaupun manajemen melakukan, 

tetapi jika tidak menjelaskan kepada karyawan tentang tujuan yang ingin 

dicapai maka akan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. 

Penanggulangannya adalah : 

1) Buatlah suatu rencana yang tepat 

2) Komunikasi secara teratur dengan staf untuk menjelaskan upaya 

peningkatan, mendengarkan ide-ide mereka dan masalah-masalah yang 

dihadapai 

C.Teori Motivasi 

Apabila kita menerima motivasi sebagai pengaruh terhadap prilaku dan 

apabila kita menerima faham bahwa bagian yang terbesar dari pengaruh terhadap 

perilaku manusia adalah pemenuhan kebutuhan dasar, maka pertanyaan yang 

wajar yang timbul ialah apakah yang merupakan kebutuhan dasar itu. 

Ada tiga orang yang memberikan sumbangan besar kepada perumusan ini, 

yakni Abraham H. Maslow, Frederick Herzberg, dan david MC Clelland seperti 

yang dikutip oleh Moekijat (1999 : 180). Dengan sendirinya masih banyak orang 

lain yang tampaknya memberikan sumbangan yang cukup besar, khususnya yang 

sangat berguna bagi dunia perusahaan. Masing-masing dari tiga ahli tersebut 

adalah seorang ahli dan seorang profesor dari sebuah universitas. Mereka masing-

masing memimpin studi-studi riset dalam menerbitkan beberapa buku mengenai 

teori motivasi.  

Teori motivasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu : 



1. Teori petunjuk (Prescripptive theoories), Mengemukakan bagaimana 

memotivasi para karyawan. Teori-teori ini didasarkan atas pengalaman  coba-

coba. 

2. Pola Dasar pemikiran  Content Theory. 

Teori ini menekankan arti pentingnya pemahaman faktor- faktor yang ada 

dalam individu yang menyebabkan mereka bertingkah laku tertentu. Teori ini 

mencoba menjawab pertanyaan- pertanyaan seperti kebutuhan apa yang dicoba di 

puaskan oleh seseorang ? dalam pandangan ini, setiap individu mempunyai 

kebutuhan yang ada di dalam (inner needs) yang menyebabkan mereka didorong, 

ditekan atau dimotivasi untuk memenuhinya. Kebutuhan tertentu yang mereka   

3. Teori-teori proses (proces theories)  

Teori ini berkenaan dengan bagaiman perilaku dimulai dan dilaksanakan atau 

menjelaskan aspek “ bagaimana “ dari motivasi. 

Teori isi dari motivasi memusatkan perhatiannya pada pertanyaan : apa 

penyebab-penyebab perilaku yang terjadi dan berhenti ? Jawabnya terpusat pada : 

a. Kebutuhan-kebutuhan, motif-motif atau dorongan - dorongan yang 

mendorong, menekan memacu dan menguatkan karyawan untuk 

melakukan kegiatan  

b. Hubungan-hubungan para karyawan dengan faktor faktor eksternal 

(insentif) mereka untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

Teori isi menekankan pada pentingnya pengertian akan faktor-faktor 

internal individu tersebut, Kebutuhan atau motif, yang menyebabkan mereka 



memilih kegiatan, cara dan perilaku tertentu untuk memuaskan kebutuhan yang 

dirasakan. Faktor-faktor eksternal seperti gaji, kondisi kerja, hubungan kerja dan 

kebijaksanaan perusahaan tentang kenaikan pangkat, delegasi wewenang akan 

memberikan nilai atau kegiatan untuk mendapatkan perilaku karyawan yang 

positif dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. 

Kesediaan sesorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh motivasi yang 

dimilikinya, dimana motivasi ditentukan oleh kebutuhannya, kemudian kebutuhan 

pada setiap individu akan berubah dan berkembang didalam suatu kurun waktu. 

Oleh karena itu mempelajari kebutuhan manusia adalah merupakan  hal yang sulit 

untuk dapat melihat kebutuhan manusia yang begitu banyak, kompleks dan setiap 

saat berubah maka dibutuhkan pedoman-pedoman dan teori-teori dari beberapa 

ahli seperti yang dikutip oleh Kurdi (1996 : 8) dan Moekijat (1999 : 180)  

4. Teori Hirarki Kebutuhan menurut Abraham H. Maslow 

Maslow seorang ahli ilmu jiwa mendasarkan konsep hirarki kebutuhan 

pada dua prinsip dalam teori dan penerapannya sebagai motivasi manajerial, yaitu 

pertama, kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hirarki dari 

kebutuhan terendah sampai yang tertinggi, dan kedua, suatu kebutuhan yang telah 

terpuaskan berhenti menjadi motivator utama dari perilaku. 

Adapun hirarki kebutuhan tersebut, sebagai berikut 

a. Tingkat 5, kebutuhan untuk mencapai aktualisasi diri dan pemenuhan diri 

(self-actualization needs), misalnya penggunaan potensi diri, pertumbuhan, dan 

pengembangan diri. 



b. Tingkat 4, kebutuhan akan harga diri (esteem needs), misalnya status atau 

kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi dan prestasi, apresiasi, 

kehormatan diri, penghargaan ketika mencapai suatu prestasi yang baik. 

c. Tingkat 3, kebutuhan sosial (social needs), misalnya mengharapkan rasa 

persahabatan, perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok baik formal 

maupun non formal, dan kekeluargaan. 

d. Tingkat 2, kebutuhan keamanan dan rasa aman (safety and security 

needs), misalnya perlindungan dari bahaya, perlindungan dari penyakit, adil, 

perlindungan terhadap kemiskinan, jaminan pensiun, uang pesangon dan asuransi. 

e. Tingkat 1, kebutuhan fisiologis (phisiological needs), ini merupakan 

kebutuhan sangat mendasar untuk mempertahankan hidup, misalnya makan, 

minum, perumahan, istirahat, liburan, cuti, balas jasa dan jaminan sosial. 

Menurut Maslow, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan 

yang paling kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan 

mengikuti suatu hirarki. 

Sumbangan Maslow terhadap perumusan kebutuhan akan motivasi 

merupakan suatu sumbangan yang sangat besar. Teori motivasinya didasarkan atas 

tingkat kebutuhan yang disusun menurut prioritas kekuatannya. Maslow berpendapat 

bahwa apabila kebutuhan pada tingkat bawah telah dipenuhi, maka kepuasan 

terhadap kebutuhan ini akan menimbulkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan 

yang lebih tinggi. 



Pada tingkat terbawah hirarki adalah kebutuhan phisiologis atau 

kebutuhan untuk hidup terus. Ini termasuk kebutuhan akan makanan, udara, tidur, dan 

sebagainya. Sementara dalam  dunia perusahaan pemenuhan kebutuhan ini 

biasanya dianggap sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Akan tetapi Maslow 

mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang 

luar biasa, dimana kebutuhan mempunyai kekuatan untuk menarik individu 

kembali kepada suatu pola kebutuhan physiologis yang kuat untuk memenuhi 

perilaku, apabila kebutuhan ini dengan mendadak menjadi lebih kuat misalnya 

tidak ada seorang pun dari kita memikirkan tentang kebutuhan akan udara. 

Pemenuhan kebutuhan ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa, akan tetapi 

apabila kita karena sesuatu hal tidak dapat mengambil nafas, maka akan berusaha 

keras untuk memenuhi kebutuhan akan udara dengan melupakan untuk sementara 

waktu kebutuhan akan motivasi yang lain. 

Akan tetapi andaikata kebutuhan phisiologis yang pokok ini telah 

terpengaruhi dan biasanya memang demikian, maka tingkat kebutuhan 

berikutnya Maslow menyebutnya kebutuhan akan keamanan. Ada dua dimensi 

mengenai kebutuhan ini,  yakni satu, untuk  keamanan badaniah, adalah 

individu dalam memenuhi kebutuhan ini berusaha menghindari keadaan yang 

membahayakan atau yang mengandung resiko yang mengancam dengan 

kecelakaan badaniah. Yang kedua, adalah individu mencari keamanan dalam 

perilaku yang memelihara individu dalam lingkungan keluarga, di mana ia 

mempunyai perasaan aman dan bebas dari ancaman. Individu-individu yang 



berusaha memenuhi kebutuhan ini mengikuti pola-pola perilaku yang 

menenteramkan mereka dan cenderung untuk mempertahankan keadaan, 

apabila keadaan tersebut menimbulkan perasaan aman bagi individu. 

Pada saat kebutuhan akan keamanan dipenuhi, maka tingkat kebutuhan 

berikutnya yang lebih kuat adalah kebutuhan akan kasih sayang dan partisipasi yang 

merupakan suatu kekuatan besar seperti yang kita semua mengetahuinya. 

Keinginan orang untuk berpartisipasi, untuk dipersamakan dengan kelompok, 

merupakan sebagian daripada sifat hidup berkelompok. Individu-individu yang 

berusaha memenuhi kebutuhan ini didorong untuk perilaku sendiri dengan cara-cara yang 

dapat diterima oleh masyarakat. 

Tingkat hirarki ke atas berikutnya disebut kebutuhan akan penghargaan 

merupakan kebutuhan yang berdimensi dua. Sebagian kebutuhan akan 

penghargaan ini adalah kebutuhan akan harga diri, kemampuan dari seorang 

individu untuk menerima dirinya dan untuk merasa puas dengan dirinya sendiri, 

pada umumnya sebagai seorang yang bekerja dengan orang-orang lain. 

Akhirnya Maslow mengatakan, bahwa kebutuhan yang tertinggi dalam 

hirarki adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Secara gamblang hal ini dapat diartikan 

sebagai kebutuhan untuk mencapai kemampuan yang sepenuhnya dengan caranya 

sendiri. Namun hal ini kadang-kadang berlebihan daripada akhirnya akan 

mengakibatkan tujuan akhir tidak tercapai. 

Kebutuhan akan aktualisasi diri berbeda dengan kebutuhan - kebutuhan 

yang lain, karena hal ini sangat berhubungan dengan perturnbuhan individu, 



Kebutuhan-kebutuhan yang lain berlangsung terus, terutama dihubungkan dengan 

kejadian yang didalamnya mungkin tidak mengandung faktor pertumbuhan atau 

kemasan atau muatan psikologis. Akan tetapi aktualisasi diri menurut istilahnya 

Maslow mengandung pertumbuhan, pemenuhan setelah jangka waktu tertentu yang 

mungkin meliputi seumur hidup. 

Ada dua kebutuhan lain yang penting dalam pengertian motivasi 

menurut Maslow, antara lain kebutuhan ini adalah kebutuhan keindahan, 

kebutuhan akan keteraturan dan sistem dalam kehidupan manusia. Maslow 

tidak menunjukkan prioritas khusus kepada kebutuhan ini dalam hirarki, tetapi 

meskipun demikian, ia melihat kebutuhan ini sebagai salah satu kebutuhan yang 

sangat penting, yang mempengaruhi perilaku orang. 

Suatu kebutuhan penting lainnya adalah apa yang oleh Maslow disebut 

sebagai kebutuhan akan  kebutuhan untuk mengetahui dan untuk mengerti dalam 

bentuknya yang paling umum keinginan untuk mengetahui pikiran orang tentang 

dunia sekitarnya. 

Maslow mengatakan bahwa kelompok-kelompok kebutuhan ini 

membentuk susunan untuk motivasi orang. Kebutuhan-kebutuhan ini 

menyerupai naluri-naluri. Dalam hal ini Maslow mempersamakan dengan suatu 

naluri adalah apa yang ia menyebutnya kecenderungan yang melekat pada orang 

untuk tumbuh dan berkembang untuk meningkat kepada hirarki kebutuhan untuk 

mencapai pemenuhannya. Kenyataan bahwa semua orang tidak berperilaku dengan 

suatu cara untuk mencapai sepenuhnya sebagai manusia, dapat dianggap sebagai 



akibat kekuatan yang menghalang-halangi atau yang membatasi dalam 

kehidupan manusia. Akan tetapi untuk menjadi orang, kata Maslow adalah ingin 

tumbuh. 

Ini adalah suatu pengertian yang penting dalam teori motivasi, bahwa orang 

karena sifatnya, berusaha untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi 

masak, untuk sepenuhnya melaksanakan apapun yang mungkin terjadi. Keinginan 

menurut kodrat untuk tumbuh dan berkembang ini tidak diajarkan. Menurut Maslow 

hal ini merupakan bagian yang penting daripada sifat manusia yang tidak dapat 

dihalang-halangi, yang mengakibatkan individu-individu mengikuti pola-pola 

perilaku yang akan menghasilkan pengembangan dan pertumbuhannya. 

Singkatnya Maslow melihat kebutuhan orang akan motivasi disusun dalam 

suatu hirarki dan apabila serangkaian kebutuhan telah dipenuhi, maka timbul 

keinginan untuk memenuhi tingkat kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi pada 

hirarki. Keinginan untuk terus memenuhi kebutuhan ini, di samping adanya 

kekecewaan dan ketidakpuasan, Maslow memandang sebagai bagian yang 

sangat penting dari perwujudan manusia. Seseorang tidak dapat diajar untuk 

tumbuh alami untuk berusaha mencapai aktualisasi diri. 

Proses di atas menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan saling  tergantung 

dan saling menopang. Kebutuhan yang telah terpuaskan akan berhenti menjadi 

motivasi utama dari perilaku, digantikan kebutuhan kebutuhan selanjutnya yang 

mendominasi. Tetapi meskipun demikian kebutuhan itu masih mempengaruhi 

perilaku dan tidak hilang, hanya intensitasnya lebih kecil 



5. Teori Motivasi - Pemeliharaan Menurut Frederick Herzberg 

Herzberg, seorang ahli ilmu tentang kelakuan, mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan bekerja adalah 

a. Faktor-faktor motivasi (motivational factors), adalah faktor-faktor yang dapat 

memotivasi karyawan yang biasanya berkenaan dengan tugas atau 

pekerjaan itu sendiri yang didalamnya termasuk tantangan, kesempatan 

untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan umpan balik tentang hasil pekerjaan. 

b. Faktor-faktor Pemeliharaan (hygienen factors), yang meliputi gaji kondisi kerja 

fisik, kepastian kerja, supervisi yang menyenangkan, aneka macam tunjangan-

tunjangan. Ketiadaan beberapa faktor tersebut akan menyebabkan timbulnya 

ketidakpuasan dalam bekerja. 

Pada umumnya para karyawan baru cenderung memusatkan 

perhatiannya pada pemusatan tingkat kebutuhan lebih rendah dalam pekerjaan 

pertama mereka, terutama keamanan. Tetapi setelah hal itu terpuaskan maka 

mereka akan berusaha untuk memenuhi tingkat kebutuhan yang tinggi seperti 

kebutuhan inisiatif, kreaktifitas dan tanggung jawab. 

Seperti halnya kebutuhan akan kesehatan, maka kebutuhan akan 

motivasi ini harus dipenuhi secara terus-menerus. Herzberg menyebut kebutuhan ini 

kebutuhan untuk memenuhi kembali, karena kebutuhan ini mempunyai akibat 

kembali kepada nol apabila tidak dipenuhi. Orang yang lapar, ingin 

makan. Kemudian ia lapar lagi dan harus makan lagi. Menurut Herzberg 

tidak ada makanan yang dapat mencegah timbulnya lapar lagi. 



Di antara kebutuhan-kebutuhan akan kesehatan adalah kondisi kerja fisik, 

suasana hubungan antara pimpinan dan bawahan, kebijaksanaan pengawasan, 

gaji atau upah dan bermacam-macam kesejahteraan sosial. Hal ini adalah 

penting bagi individu-individu, tetapi tidak merupakan motivator yang 

sesungguhnya, dalam arti bahwa hal-hal tersebut dapat mengakibatkan orang 

mencapai sesuatu dan berkembang serta tumbuh. Apabita kebutuhan akan 

kesehatan tersebut tidak dipenuhi, maka orang akan merasa tidak 

berbahagia tetapi pemenuhan kebutuhan akan kesehatan itu tidak perlu 

menjadikan orang merasa berbahagia. 

Kebutuhan akan kesehatan merupakan bagian motivasi yang mutlak dan 

harus dipenuhi, karena pemenuhan kebutuhan ini sangat mempengaruhi prilaku 

manusia. Akan tetapi menurut Herzberg pengaruh tersebut sifatnya hanya 

mempertahankan atau memelihara. Karena itu kebutuhan akan kesehatan 

kadang-kadang disebut kebutuhan akan pemeliharaan. 

Apabila faktor-faktor hygiene ini diperbaiki, maka menurut Manullang 

dalam Martoyo (1998 : 158) tidak ada pengaruhnya terhadap sikap kerja 

positif, tetapi jika diabaikan atau dibiarkan tidak sehat maka karyawan akan timbul 

ketidakpuasan.  

Diantara kebutuhan-kebutuhan akan motivasi, Herzberg menyebutkan 

penghargaan, tanggung jawab, prestasi dan pertumbuhan. Ini adalah hal-hal 

yang memberikan perasaan kesempurnaan bagi individu-individu dalam suatu 

pekerjaan. Dari teori kebutuhan yang terdiri dari dua bagian, yakni kebutuhan 



akan kesehatan dan kebutuhan akan motivasi ini timbul pengertian 

merencanakan pekerjaan sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor kesehatan dan 

motivasi dapat dipenuhi. Apa yang dikatakan oleh Herzberg adalah bahwa 

faktor kesehatan sebagian besar dipenuhi oleh suatu organisasi di samping 

pekerjaan yang sesungguhnya yang diberikan kepada individu untuk dikerjakan. 

Akan tetapi kebutuhan akan motivasi, kebutuhan akan prestasi dan 

pertumbuhan hanya dapat dipenuhi dengan memberikan kepada individu suatu 

pekerjaan yang menarik untuk dikerjakan. Herzberg menyatakan bahwa ini 

adalah masalah bagaimana orang tumbuh atau berkembang dan diberi motivasi 

mengakibatkan ia tumbuh berkembang. 

Teori motivasi kesehatan dari Herzberg merupakan salah satu teori 

yang paling berhasil dan menggemparkan mengenai motivasi pada 

pekerjaan. Untuk tujuan pengembangan manajemen, sumbangan Herzberg 

yang besar adalah kesimpulan yang ia tarik mengenai perencanan 

menunjukkan kepada kita hubungan yang sangat erat antara macam 

pekerjaan yang kita berikan kepada orang untuk dikerjakan dan 

kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada mereka tidak hanya untuk 

mencapai perasaan puas dan memperoleh penghargaan, tetapi juga untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan mereka sebagai manajer. 

Konsep yang penting di sini adalah bahwa pengembangan dan pertumbuhan 

seorang individu sebagian besar berasal dari macam pekerjaan yang diberikan 

kepadanya untuk dikerjakan. 



Ide ini bahwa tugas yang kita berikan kepada orang-orang untuk 

dikerjakan merupakan alat motivasi yang paling besar dan sumber yang paling 

baik untuk pertumbuhan serta pengembangan individu terutama adalah sangat 

penting bagi manajer-manajer yang masih rnuda. Apabila mereka dapat 

tantangan untuk dikerjakan maka kita akan mengetahui bahwa mereka akan 

tumbuh dengan cepat dan menjadi efektif pada waktu yang lebih cepat 

dalam pekerjaan atau jabatan mereka. 

6. Teori Prestasi Menurut David McClelland 

Nama David McClelland dari Universitas Harvard dihubungkan dengan 

erat sekali dalam teori motivasi dengan studi mengenai satu motif, yakni prestasi dan 

hasil kerja yang dikenal dengan teori prestasi (achievement) Teorinya mengenai 

motivasi ini disebut teori motivasi - prestasi. Dikemukakan bahwa ada korelasi 

posistif antara kebutuhan berprestasi dengan prestasi dan sukses pelaksanaan. 

McClelland berusaha mengukur motivasi dengan berusaha mendapatkan 

macam kegiatan apakah yang akan dilakukan oleh orang-orang apabila mereka 

ditempatkan dalam suatu situasi ia menjumpai ada individu individu tertentu yang 

apabila diberi kesempatan untuk menciptakan suatu macam khayalan yang mereka 

inginkan dengan melihat gambar-gambar tertentu, akan melakukan kegiatan-kegiatan 

yang berkisar pada penyelesaian suatu tugas memecahkan suatu masalah. 

Dari studi riset demikian ia menarik kesimpulan bahwa ada orang  yang 

mempunyai tingkat kebutuhan yang sangat tinggi untuk mencapai sesuatu. Baik 

Maslow maupun Herzberg memasukkan kebutuhan akan prestasi dalam 



kebutuhan motivasi mereka, tetapi McClelland menitikberatkan pada 

keputusan motivasi mereka, tetapi McClelland menekankan hubungan 

antara motivasi prestasi dengan perusahaan. 

McClelland menyatakan hubungan ini sebagai suatu hubungan yang 

sangat penting, karena orang-orang yang berhasil adalah orang orang dalam 

perusahaan yang menyelesaikan sesuatu. Mereka adalah individu yang 

memecahkan masalah-masalah dan mencapai tujuan organisasi. Dalam 

kenyataannya mereka adalah orang-orang yang mengerjakan dan mencapai 

hasil-hasil yang diinginkan. McClelland menggambarkan orang-orang yang 

sungguh-sungguh memperoleh motivasi adalah yang memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut : 

a. Mereka lebih menyukai menyerang dan memecahkan sendiri masalah--

masalah, menyukai mengambil resiko yang layak (moderat) sebagai fungsi 

keterampilan, bukan kesempatan, menyukai suatu tantangan dan 

menginginkan tanggung jawab pribadi bagi hasil-hasil yang dicapai. 

Mereka mengembangkan perasaan memiliki tugas yang dihadapi dan 

meskipun mereka dapat bekerja dengan orang-orang lain, mereka lebih 

menyukai situasi-situasi, di mana mereka menganggap satu-satunya 

tanggung jawab untuk pemecahan masalah atau penyelesaian tugas. 

b. Orang-orang yang sungguh-sungguh memperoleh motivasi cenderung 

menuju ke situasi-situasi, di mana mereka dengan segera dapat memperoleh 

umpan balik pada hari kerja mereka. Inilah sebabnya terdapat dalam 



pekerjaan, dimana orang tersebut mengetahui dengan segera apabila ia 

mencapai hasil yang ia ingi,nkan. Orang yang berhasil adalah orang yang 

suka mengetahui secara terus menerus betapa baik ia bekerja dan 

menginginkan suatu umpan balik demikian untuk menjadi kenyataan. 

c. Orang yang berhasil adalah juga orang yang menentukan dengan selayaknya 

tujuan yang mengandung resiko, sehingga ini dapat menambah kesempatan 

untuk kepuasan hasil kerja. 

d.  Mempunyai keterampilan dalam perencanaan jangka panjang dan 

memiliki kemampuan-kemampuan organisasional. 

Seseorang tidak menentukan tujuan yang rendah atau terlalu mudah 

mencapainya dan tidak akan memberikan kepuasan kepadanya dalam 

penyelesaiannya, juga tidak menentukan tujuan yang terlalu tinggi, di mana 

secara relatif hanya ada satu kemungkinan kecil untuk mencapainya. Orang yang 

berhasil, akan memperoleh kepuasan dengan sungguh-sungguh mencapainya dan 

oleh karenanya menentukan macam tujuan yang menarik perhatian serta cukup 

memberi tantangan, tetapi yang memberikan kesempatan banyak kepadanya 

untuk pencapaian yang sesungguhnya. 

Beberapa langkah untuk mengembangkan motivasi dan kinerja adalah : 

a. Tujuan atau hasil akhir kegiatan harus bersifat khusus dan  ditentukan dengan 

tegas. 

b. Tujuan atau hasil yang diinginkan untuk dicapai, harus menunjukkan suatu tingkat 

resiko yang sedang untuk individu-individu yang terlibat. Ini berarti bahwa tujuan 



harus mengandung unsur resiko, tetapi bukan tingkat resiko yang tinggi, 

sehingga akan mengejutkan atau menghalang-halangi individu yang terlibat. 

c. Tujuan harus mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga tujuan tersebut sewaktu-

waktu dapat disesuaikan sebagai jaminan situasi, terutama apabila tujuan 

tersebut berbeda banyak. 

d. Individu-individu dapat diberi umpan balik yang seksama dan jujur mengenai 

kinerja mereka. 

e. Individu-individu diberi tanggung jawab untuk suksesnya hasil kegiatan mereka. 

Tanggung jawab terhadap hasil ini harus merupakan tanggung jawab yang 

sungguh-sungguh. 

f. Penghargaan dan hukuman yang diberikan karena kinerja yang sukses atau yang 

gagal harus dihubungkan dengan selayaknya dengan tujuan kinerja yang besar 

dan sebaliknya hanya ada hukuman yang ringan bagi mereka yang kegagalannya 

sedikit. 

Dari buah tangan McClland mengenai motivasi kinerja kita dapat menarik 

kesimpulan bahwa ada tiga pandangan yang berharga mengenai pengembangan 

manajemen yaitu : 

a. Motivasi prestasi dapat dikembangkan. 

b. Orang-orang akan bekerja lebih cepat dan lebih baik apabila   mereka 

sungguh-sungguh diberi motivasi untuk menyelesaikan suatu tugas. 

c. Orang yang berhasil karena sungguh-sungguh diberi motivasi untuk mencapai 



tujuannya, akan memberikan saran-saran tentang bagaimana ia dapat 

memperbaiki kinerjanya. 

Semua cara ini adalah baik sekali apabila kita dapat mengembangkan 

suatu organisasi di mana motivasi-kinerja, kebutuhan untuk menyelesaikan suatu 

tugas memecahkan suatu masalah adalah tinggi, kemudian menambah kesempatan 

untuk pengembangan yang efektif dan latihan bagi para manajer. 

Hal-hal tersebut di atas akan membantu organisasi dalam mengembangkan 

rnanajer-manajer dengan motivasi-prestasi yang tinggi. Kesemuanya ini berhubungan 

dengan bagaimana pekerjaan direncanakan dan disusun dengan baik ke dalam 

lingkungan yang mana pekerjaan itu ditempatkan dan sistem komunikasi yang ada 

yang digunakan dalam satu unit organisasi untuk menjalin terjadi human relation yang 

baik dan komunikatif. 

7. Teori Keadilan  Menurut Jane Pearson 

        Menurut teori ini menyatakan bahwa individu akan membandingkan masukan 

dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang lain dengan 

kemudian merespon untuk menghapusakan setiap ketidakadilan. Teori ini 

menekankan pada dimensi input dan outcames individu terhadap pekerjaannya dalam 

organisas, individu akan membandingkan input yang diberikan dan outcamesyang 

dihasilkan denngan tingkat imbalan yang diperoleh terhadap dirinya dan terhadap 

orang lain. Teori ini juga mengakui bahwa individu-individu tidak hanya peduli akan 

hubungan jumlah mutlak ganjaran yang mereka terima untuk upaya yang mereka 

lakukan, tetapi juga peduli akan hubungan jumlah dan yang diterima dengan yang 



diterima oleh orang lain. Ada empat acuan pembanding yang dapat digunakan oleh 

seorang karyawan yaitu :  

a. Didalam diri sendiri. Pengalaman seorang karyawan dalam posisi yang 

berbeda didalam organisasinya saat ini.  

b. Diluar diri sendiri. Pengalaman  seorang karyawan dalam situasi atau 

posisi diluar organisasi saat ini. 

c. Didalam diri orang lain. Individu atau kelompok individu lain dalam 

organisasi karyawan itu. 

d. Diluar diri orang lain. Individu atau kelompok individu diluar 

organisasi karyawan itu.  

8. McClelland’s Theory of Needs  

David McCelland menganalisis tentang tiga kebutuhan manusia yang sangat 

penting dalam organisasi atau perusahan tentang motivasi mereka yang 

difokuskan pada tiga hal yaitu : 

a. Kebutuhan dalam memcapai kesuksesan (Need for achievement) 

kemampuan untuk mencapai hubungan kepada standar perusahan yang 

telah ditentukan juga perjuangan karyawan untuk menuju keberhasilan. 

b. Kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja (Need for power) 

kebutuhan untuk membuat orang berprilaku dalam keadaan yang wajar 

dan bijaksana di dalam tugasnya masing-masing. 



c. Kebutuhan untuk berafiliasi (needs  for affliation); hasrat untuk bersahabat 

dan mengenal lebih dekat rekan kerja atau para karyawan dalam 

organisasi.    

  

9. Pola Dasar Pemikiran Reinforcement Theory  

 Dalam pandangan teori ini, individu bertingkah laku tertentu karena dimasa 

lalu mereka belajar bahwa perilaku tertentusesorang akan berhubungan hasil yang 

menyenangkan terhadap orang lain, dan perilaku tertentu akan juga menghasilkan 

akibat tidak menyenangkan. Pada umumnya, individu lebih suka akibat yang 

menyenangkan, karena mereka akan mengulangi perilaku yang akan mengakibatkan 

konsekuensi yang menyenangkan. Contohnya, individu akan lebih mentati hukum 

dan peraturan-peraturan, karena dengan patuh kepada hukum itu, mereka ketahui dari 

sekolah, masyarakat atau pemerintah akan menghasilkan pujian danpelanggaran 

hukum dan peraturan-peraturan akan menghasilkan teguran atau bahkan hukuman 

tertentu yang telah ditetapkan.   

  
 
 
  

 

Dari gambar diatas terlihat suatu peristiwa (rangsangan ) merupakan sebab dengan 

akibat tertentu yang akan mempengaruhi perilaku individu (Tanggapan ). Jika akibat 

tersebut positif dalam menghadapai situasi yang serupa, individu cenderung 

Rangsngan Tanggapan Akibat Tanggapan yang akan datang 



melakukan hal yang sama.tetapi jika sebaliknya maka individu mengbah perilaku 

untuk menghindarinya. 

 Perilaku individu dapat diubah. Perilaku yang negative dapat diubah dengan 

memberikan imbalan agar berubah menjadi positif. Pada bahwa umumnya akan lebih 

efektif jika memberikan imbalan untuk perilaku yang diinginkan diinginkan dari pada 

menghukum perilaku yang diinginkan. Beberapa perilaku yang dapat dimotivasi 

adalah  : 

a. Cara berinteraksi 

b. Menjadi pendengar aktif 

c. Penyusunan tujuan yang menantang 

d. Pendekatan penyelesaian massalah dan tujuan yang berfokus pada perilakn u 

bukan pad apribadi 

e. Informasi yang menggunakan teknik penguatan. 

10. Teori ERG 

 Teori ERG menyebutkan ada tiga kategori kebutuhan individu, yaitu 

eksistensi (existence), keterhubungan (relatedness) dan pertumbuhan (growth), 

karena itu disebut sebagai teori ERG, yang berupa : 

 Kebutuhan eksistensi untuk bertahan hidup dan kebutuhan fisik. 

 Kebutuhan berhubungan adalah kebutuhan ubtuk berhubungan denga orang 

lain yang bermamfaat seperti keluarga, sahabat, atasan, keanggotaan di dalam 

masyarakat.   



 Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan untuk menjadi produktif dan 

kreatif, misalnya diberdayakan didalam potensi tertentu dan berkembang 

secara terus- menerus. 

11. ” Theory X dan Theory Y” 

 Douglas McGregor mengajukan dua pandangan yang berbeda tentang 

manusia ; negatif dengan tanda lebel X dan positif dengan tanda label Y. Setelah 

melakukan penyelidikan  tentang perjanjian seorang manajer dan karyawan, 

McGregor merumuskan asumsi –asumsi dan perilaku manusia dalam organisasi 

sebagai berikut : 

Teori X (negatif) merumuskan asumsi seperti karyawan sebenarnya tidak suka 

bekerja dan jika ada kesempatan dia akan menghindari atau bermalas-malasan dalam 

bekerja.Sebaliknya teori Y (positif) memiliki asumsi-asumsi seperti manusia akan 

melatih tujuan pribadi dan pengontrolan diri sendiri jika mereka melakukan 

komitmen yang sangat objektif. 

Jadi, teori McGregor ini lebihl memihak kepada asumsi-asumsi Y atau positive side 

dari perilaku sumber daya manusia didalam organisasi. Boleh jadi, ide-ide secara 

partisipasi dalam mengambil keputusan, dan tanggung jawab atau grup relasi sebagai 

pendekatan untuk memotivasi karyawan dalam kepuasan kerjanya. 

12. Pola Dasar Pemikiran Expectancy Theory 

 Salah satu teori yang dapat diterima secara luas tentang motivasi adalah teori 

ini yang dikemukakan oleh Victor Vroom’s. teori ini mengemukakan bahwa tindakan 



sesesorang cenderung untuk dilakukan karena harapan hasil verja yang didapatkan. 

Dalam hal ini seperti harapan kenaikan gaji, bonus, promosi dan penghargaan  

Pola teori ini adalah pemahaman antara individu dan hubungannya dengan 

hasil kerja dan kemampuan kerja antara hasil kerja dan penghargaan dan kepuasan 

tujuan individu. 

D.Pengertian komitmen karyawan  

Selama ini telah ada banyak konsep komitmen organisasi yang 

dikemukakan oleh para ahli. Setelah mempelajari berbagai konsep tersebut, 

Meyer dan Allen (1991: 67) berpendapat bahwa diantara berbagai konsep itu 

sebenarnya terdapat suatu kesamaan yaitu adanya satu inti pokok atau core 

essence yang membedakan konsep ini dari konsep-konsep lainnya. Inti pokok 

tersebut adalah bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan suatu keadaan 

psikologis tertentu yaitu : 

(a). Mengkarakterisasi hubungan karyawan dengan organisasinya. 

(b). Mempunyai implikasi berupa keputusan untuk berhenti atau terus menjadi 

anggota organisasi tersebut. Atau dengan kata lain, keadaan psikologis ini 

mempunyai kekuatan pengikat (binding force) sehingga dapat mengikatkan 

seseorang pada organisasinya. 

 Menurut Mowday, Steers dan Porter (dalam Spector, 2000) 

mengemukakan bahwa komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen, yaitu 

penerimaan dan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan or-

ganisasi, kesediaan individu untuk berusaha dengan sungguh-sungguh demi 



kepentingan organisasi serta keinginan yang kuat untuk mempertahankan keang-

gotaannya di dalam organisasi tersebut. Menurut Meyer, Allen & Smith (dalam 

Spector, 1993), komitmen organisasi terdiri dari tiga  komponen yaitu sebagai 

berikut : 

1. Komitmen kerja afektif (affective occupational commitment), yaitu komitmen 

sebagai keterikatan afektif/psikologis karyawan terhadap pekerjaannya. 

Komitmen ini menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena 

mereka menginginkannya. 

2. Komitmen kerja kontinuans (continuance occupational commitment), 

mengarah pada perhitungan untung-rugi dalam diri karyawan sehubungan 

dengan keinginannya untuk tetap mempertahankan atau meninggalkan 

pekerjaannya. Artinya, komitmen kerja di sini dianggap sebagai persepsi 

harga yang harus dibayar jika karyawan meninggalkan pekerjaannya. 

Komitmen ini menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena 

mereka membutuhkannya. 

3. Komitmen kerja normatif (normative occupational commitment), yaitu 

komitmen sebagai kewajiban untuk bertahan dalam pekerjaan. Komitmen ini 

menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka merasa 

wajib untuk melakukannya serta didasari pada adanya keyakinan tentang apa 

yang benar dan berkaitan dengan masalah moral. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen kerja adalah :  



Schultz & Schultz (1990) mengemukakan bahwa faktor personal dan 

faktor organisasi dapat meningkatkan komitmen terhadap pekerjaan. Greenberg & 

Baron (1993) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen 

karyawan terhadap pekerjaan adalah karakteristik pekerjaan, kesempatan akan 

adanya pekerjaan lain, karakteristik individu serta perlakuan organisasi terhadap 

karyawan. 

 

F.Penerapan Motivasi dan  Komitmen  

Kesediaan seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh motivasi yang 

dimilikinya. Sedangkan motivasi ditentukan oleh kebutuhannya, sedangkan 

kebutuhan pada setiap individu akan berubah dan berkembang dalam suatu 

kurun waktu tertentu. Sementara untuk memotivasi seseorang karyawan dalam hal 

aktualisasi kerja maka perlu memperhatikan 

1. Tingkat kebutuhan. Kebutuhan tertentu yang lebih dominan kalau di penuhi, 

maka akan menginagtkan motivasi kerja 

2. Tingkah laku. Seorang karyawan yang tingkah lakunya baik, maka akan 

menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik.  

Dalam memotivasi karyawan, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh 

seorang pimpinan antara lain : 

1. Memberikan pekerjaan yang mempunyai tantangan yang mendorong 

untuk penyerahan dan pengarahan potensi yang dimiliki. 



2. Memberikan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dengan 

memperhatikan Batas kemampuan yang dimiliki. 

3. Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dan prospek tentang kemajuan 

perusahaan, berkembangnya karier. 

4. Memberikan succes story yang dapat menggugah seseorang mencapai 

sesuatu seperti pernah dicapai pada masa lalu yang tentunya juga 

memperhatikan kondisi masa depan. 

5. Memberikan pengakuan atas eksistensi dan potensi personil antara lain melalui 

pengikutsertaan dalam perumusan tujuan, perencanaan, pencapaian hasif serta 

evaluasi pelaksanaan pekerjaan. 

Komitmen  diciptakan agar setiap orang mengatur dirinya sendiri dalam hal 

minat dan keikutsertaan dalam mencapai suatu tujuan. Persyaratan yang 

diperlukan untuk membangun komitmen  adalah 

1. Organisasi sebagai wadah dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan 

kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Peraturan komitmen harus dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh karyawan agar lebih 

baik antara lain : 

a. Mereka harus mengetahui tujuan 

b. Mereka memiliki rasa kebersamaan. 

c. Ide dan pandangan mereka dihargai oleh manajemen. 

3. Manajemen terbuka dan kepemimpinan tatap muka (face to face 

leadership). 



a. Manajemen terbuka ialah 

• Keterbukaan dalam informasi. 

• Keterbukaan dalam kebijakan. 

• Keterbukaan dafam melayani masyarakat. 

 
b. Sedangkan yang dimaksud kepemimpinan tatap muka ialah  Bekerja cepat 

secara rasional. Sering turun ke bawah unfuk meyakinkan bahwa kebijakan 

dilaksanakan dan menyerap apa yang berkembang di bawah. iii. Komunikasi 

sosial dua arch secara timbal batik. 

Dalam melaksanakan komitmen  menurut Anonim (1997 : 25) seseorang 

perlu memperhatikan prinsip dasar yaitu : 

1. Peraturan-peraturan di perusahaan ditetapkan pada seluruh bagian. 

2. Karyawan tidak dibenarkan menyia-nyiakan waktu kerja atau    waktu lain. 

3. Instruksi-instruksi yang jelas dan dapat dirasakan sebagai jalan penyelesian. 

4. Mendorong kerja denga baik, tidak ada keadaan absen 

5. Membeikan contoh terbaik kepada tiap-tiap bagian 

6. Mengenali orang secara individu. 

7. Terbuka bagi staf 

8. Membantu aspek pada individu. 

9. Mempunyai multipler effect dalam pelaksanaan komitmen. 



10.  Tidak menerobos. 

11. Tidak menghambat saat bekerja secara normal 

12. Memecahkan masalah komitmen pada semua tingkatan setiap pimpinan   

terutama pimpinan langsung sebagai penggerak dan pendorong (motivator) 

dapat menyelenggarakan motivasi dengan : 

a. Cara yang keras : Mengancam, menakut-nakuti dan sebagainya seperti 

ancaman penurunan pangkat, pemecatan dan lain-lain. 

b. Cara yang baik (luwes) 

Salah satu faktor kunci utama guna mengukur dan mengembangkan suatu 

organisasi secara efektif dan efisien yaitu dengan mengadakan penilaian kinerja. 

Dengan penilaian kinerja tersebut berarti suatu organisasi telah melaksanakan 

fungsi pengawasan dan memanfaatkan secara baik sumber daya manusia yang 

ada  dalam organisasi atau perusahaan tersebut. 

G. Pengertian Kinerja 

Menurut Mulyadi (1997 12) bahwa kinerja adalah kemajuan seseorang 

dalam suatu lapangan kerja (jenis pekerjaan) yang dicapai atau diperoleh selama waklu 

ia bekerja. Contoh seseorang yang dengan pesat menanjak pangkatnya karena 

telah melakukan kinerja, dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa yang 

bersangkutan telah mencapai karier dalam pekerjaannya. 



Berdasarkan pendapat David McClelland yang dikutip Handoko (1992 : 

267) bahwa ada hubungan korelasi yang posilif antara kebutuhan berprestasi 

dengan prestasi dan sukses pelaksanaan. David McClelland, melalui riset 

empiriknya, menemukan bahwa para usahawan, ilmuwan dan profesional mempunyai 

tingkat motivasi prestasi di atas rata-rata. Motivasi seorang pengusaha tidak semata-

mata ingin mencapai keuntungan demi keuntungan itu sendiri, tetapi karena dia 

mempunyai keinginan yang kuat untuk berprestasi. Keuntungan (laba) hanyalah suatu 

ukuran sederhana yang menunjukkan seberapa baik pekerjaan telah dilakukan, tetapi 

tidak sepenting tujuan itu sendiri. 

David McClelland juga menemukan bahwa kebutuhan prestasi 

berorientasi prestasi mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang dapat 

dikembangkan yaitu : 

1. Menyukai pengambilan resiko yang layak (moderat) sebagai fungsi 

keterampilan, bukan kesempatan, menyukai suatu tantangan dan 

menginginkan tanggung jawab pribadi bagi hasil-hasil yang dicapai. 

2. Mempunyai kecenderungan untuk menetapkan tujuan-tujuan prestasi yang 

layak dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan. Salah satu alasan 

mengapa banyak perusahaan yang berpindah ke program Management By 

Objestives (MBO) adalah karena adanya korelasi positif antara penetapan 

tujuan dan tingkat prestasi. 



3. Mempunyai kebutuhan yang kuat akan umpan batik tentang apa yang telah 

dikerjakannya. 

4. Mempunyai keterampilan dalam perencanaan jangka panjang dan 

memiliki kemampuan-kemampuan organisasi. 

Titik awal kinerja dimulai dari individu. Tiap karyawan harus menerima 

tanggung jawab pengembangan kariernya demi untuk kemajuan prestasi kerjanya. 

Sekali tanggung jawab pribadi itu dilaksanakan, maka beberapa tindakan 

pengembangan prestasi mungkin akan berguna. Tindakan-tindakan ini menurut 

William B. Werther dan Keit Davis yang dikutip oleh Mukijat (1995: 118) 

meliputi : 

1. Job performance (kinerja). Kegiatan yang paling penting dapat 

dilakukan oleh seorang karyawan untuk mamajukan kariernya adalah 

kinerja yang baik. Dugaan kinerj yang baikb menjadi dasar semua 

kegiatan pengembangan karier. Apabila kinerja dibawah standar 

maka dengan baik memperdulikan usaha-usaha pengembangan karier 

lainnya. Tujuan karier yang sederhana biasanya tidak dapat trcapai. 

Individu-individu yang bekerja kurang baik segera di abaikan oleh 

bagian personalia dan mengambil keputusan manajemen  

2. Exposure (Penyingkapan). Kemajuan karier juga dimajukan atau 

dibantu oleh penyingkapan. Penyingkapan artinya menjadi diketahui 



dan diharapkan sangat diperhatikan oleh mereka yang menentukan 

promosi, pemindahan dan kesempatan-kesempatan karier lainnya. 

3. Resignation (permintaan berhenti) Apabila seorang karyawan 

mengetahui ada kesempatan karier yag lebih besar di tempat lain 

maka pemerintah berhenti mungkin merupakan satu-satunya cara 

untuk mencapai tujuan karier seeorang. 

4. Organisasi loyalty (Kesetiaan terhadap organisasi). Dalam banyak 

organisasi orang-orang menempatkan kesetiaan terhadap karier diatas 

kesetiaan terhadap organisasi. 

5. Metros and sponsor (penasehat dan sponsor). Penasehat adalah 

seeorang yang memberikan nasihat karier secara informal. Sponsor 

adalah seseorang dalam suatu organisasi yang adapat menciptakan 

kesempatan-kesempatan karier bagi orang lain.     

6. Key subordinates (orang-orang bawahan yang penting). Manajer manajer 

yang sukses mengandalkan orang-orang bawahan yaitu membantu 

pengembangan dan prestasi. Orang-orang bawahan dapat  memiliki 

pengetahuan atau kecakapan khusus yang tinggi sehingga manajer 

dapat belajar dari padanya. Atau karyawan-karyawan dapat  

melaksanakan tugas yang penting sekali untuk membantu manajer 

mencapai prestasi yang baik. 

7. Growth opportunities (kesempatan untuk maju). Apabila karyawan 

menambah kemampuannya, ini berarti bahwa karyawan melengkapi 



tujuan organisasi. Misalnya, mengikuti program latihan, mengambilkursus 

tanpa penghargaan, mengejar gelar tambahan, atau mencari tugas 

pekerjaan baru, dapat ikut mengakibatkan kemajuan. Kesempatan-

kesempatan untuk maju ini membantu baik tujuan bagian personalia 

untuk mengembangkan tenaga-tenaga pengganti intern ataupun rencana 

karier pribadi individu. 

Menurut Sutermeister yang dikutip oleh Siswanto (1989), bahwa 

1. 90 % produktivitas karyawan tergantung pada kinerja karyawan 

tersebut dan 10 % tergantung pada perkembangan teknologi dan 

bahan mentah. 

2. 80 % - 90 % prestasi kerja tergantung pada kemampuannya. 

3. 50 % motivasi kerja karyawan tergantung pada kondisi fisik dan 

karyawan yang bersangkutan. 

Mursanef ( 1996 : 62 ), mengemukakan bahwa kinerja merupakan 

kemampuan seseorang dalam usaha mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih 

menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi. Sehingga setiap organisasi atau 

perusahaan sangat memerlukan pendidikan dan latihan bagi para karyawan untuk 

dapat meningkatkan keahlian, pengetahuan, keterampilan, pengalaman ataupun 

perubahan sikap individu yang diharapkan meningkatkan kinerjanya 

Selanjutnya  Saydam (1996 : 55), menyatakan bahwa kinerja merupakan 

hasil pelaksanakan pekerjaan yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 



melaksanakan pekerjaan yang dibebankan rkepadanya. Adapun yang mempengaruhi 

kinerja : 

a. Kecakapan 

b. Keterampilan 

c. Pengalaman 

d. Kesungguhan 

e. Kondisi lingkungan kerja 

Dengan memperhatikan pengertian kinerja sebagaimana diuraikan di atas, 

jelas banyak manfaat yang dipetik. Menurut Handoko dikutip oleh Martoyo (1998 

84), terdapat 10 (sepuluh) manfaat yang dapat dipetik dari penilaian kinerja, yaitu : 

a. Perbaikan prestasi kerja, 

b. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi, 

c. Keputusan-keputusan penempatan, 

d. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan,  

e. Perencanaan dan pengembangan karier, 

f. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing,  

g. Ketidakakuratan informasional, 

h. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, 

i. Kesempatan kerja yang adil, dan 

j. Tantangan-tantangan eksternal. 

Untuk mengadakan penilaian terhadap karyawan secara tepat penilaian harus 

mempunyai kemampuan penilaian yang baik  yang baik dan obyektif, sehingga 



dalam penilaiannya terhadap karyawan tertentu betul-betul didasarkan atas 

ukuran-ukuran tertentu dimana pekerjaan itu dinilai dengan realistis. 

Meskipun dalam praktek, penilaian kinerja tidak mudah namun penilaian 

dalam suatu perusahaan sangat penting sehingga perlu dilaksanakan. Kesulitan 

dalam penilaian bukan saja disebabkan oleh banyaknya lapangan pekerjaan atau 

jabatan yang dinilai tetapi juga sulitnya menetapkan sifat-sifat apa yang dapat 

digunakan sebagai petunjuk baik tidaknya seseorang pada suatu jabatan tertentu. 

Karena tidak ada manusia yang mempunyai perjalanan hidup yang sama, 

maka dapat saja timbul subyektifitas dalam penilaian terhadap karvawan oleh 

atasannva. Namun ditegaskan bahwa berlebihan dalam penilaian dapat saja 

mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu pimpinan atau atasan 

yang ingin sukses dalam pengembangan karyawannya tidaklah bijaksana jika 

bersifat subyektifitas dalam penilaian, tetapi harus bersifat wajar dan obyektif. 

Menurut Dharma (1991 3), ada dua hal penting dalam  kinerja yang 

rasional dan ditetapkan secara obyektif terlihat pada dua kepentingan, yaltu 

kepentingan karyawan dan kepentingan organisasi atau perusahaan.Bagi 

karyawan, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai 

hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensinya yang bermanfaat untuk 

menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Bagi organisasi, 

hasil penilaian kinerja para karyawan sangat penting arti dan peranannya dalam 

pengambilan keputusan. 



Kinerja karyawan  adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Indikator variabel ini meliputi:  

(1) kerjasama dengan karyawan  lainnya.  

(2) kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan organisasi. 

(3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 

(4) motivasi kerja. 

 (5) pencapaian prestasi kerja.  

 

H.Implikasi Motivasi dan Komitmen  Terhadap Prestasi  Kerja 

Perusahaan harus menjadi alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan 

individu. Meskipun demikian perusahaan didirikan tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan perseorangan, tetapi juga berhubungan dengan kelangsungan hidup 

organisasi tersebut melalui kinerja  atau produktivitas. 

Pencapaian kinerja  yang baik digabungkan dengan pemenuhan 

kebutuhan karyawan hendaknya menjadi perhatian semua organisasi. 

Saiyadain (1997 : 18) merumuskan produktivitas sebagai berikut "Productivity is 

the ratio of a given amount of output to a given amount of input for a specific period of 

time" (produktivitas adalah perbandingan jumlah keluaran tertentu dengan jumlah 

masukan tertentu untuk suatu jangka waktu tertentu). Makin tinggi perbandingannya 

maka makin tinggi pulalah produktivitasnya. Peranan motivasi dan komitmen 



dalarn mencapai perbandingan ini adalah penting bagi para manajer dan 

penyelia (supervisor). 

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa penilaian yang sangat tepat 

mengenai berapa banyak motivasi dan berapa besar komitmen yang 

diperlukan masih belum didapatkan suatu jawaban yang baku. Akibatnya masalah ini 

mengurangi hubungan yang erat antara motivasi, komitmen dan kinerja 

Pada umumnya telah diketahui bahwa sampai suatu titik tertentu hasil 

(output) meningkat dengan bertambahnya motivasi yang didukung oleh 

membaiknya komitmen, melewati titik itu tambahan motivasi mengakibatkan turunnya 

hasil (output). Dengan demikian terlalu sedikit motivasi mengakibatkan lamban atau 

kurangnya gairah bekerja dan terlalu banyak motivasi mengakibatkan gangguan. 

Berapa tingkat optimum motivasi dan disiplin tergantung pada tingkat pekerjaan 

maupun 

Motivasi yang terlalu tinggi mengakibatkan hasil yang rendah, disebabkan 

karena : 

1. Tingkat motivasi yang terlalu tinggi mempersempit bidang kesadaran. Pada 

motivasi yang terlalu tinggi ada konsentrasi yang lebih tinggi terhadap tujuan 

dengan menyampingkan segi-segi lain yang mungkin penting untuk pemecahan 

masalah mengakibatkan tingkat frustasi yang lebih tinggi apabila tanggapan  

    yang diberikan ternyata kurang. 

2. Tingkat motivasi yang terlalu tinggi juga berhubungan dengan kegelisahan. 

Oleh karena itu perbuatan mungkin lebih banyak ditujukan kepada pengurangan 



kegelisahan daripada kepada pencapaian suatu tingkat efisiensi tertentu. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanpa motivasi dan 

komitmen  mustahil seorang karyawan berkinerja yang baik. Atau dengan kata 

lain bahwa untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja  dalam sebuah 

perusahaan sangat dibutuhkan motivasi dan komitmen  dari setiap karyawan. 

Para peneliti menunjukkan bahwa suatu tingkat motivasi yang tinggi dapat 

mengakibatkan beban moril tinggi suatu sikap dan persamaan yang positif terhadap 

perusahaan, pekerjaan, atasan, teman-teman sekerja dan orang-orang bawahan. 

Dengan beban moril yang tinggi mempunyai hubunaan vana positif dengan 

hasil keria (kinerjal yang tinggi. Jadi motivasi mempengaruhi tingkat moril yang 

selanjutnya mempengaruhi hasil.  

Beberapa langkah untuk mengembangkan kinerja menurut Moekijat (1999 : 

189)  adalah :  

1. Tujuan atau hasil akhir kegiatan harus bersifat khusus dan ditentukan dngan 

tegas 

2. Tujuan atau hasil yang dicapai harus menunjukkan suatu tingkat resiko yang 

sedang untuk individu-individu yang terlibat berate bahwa tujuan harus 

mengandung unsure resiko, tetapi bukan tingkat resiko yang tinggi sehingga 

akan mengejutkan atau menghalang-halangi individu yang terlibat. 

3. Tujuan harus mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga tujuan tersebut 

sewaktu-waktu dapat disesuaikan sebagai jaminan situasi terutama apabila 

tujan tersebut berbeda banyak. 



4. Individu-individu harus diberi umpan balik yang seksama dam jujur menegnai 

kinerja mereka. 

5. Individu-individu harus diberi tanggung jawab untuk suksesnya hasil kegiatan 

mereka. Tanggug jawab terhadap hasil ini merupakan tanggung jawab yang 

sungguh-sungguh. 

6. Penghargaan dan hukuman yang diberikan karena kinerja yang sukses atau 

yang gagal harus dihubungkan dengan selayaknya dengan    Tujuan kinerja. 

Akhirnya harus ada penghargaan yang besar untuk hasil kerja yang besar 

dansebaliknya hanya ada hukuman yang ringan bagi mereka yang 

kegagalannya sedikit 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
I.Kerangka Pemikiran 

Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, maka setiap 

perusahaan diharapkan berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya, yang 

dalam hal ini harus ditunjang oleh kinerja karyawan yang baik. Peningkatan 

kinerja dapat dilihat dari : 



1. Motivasi yaitu merupakan suatu kekuatan berkreasi yang menggerakkan 

setiap orang untuk melakukan pekerjaan.  

Motivasi dipengaruhi oleh : 

a. Gaji 

b. Tunjangan 

c. Kondisi Kerja 

d. Sarana Kerja 

e. Promosi Jabatan 

2. Komitmen Kerja  adalah penerimaan dan keyakinan yang kuat terhadap nilai-

nilai dan tujuan-tujuan organisasi,kesediaan individu untuk berusaha dengan 

sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi serta keinginan yang kuat 

untuk mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi tersebut. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelolah usahanya sangat 

dipengaruhi oleh bentuk motivasi yang diberikan oleh pihak dari 

karyawan itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, 

sehingga mempengaruhi prestasi kerja (produktivitas individu) sekaligus akan 

berdampak positif terhadap produktivitas perusahaan. Dengan demikian 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut dapat dipertahankan dan kondisi 

seperti ini juga dirasakan oleh karyawan dari segi kesejahteraannya 

 

Gambar alur kerangka pemikiran  
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