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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

leadership, serta pengendalian upaya dari anggota organisasi itu serta penggunaan 

sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut guna mencapai tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien sesuai yang telah ditetapkan bersama.Secara umum 

manajemen merupakan alat untuk dapat memudahkan pencapaian tujuan yang 

diinginkan oleh organisasi atau perusahaan serta karyawan. Sementara itu 

manajemen sumber daya manusia sebagai suatu bidang manajemen yang khusus 

mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam suatu perusahaan atau 

organisasi. Adapun berikut pengertian manajemen menurut beberapa ahli 

diantanya menurut Rivai (2009:2) mengemukakan yang mana manajemen ialah 

suatu ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber daya lainnya secara 

efisien, efektif, dan produktif merupakan hal yang paling penting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Lalu menurut Safroni (2012:44) yaitu menyatakan 

bahwa perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya 

anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sapre 

dalam Usman (2013:6) menyatakan bahwa manajemen adalah serangkaian 

kegiatan yang diarahkan langsung penggunaan sumber daya organisasi secara 

efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

2.1.2 Fungsi Manajemen 

Menurut Handoko (2009:23) fungsi manajemen terdiri dari planning, 

organizing, staffing, leading dan controlling. 
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1) Planning  

Rencana rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi, 

tujuan-tujuannya, dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan 

tujuan tersebut. 

2) Organizing 

Setelah para manajer menetapkan tujuan dan menyusun rencana-rencana 

atau progam-progam untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang 

dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan 

berbagai progam secara efektif. 

3) Staffing  

Merupakan penarikan atau recruitment, latihan dan pengembangan,serta 

penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan 

kerja yang menguntungkan dan produktif. 

4) Leading 

Setelah rencana tersebut dibuat, organisasi dibentuk dan disusun 

personalianya, langkah berikutnya dengan menugaskan karyawan untuk 

bergerak menuju tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 

5) Controlling 

Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan 

(controlling). Controlling merupakan penemuan dan penerapan cara serta 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilakukan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan. 

2.1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia terdiri atas serangkaian keputusan yang 

telah terintegrasi tentang hubungan ketenaga kerjaan yang mempengaruhi 

efektifitas dan efisiensi karyawan dalam organisasi. Manajemen sumber daya 

manusia bertujuan agar sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut dapat 

berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing dan meningkatkan kontribusi 

karyawan terhadap organisasi dalam pencapaian produktifitas organisasi yang 

bersangkutan. Hal ini dapat di pahami karena semua kegiatan organisasi dalam 
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mencapai tujuan tergantung dari peranan karyawan menjalankan fungsinya. Maka 

dari itu perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia dengan penempatan 

fungsi yang tepat sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan. Adapun 

berikut beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli 

yaitu menurut Desseler (2015:3) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi 

karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, 

serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan.Jadi MSDM disini berperan 

terhadap keteraturan dalam mengelola tenaga kerja sehingga keahlian, 

pengetahuan dan hak atas individu sebagai pegawai dapat teroganisir dengan baik. 

Sedangkan Mangkunegara (2013:2) mengemukakan bahwa manajemen sumber 

daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkordinisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 

balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi.  Lalu menurut Nawawi dalam Ambar & 

Rosidah (2003:9) yang dimaksud sebagai sumber daya manusia adalah meliputi 

tiga pengertian yaitu : 

a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan 

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau 

karyawan) 

b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 

orgnaisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan 

berfungsi sebagai modal non material/non finansial di dalam 

organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi real atau 

nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi 

organisasi.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mengatur manusia dalam 
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segala lingkungan yang berfungsi sebagai modal dan memiliki peranan yang 

sangat penting dalam suatu organisasi. 

2.1.4 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Hasibuan (2013:21) 

yaitu: 

1. Perencanaan 

Pada tahap awal fungsi manajemen sumber daya manusia adalah 

melaksanakan perencanaan mengenai sumber daya manusia 

(pekerja/karyawan). 

Merencanakan tenaga kerja yang dibutuhkan atau karyawan perlu 

diperhatikan agar sesuai dengan spesialisasi yang diperlukan oleh 

perusahaan. 

Perencanaan sumber daya manusia juga diperlukan supaya proses 

pencapaian tujuan perusahaan dilaksanaan secara efektif dan efisien. 

2. Pengorganisasian 

Setelah dilakukan perencanaan akan sumber daya manusia pada 

perusahaan, langkah selanjutnya adalah dilaksanakan pengorganisasian. 

Fungsi manajemen sumber daya manusia ini dilakukan dengan merancang 

susunan dari berbagai posisi dalam organisasi/perusahaan seperti jabatan, 

personalia dan berbagai faktor-faktor lainnya agar tercipta sinergisitas 

dalam organisasi/perusahaan. 

3. Pengarahan 

Pengarahan terhadap karyawan dilakukan dengan tujuan agar semua 

karyawan mau bekerja sama dalam proses pencapaian tujuan 

organisasi/perusahaan bersamaan dengan tujuan tiap karyawan. 

4. Pengendalian 

Aktivitas untuk mengontrol atau mengawasi tiap kinerja dari setiap 

karyawan maupun manajer untuk tetap berjalan pada kebijakan perusahaan 

pada pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian memiliki tujuan untuk 

meminimalisir terjadinya penyimpangan. 
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5. Pengadaan 

Proses pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi dan induksi untuk memperoleh sumber daya manusia berupa 

karyawan yang sesuai dengan klasifikasi yang diperlukan oleh perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan teoritis, teknis,  membuat konsep serta sikap pekerja dengan 

program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh perusahaan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi merupakan kompensasi atas jasa bagi karyawan yang 

berprestasi. Balas jasa dapat berupa bonus, kenaikan gaji maupun promosi 

jabatan. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang satu ini dapat 

dijadikan motivasi untuk menaikkan kinerja karyawan. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian merupakan fungsi yang sangat penting dalam fungsi-

fungsi manajemen sumber daya manusia. 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk menyatukan kepentingan dari 

individu-individu tiap karyawan dan sumber daya manusia di perusahaan 

yang lain dengan kepentingan perusahaan. 

9. Pemeliharaan 

Proses pemeliharaan merupakan aktivitas dalam rangka peningkatan dan 

pemeliharaan keadaan fisik, mental dan keloyalan pekerja supaya mereka 

nyaman bekerja sama dalam jangka waktu yang lama dalam pencapaian 

tujuan organisasi. 

10. Kedisiplinan 

Proses pendisiplinan melalui berbagai kebijakan yang diterapkan 

perusahaan menjadi hal yang cukup signifikan pada proses fungsi 

manajemen sumber daya manusia pada organisasi maupaun perusahaan. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengefektifkan proses meraih tujuan. 

11. Pemberhentian 
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Pemberhentian atau lebih dikenal dengan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) terhadap karyawan diperlukan jika karyawan sudah tidak 

memenuhi ketentuan yang diberlakukan perusahaan. 

Pemutusan kontrak kerja juga dapat menjadi cambuk bagi karyawan lain 

untuk terus meningkatkan kapasitas dalam rangka mengembangkan suatu 

organisasi/perusahaan yang ditempatinya. 

2.2 Pengertian Pelatihan Kerja  

Pelatihan kerja merupakan pembelajaran yang melibatkan proses 

perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Menurut Mangkuprawira (2002: 135)pelatihan bagi karyawan adalah 

sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar 

karyawan semakin terampil dan mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya 

dengan semakin baik sesuai dengan standar. Menurut Pasal 1 ayat 9 

UndangUndang No. 13 Tahun 2003 pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan 

untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi 

kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan 

keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.  

Sedangkan menurut Bernardin dan Russell (1998:172) pelatihan di 

definisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja 

tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikulnya ataupun sesuatu pekerjaan yang 

berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini berarti biasanya melakukan perubahan 

sikap, perilaku, keahlian dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Dan agar 

pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu 

pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan 

keorganisasian yang direncanakan dan dirancang didalam menghadapi kebutuhan 

yang teridentifikasi. 

 

2.2.1 Tujuan Pelatihan Kerja 
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Secara umum tujuan diadakan pelatihan yang diselenggarakan perusahaan 

terhadap karyawan dikarenakan perusahaan menginginkan adanya perubahan 

dalam prestasi kerja karyawan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Perusahaan yang gagal menyediakan pelatihan akan kehilangan karyawan yang 

berorientasi pencapaian yang merasa frustasi karena tidak dapat mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kemajuan karir 

mereka.Menurut Rivai (2009:231-233) tujuan dan manfaat Pendidikan dan 

Pelatihan berbeda beda baik manfaat untuk karyawan, perusahaan dan manfaat 

dalam SDM sesuai dengan jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan. 

Namun pada dasarnya tujuan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan dan manfaat Pendidikan dan Pelatihan bagi karyawan :  

a. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan 

masalah yang lebih efektif. 

b. Melalui Pendidikan dan Pelatihan variable pengenalan, 

pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab dan kemajuan 

dapat dilaksanakan. 

c. Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan 

rasa percaya diri. 

d. Membantu karyawan mengatasi stress, tekanan, frustasi dan 

konflik. 

e. Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan 

kepemimpian, keterampilan komunikasi dan sikap. 

f. Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. 

g. Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara 

meningkatkan keterampilan interaksi. 

h. Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih. 

2. Tujuan dan manfaat pelatihan bagi perusahaan : 

a. Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level 

perusahaan. 

b. Memperbaiki moral SDM. 
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c. Membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan. 

d. Membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik. 

e. Mendukung keterbukaan dan kepercayaan. 

f. Meningkatkan hubungan atasan dan bawahan. 

g. Membantu meningkatkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan 

kualitas pekerja. 

h. Memberikan informasi tentang perusahaan dimasa depan. 

Tujuan dilaksanakannya pelatihan dan pengembangan ini menggambarkan bahwa 

peranan program ini sangat penting bagi karyawan yang terlebih lagi bagi 

perusahaannya itu sendiri. 

2.2.2 Metode Pelatihan 

Menurut Efendi (2005:186) menjelaskan metode-metode pelatihan : 

1.Metode pelatihan On The Job Training 

Ada beberapa metode pelatihan on the job training, yaitu : 

1. Job instruction training 

Pelatihan dimana seseorang bertindak sebagai pelatih untuk 

mengistruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses 

kerja. 

2. Coaching 

Bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja yang 

dilakukan oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan 

secara informal dan biasanya tidak terencana. 

3. Job rotation 

Program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan 

karyawan pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang 

berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai 

pekerjaan dalam organisasi. 

4. Apprenticeship  
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Pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktik 

dilapangan, yaitu dengan sejumlah teori diberikan kepada peserta, peserta 

dibawa kelapangan. 

2. Metode pelatihan Off The Job Training 

Ada beberapa jenis metode Off The Job Training, yaitu : 

1. Lecture 

Presentasi atau pengajar yang diberikan oleh pelatih/pengajar kepada 

sekelompok pendengar. 

2. Video presentasi 

Presentasi atau pelajaran yang disajikan melalui film atau video tentang 

pengetahuan atau bagaimana melakukan suatu pekerjaan. 

3. Vestibule training/simulation 

Latihan yang diberikan disuatu tempat kusus dirancang menyerupai tempat 

kerja, yang dilengkapi beberapa peralatan seperti di tempat kerja. 

4. Role playing 

Metode pelatihan yang dilakukan dengan cara para peserta diberi peran 

tertentu bertindak disituasi tertentu. 

5. Case study 

Study kasus yang diberikan dengan cara memberi beberapa kasus tertentu, 

kemudian para peserta diminta untuk berdiskusi memecahkan kasus 

tersebut dalam kelompok belajar. 

6. Self study 

Meminta peserta untuk belajar sendiri melalui rancangan materi yang 

disusun dengan baik, seperti melalui bahan bacaan, video dan kaset. 

7. Program learning 

Bentuk lain dari self study, yaitu dengan menyiapkan seperangkat 

pertanyaan dan jawaban secara tertulis dengan buku atau dalam sebuah 

program komputer. 

8. Laboratory training 
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Latihan untuk meningkatkan kemampuan hubungan antar pribadi, melalui 

sharing pengalaman, perasaan, presepsi dan perilaku diantara beberapa 

peserta. 

9. Action learning 

Proses belajar melalui kelompok kecil dalam memecahkan berbagai 

persoalan dalam pekerjaan, yang dibantu oleh seorang ahli, bisa dari dalam 

perusahaan atau luar perusahaan. 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelatihan 

Mondy (2008: 212) mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: 

1. Dukungan Manajemen Puncak 

Dukungan kepemimpinan dari atas sangat berguna agar program-program 

pelatihan dan pengembangan dapat berjalan dengan baik, 

2. Komitmen Para Spesialis dan Generalis 

Selain dukungan dari manajemen puncak, keterlibatan seluruh manajer baik 

spesialis maupun generalis sangat berpengaruh pada keberhasilan proses 

pelatihan dan pengembangan. Tanggung jawab utama pelatihan dan 

pengembangan merupakan tanggung jawab manajer lini, sedangkan para 

profesional pelatihan dan pengembangan hanya memberikan keahlian 

teknis. 

3. Kemajuan Teknologi 

Teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelatihan dan 

pengembangan terutama penggunaan komputer dan internet yang secara 

dramatis mempengaruhi berjalannya fungsi-fungsi bisnis. 

4. Kompleksitas Organisasi 

Struktur organisasi juga berpengaruh terhadap proses pelatihan dan 

pengembangan. Struktur organisasi yang lebih datar karena lebih sedikitnya 

level manajerial membuat tugas-tugas individu dan tim semakin diperluas 

dan diperkaya. Akibatnya para karyawan menghabiskan lebih banyak 
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waktu untuk menjalankan pekerjaan dan tugas-tugas yang lebih kompleks 

daripada yang biasa dikerjakan sebelumnya. 

5. Gaya Belajar 

Meskipun banyak hal yang belum diketahui mengenai proses belajar, 

beberapa generalisasi yang dinukil dari ilmu-ilmu keperilakuan telah 

mempengaruhi cara perusahaan-perusahaan melaksanakan pelatihan. 

Beberapa contoh adalah sebagai berikut: 

a) Para pembelajar mengalami kemajuan dalam suatu bidang 

pembelajaran hanya sepanjang mereka membutuhkannya guna 

mencapai tujuan-tujuan mereka. Riset menunjukkan bahwa tanpa 

relevansi, makna, dan emosi yang melekat pada materi yang 

diajarkan, para pembelajar tidak akan belajar. 

b) Waktu terbaik untuk belajar adalah ketika pembelajaran ada 

gunanya. Persaingan global telah meningkatkan kebutuhan akan 

efisiensi secara dramatis. Salah satu cara hal tersebut mempengaruhi 

pelatihan dan pengembangan adalah kebutuhan pelatihan yang 

berbasis ketepatan waktu. Just-in-time training adalah pelatihan 

yang diberikan kapanpun dan di manapun pelatihan tersebut 

dibutuhkan. 

c) Bergantung pada jenis pelatihan, mungkin merupakan langkah 

bijaksana untuk member jeda di antara sesi-sesi pelatihan. 

6. Fungsi-Fungsi Sumber Daya Manusia Lainnya 

Pelaksanaan yang sukses dari fungsi-fungsi manajemen yang lain juga 

mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Sebagai contoh, jika 

upaya-upaya rekrutmen dan seleksi hanya menarik para karyawan 

berkualifikasi sedang, perusahaan akan membutuhkan program-

program pelatihan dan pengembangan yang ekstensif. Paket 

kompensasi perusahaan juga bias mempengaruhi upaya-upaya pelatihan 

dan pengembangan. 
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Organisasi-organisasi dengan sistem pembayaran yang kompetitif atau 

program-program kesehatan dan keselamatan yang progresif akan lebih 

mudah menarik karyawan yang mampu berprestasi tinggi, dan 

mempertahankan para karyawan yang hanya memerlukan sedikit 

pelatihan. 

2.2.4 Komponen – komponen dalam Pelatihan 

Menurut Mangkunegara (2007:86) ada beberapa komponen yang harus 

diperhatikan dalam pelatihan dan pengembangan yaitu: 

1. Tujuan dan Sasaran pelatihan dan pengembangan harus Jelas dan dapat 

terukur. 

2. Para Pelatih (Trainers) harus ahlinya yang berkualitas memadai 

(Profesional). 

3. Materi  pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan 

yang hendak dicapai 

4. Metode pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan pegawai yang menjadi peserta. 

5. Peserta pelatihan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan 

yang ditentukan. 

2.2.5 Indikator Pelatihan Kerja 

Indikator - indikator  pelatihan menurut Mangkunegara (2011:57), 

diantaranya: 

1. Instruktur 

a. Pendidikan 

Pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan (ability) 

seseorang melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang, 

guna memaksimalkan penyampaian materi kepada peserta pelatihan. 

b. Penguasaan materi 

Penguasaan materi bagi seorang instruktur merupakan hal yang 

penting untuk dapat melakukan proses pelatihan dengan baik sehingga 
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para peserta pelatihan dapat memahami materi yang hendak 

disampaikan. 

2. Peserta 

a. Semangat mengikuti pelatihan 

Hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan proses pelatihan. 

Jika instruktur bersemangat dalam memberikan materi pelatihan maka 

peserta pelatihan pun akan bersemangat mengikuti program pelatihan 

tersebut, dan sebaliknya. 

b. Seleksi 

Sebelum melaksanakan program pelatihan terlebih dahulu perusahaan 

melakukan proses seleksi, yaitu pemilihan sekelompok orang yang 

paling memenuhi kriteria untuk posisi yang tersedia di perusahaan. 

3. Materi 

a. Sesuai tujuan 

Materi yang diberikan dalam program pelatihan kepada peserta 

pelatihan harus sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia 

yang hendak dicapai oleh perusahaan. 

b. Sesuai komponen peserta 

Materi yang diberikan dalam program pelatihan akan lebih efektif 

apabila sesuai dengan komponen peserta sehingga program pelatihan 

tersebut dapat menambah kemampuan peserta. 

c. Penetapan sasaran 

Materi yang diberikan kepada peserta harus tepat sasaran sehingga 

mampu mendorong peserta pelatihan untuk mengaplikasikan materi 

yang telah disampaikan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4. Metode 

a. Pensosialisasian tujuan 

Metode penyampaian sesuai dengan materi yang hendak disampaikan, 

sehingga diharapkan peserta pelatihan dapat menangkap maksud dan 

tujuan dari apa yang disampaikan oleh instruktur. 
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b. Memiliki sasaran yang jelas 

Agar lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan sumber daya 

manusia yang efektif apabila memiliki sasaran yang jelas yaitu 

memperlihatkan pemahaman terhadap kebutuhan peserta pelatihan. 

5. Tujuan  

Meningkatkan keterampilan, hasil yang diharapkan dari pelatihan yang 

diselenggarakan yaitu dapat meningkatkan keterampilan/ skill, 

pengetahuan dan tingkah laku peserta atau calon karyawan baru. 

 

2.3  Pengertian Motivasi 

 Motivasi merupakan suatu motif atau dorongan seseorang dalam 

melakukan tindakan. Dalam dunia karir motivasi mempunyai lingkup sebagaietos 

kinejra karyawan yang tinggi,dipengaruhi oleh hal – hal seperti dorongan 

pemberian motif dari top manajemen terhadap middle atau lower dan dapat pula 

dipengaruhi oleh lingkungan kinerja yang positif sehingga  dapat mencapai tujuan 

perusahaan. Maka darinya motivasi telah menjadi aspek penting dari bagian 

perusahaan yang harus terus terkendali demi menghasilkan tingginya 

produktifitas. Adapun pengertian motivasi menurut Mangkunegara (2012:61) 

motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja 

di perusahaan (situation). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang 

menggerakan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan 

organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap 

situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja 

maksimal. 

Menurut Badrudin (2013:191) menyatakan bahwa pengertian motivasi 

adalah kondisi psikologis dalam diri individu yang menggerakan individu untuk 

bertindak sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang disadari untuk mencapai 

tujuan. Tindakan motivasi dapat berupa kegiatan yang dilaksanakan guna 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sedangkan menurut M. Stears dalam Sedarmayanti (2009: 233), motivasi 
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adalah kekuatan kecenderungan seorang individu melibatkan diri dalam kegiatan 

yang berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukan perasaan senang yang relatif 

terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih 

merupakan perasaan sedia/rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dirangkum bahwa motivasi 

merupakan perilaku para pekerja dalam upaya peningkatan atau pencapaian 

sasaran pekerjaan yang tumbuh atas dasar hasrat dan keinginan agar mencapai 

kesesuaian dengan yang telah ditargetkan perusahaan. 

2.3.1  Teori Motivasi 

Terdapat beberapa teori motivasi yang telah dikemukakan oleh beberapa 

ahli yang menekuni kegiatan pengembagan teori motivasi. Adapun teori teori 

tersebut terdapat dalam beberapa bagian seperti content theory, process theory dan 

reinforcement theory. Dikutip dalamPriansa (2014:205-212) beberapa teori 

motivasi tersebut antara lain : 

A. Content Theory 

1. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

Teori ini mengikuti teori jamak, yaitu seorang akan 

berperilaku/bekerja,karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-

macam kebutuhan. Karena kebutuhan yang diinginkan pegawai berjenjang, 

artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi maka kebutuhan tingkat 

kedua akan menjadi yang utama. Selanjutnya jika kebutuhan tingkat kedua 

telah terpenuhi maka muncul tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat 

kebutuhan kelima. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow yang 

menyatakan bahwa setiap diri manusia itu sendiri terdiri atas lima tingkat 

atau hirarki kebutuhan, yaitu : 

a. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs) 

Merupakan kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai 

kebutuhan yang paling dasar. Misalnya kebutuhan untuk makan, minum, 

bernafas. 
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b. Kebutuhan Rasa Aman (Safety Needs) 

Kebutuhan akan perlindungan dari ancaman,bahaya, pertentangan dan 

lingkungan hidup, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, 

psikologikal dan intelektual. 

c. Kebutuhan Sosial (Social Needs) 

Kebutuhan untuk mereka memiliki yaitu kebutuhan untuk diterima dalam 

kelompok, berafiliasi, berinteraksi dan kebutuhan untuk mencintai serta 

dicintai. 

d. Kebutuhan akan Harga Diri atau Pengakuan (Esteem Needs) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk dihormati dan dihargai 

oleh orang lain dalam lingkungannya. 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-Actualization Needs) 

Kebutuhan untuk kegunaan kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk 

berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian dan 

kritik terhadap sesuatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Hierarki Kebutuhan Maslow 

Sumber : Priansa (2014:207), Perencanaan & Pengembangan SDM 
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 Maslow mengemukakan bahwa orang dewasa secara normal memuaskan 

kira-kira 85% kebutuhan fisiologis, 70% kebutuhan rasa aman, 50% kebutuhan 

untuk memiliki dan mencintai, 40% kebutuhan harga diri, dan hanya 10% dari 

kebutuhan aktualisasi diri. Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini 

tampak lebih berisifat teoritis, namun telah memberikan pondasi dan mengilhami 

bagi pengembangan teori-teori motivasi yang berorientasi pada  kebutuhan 

berikutnya yang lebih bersifat aplikatif. Dengan demikian, setiap pegawai harus 

dapatmemotivasi dirinya sendiri agar dapat mencapai kepuasan kerja. 

2. Teori Kebutuhan Berprestasi McClelland 

Menurut McClelland menyatakan bahwa motivasi sebagai suatu kebutuhan 

yang bersifat sosial, kebutuhan yang muncul akibat pengaruh eksternal. 

Kebutuhan tersebut dibagi menjadi tiga jenis yaitu : 

a. Kebutuhan Berprestasi (N-Ach) 

Need for Achievement adalah kebutuhan untuk berprestasi yang 

merupakan refleksi dari dorongan akan tanggungjawab untuk pemecahan 

masalah. Seseorang yang memiliki kebutuhan berprestasi tinggi 

cenderung untuk mengambil risiko. Kebutuhan akan berprestasi 

merupakan dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan 

seperangkat standar, bergulat untuk sukses 

b. Kebutuhan Kekuasaan (N-Pow) 

Need for Power adalah kebutuhan akan kekuasaan yang merupakan 

refleksi dari dorongan untuk mencapai autoritas, untuk memiliki 

pengaruh kepada orang lain. Kebutuhan akan kekuasaan menjadikan 

pegawai memiliki motivasi untuk berpengaruh dalam lingkungannya, 

memiliki karakter kuat untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk 

menang. 

c. Kebutuhan Berafiliasi (N-Affil) 

Need for Affiliation yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan 

dorongan untuk berinteraksi dengan oranglain, berada bersama orang 

lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. 
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Kebutuhan akan afiliasi adalah  hasrat untuk berhubungan antar pribadi 

yang ramah dan akrab. 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan oleh McClelland bahwa kebutuhan 

dan motif memiliki arti yang dapat dipertukarkan satu sama lain. Kebutuhan atau 

motif ini dimiliki oleh setiap orang dengan proporsi yang berbeda-beda dan 

masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda pula. 

3. Teori Dua Faktor Herzberg 

Teori ini dikembangkan dan dikenal dengan model dua faktor, yaitu : 

a. Faktor Motivasional 

Hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya instrinsik, yang berarti 

bersumber dari dalam diri seseorang. Yang tergolong sebagai faktor 

motivasional antara lain ialah pekerjaan seeorang, keberhasilan yang 

diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan 

orang lain. 

b. Faktor Hygiene atau Pemeliharaan 

Faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar 

diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan 

seseorang. Faktor-faktor pemeliharaan mencakup antara lain status 

pegawai dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, 

hubungan seseorang dengan rekan-rekan kerjanya, teknik penyeliaan 

yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem 

administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan yang 

berlaku. 

4. Teori E-R-G (Clayton Alderfer) 

 Alderfer (1972) mengemukakan tiga kategori kebutuhan, yaitu : 

• Eksistence (E) atau Eksistensi 

Meliputi kebutuhan fisiologis berulang yang mana hal seperti ini 

tidak akan lepas dari bawaan kita seperti lapar, rasa haus, seks, 

kebutuhan materi dan lingkungan kerja yang menyenangkan. 

• Relatedness (R) atau Keterkaitan 
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Menyangkut dengan orang orang yang penting bagi kita seperti 

anggota keluarga, sahabat dan penyelia di tempat kerja. 

• Gorwth (G) atau Pertumbuhan 

Meliputi keinginan kita dimana setiap individu ingin produktif dan 

kreatif dengan mengerahkan segenap kesanggupan kita. 

B. Process Theory 

Adapun dalam Rivai (2014:613)terdapat pola dasar pemikiran process 

theory. Pada dasarnya process theory bukan menekankan pada isi kebutuhan dan 

sifat dorongan dari kebutuhan tersebut, melainkan pendekatan ini menekankan 

pada bagaimana dan dengan tujuan apa setiap individu dimotivasi agar 

menjalankan tugasnya dengan sebaik baiknya. Dalam hal ini kebutuhan hanyalah 

salah satu elemen dalm suatu proses tentang bagaimana para individu bertingkah 

laku. Sebagai contoh, seseorang melihat adanya kemungkinan yang besar untuk 

menerima suatu imbalan (kenaikan gaji) apabila mereka melakukan tindakan 

tertentu, misalnya bekerja dengan keras dan bersungguh sunggu. Imbalan ini 

menjadi suatu perangsang (incentive) atau motif untuk perilaku mereka. Dasar 

dari teori ini adalah expectancy (harapan) yaitu apa yang dipercayai oleh individu 

akan mereka peroleh dari tingkah laku mereka. 

Teori ini juga terdapat 3 teori pendukung : 

1. Teori Keadilan/Equity Theory (S. Adams) 

Pada dasarnya teori ini berpandangan bahwa manusia terdorong untuk 

menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan 

organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai 

mempunyai 

persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan 

dapat terjadi, yaitu : 

• Seorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar 

• Mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. 
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Dalam menumbuhkan suatu persepsi tertentu, seorang pegawai biasanya 

menggunakan empat macam hal sebagai pembanding, hal itu antara lain : 

• Harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima 

berdasarkan kualifikasi pribadi, seperti pendidikan, keterampilan, sifat 

pekerjaan dan pengalamannya; 

• Imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang kualifikasi 

dan sifat pekerjaannnya relatif sama dengan yang bersangkutan sendiri; 

• Imbalan yang diterima oleh pegawai lain di organisasi lain di kawasan 

yang sama serta melakukan kegiatan sejenis; 

• Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis 

imbalan yang pada nantinya akan menjadi hak dari para pegawai yang 

bersangkutan. 

2. Teori Harapan/ Expectancy Theory (Victor Vroom) 

Victor Vroom (1964) mengembangkan sebuah teori motivasi berdasarkan 

kebutuhan infernal, tiga asumsi pokok Vroom dari teorinya adalah sebagai 

berikut: 

• Setiap individu percaya bahwa bila ia berprilaku dengan cara tertentu, ia 

akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil (outcome 

expectancy) sebagai penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan 

bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. 

• Setiap hasil mempunyai nilai, atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini 

disebut valensi (valence) sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu 

hasil yang diharapkan. 

• Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit 

mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha (effort expectancy) 

sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan 

pencapaian suatu tujuan tertentu. 

3. Teori penetapan tujuan/Goal Setting Theory (Edwin Locke) 

Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki empat 

macam mekanisme motivasional yakni : 
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(a) tujuan-tujuan mengarahkan perhatian; 

(b) tujuan-tujuan mengatur upaya; 

(c) tujuan-tujuan meningkatkan persistensi; dan 

(d) tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. 

C. Reinforcement Theory 

Dalam Rivai (2014:614) teori reinforcement ini tidak menggunakan suatu 

motif atau proses motivasi. Sebaliknya teori ini menjelaskan bagaimana 

konsekuensi tindakan dimasa lalu mempengaruhi tindakan dimasa yang akan 

datang dalam suatu siklus belajar. Contohnya, individu akan lebih menaati 

hukum dan peraturan peraturan, karena dengan patuh dengan hukum itu, 

mereka ketahui dari sekolah, masyarakat atau pemerintah akan menghasilakan 

pujian dan pelanggaran hukum dan peraturan peraturan akan menghasilkan 

teguran atau bahkan hukuman tertentu yang telah ditetapkan. 

Dari contoh diatas terlihat bahwa suatu peristiwa (rangsangan) merupakan  

sebab dengan akibat tertentu yang akan mempengaruhi perilaku individu 

(tanggapan). Jika akibat tersebut positif, individu akan cenderung melakukan 

hal tersebut terulang lagi dan apabila akibat tersebut negative maka individu 

akan cenderung tidak menghindarinya.  

 Beberapa perilaku yang dapat memotivasi karyawan adalah : 

• Cara berinteraksi 

• Menjadi pendengar aktif 

• Penyusunan tujuan yang menantang 

• Pendekatan penyelesaian masakah dan tujuan yang berfokus pada perilaku 

bukan pada pribadi 

• Informasi yang menggunakan teknik penguatan 

 

2.3.2 Tujuan Motivasi 

Menurut Danang (2012:198) tujuan motivasi antara lain : 

1)      Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan 

2)      Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 
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3)      Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

4)      Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan 

5)      Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

6)      Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 

 

Sedangkan menurut Pasolog, Harbani (2008:142) menyatakan pentingnya 

motivasi yaitu : 

1)      Motivasi merupakan masalah terpenting dalam proses hidup dan kehidupan. 

2)      Kinerja karyawan rata-rata 60% tingkat evisiennya, dengan motivasi yang 

baik dapat meningkat s/d 80% keatas. 

3)      Orang bekerja bukan hanya karena uang tapi kepuasan kerja. 

4)      Motivasi adalah tugas yang paling “crusial” para pemimpin. 

 

Menurut Hasibuan (2011:146) tujuan pemberian motivasi kepada karyawan 

adalah untuk:  

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.  

Dengan motivasi kerja yang baik, moral karyawan akan lebih baik karena 

keahlian dan keterampilan karyawan sesuai dengan pekerjaannya sehingga 

karyawan antusian untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan dapat 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.  

Dengan motivasi kerja yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan 

karyawan untuk mengembangkan pekerjaannya sehingga karyawan tersebuh 

dapat memberikan prestasi kerja yang optimal dan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan 

Dengan motivasi kerja yang baik, maka dapat mempertahankan kestabilan 

karyawan perusahaan karena gairah kerja meningkat, absensi dan turnover 

karyawan menurun. 
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4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

Jika motivasi kerja karyawan meningkat maka disiplin kerja karyawan akan 

semakin baik, karyawan akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan 

yang berlaku. 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan.  

Dengan motivasi kerja yang baik makan dapat mengefektifkan pengadaan 

karyawan yaitu dengan cara menempatkan karyawan tersebut pada posisi 

yang tepat dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.  

Jika motivasi karyawan baik, maka dapat menciptakan suasana kerja yang 

harmonis dan hubungan kerja yang baik antar sesame karyawan. 

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan. 

Motivasi kerja karyawan dapat meningkatkan loyalitas, kreativitas dan 

partisipasi karyawan untuk menyelelsaikan pekerjaannya, sehingga bekerja 

lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan  

Dengan adanya motivasi kerja yang baik, maka volume pendapatan karyawan 

semakin meningkat dengan demikian kebutuhan-kebutuhan karyawan dapat 

terpenuhi sehingga tingkat kesejahteraan karyawan akan meningkat. 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. 

Dengan motivasi kerja yang baik dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan 

sehingga dapat menimbulkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku 

Dengan adanya motivasi kerja yang baik, maka dapat menggunakan alat-alat 

dan bahan baku dengan efisien. Sebaliknya, jika terjadi tingkat keborosan 

penggunaan alat-alat dan bahan baku berarti motivasi karyawan menurun. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat digaris bawahi bawha tujuan motivasi 

adalah untuk menggerakan dan mengarahkan potensi dan tenaga kerja dan 

organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga dapat mencapai dan 



35 
 

mewujudkan tujuan yang telah ditetepkan sebelumnya baik itu keinginan 

karyawan ataupun keinginan organisasi. 

2.3.3  Jenis-jenis Motivasi 

Ada dua jenis motivasi menurutHasibuan (2010:150), yaitu motivasi 

positif dan motivasi negatif. 

1. Motivasi positif (insentif positif) 

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi (merangsang) bawahan 

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi standar. Dengan 

motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya 

manusia senang menerima yang baik-baik saja. 

2. Motivasi negatif (insentif negatif) 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan standar 

mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat 

bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka 

tetap dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang 

baik. 

Berdasarkan pendapat diatas maka kedua jenis motivasi tersebut dapat 

digunakan secara kondisional sesuai dengan karakter karyawan yang dihadapi. 

Apabila karyawan yang sudah tidak bisa diberi dorongan dengan motivasi positif 

maka sudah seharusnya diterapkan jenis motivasi negatif agar karyawan tersebut 

tetap harus mau tidak mau untuk terdorong melakukan tugasnya menjadi lebih 

baik. ada baiknya dalam penggunaannya juga harus tepat, baik dan benar pada 

porsinya. 

 

2.3.4 Dimensi dan Indikator Motivasi 

Motivasi merupakan keinginan yang memicu karyawan dalam 

melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik dan untuk menumbuhkan rasa 

tanggung jawab. Motivasi yang baik juga dapat mencerminkan seberapa besaran 

upaya dia dalam bekerja keras. Adapun menurut Uno (2009: 73) terdapat 2 



36 
 

dimensi dan 11 indikator motivasi kerja yang dapatdikelompokan sebagai 

berikut: 

1) Motivasi Internal 

1. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

2. Melaksanakan tugas dengan target yang jelas 

3. Memiliki tujuan yang jelas dan menantang 

4. Ada umpan balik atas hasil pekerjaannya. 

5. Memiliki rasa senang dalam bekerja. 

6. Selalu berusaha mengungguli orang lain. 

7. Diutamakan prestasi dari apa yang dikerjakannya. 

2) Motivasi Eksternal 

1. Selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kerjanya. 

2. Senang memperoleh pujian dari apa yang dikerjakannya. 

3. Bekerja dengan ingin memperoleh insentif. 

4. Bekerja dengan harapan ingin memperoleh perhatian dari teman 

danatasan.  

2.4 Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan dalam keterikatannya pada suatu organisasi. Kinerja karyawan juga 

dapat diartikan sebagaiseberapa banyak mereka yang memberikan pengaruh 

kontribusi dari hasil kinerjanya terhadap tujuan organisasi. Telah menjadi bagian 

esensial dalam peran kinerja ini yang perlu dikelola oleh direksi perusahaan 

terhadap turunan kebawahnya, yang mana kinerja merupakan faktor pendukung 

perusahaan dalam pencapaian targetnya. Adapun menurut Fahmi (2011:2)kinerja 

pegawai adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi tersebut bersifat profit 

oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. 
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Sedangkan menurut Edison (2016:190) kinerja adalah hasil dari suatu 

proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan 

ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun 

Mangkunegara (2011:67)mengemukakan, kinerja karyawan (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam melaksakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa kinerja merupakan 

segala sesuatu aktifitas yang dilakukan karyawan dalam menjalankan tugasnya 

yang mana menghasilkan suatu kualitas individu dalam penilaian baik atau 

buruknya pencapaian prestasi kinerja karyawan tersebut. 

2.4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Menurut Simanjuntak (2011:11) kinerja dapat dipengaruhi beberapa faktor, 

yaitu:  

1) Kemampuan dan keterampilan individu 27 Kemampuan dan keterampilan 

individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja.  

2) Faktor dukungan organisasi Kondisi dan syarat kerja setiap sesorang juga 

tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian, 

penyediaan sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta 

kondisi dan syarat kerja.  

3) Faktor psikologis Kinerja perusahaan dan kinerja setiap perorangan juga 

sangat tergantung pada kemampuan psikologis seperti persepsi, sikap dan 

motivasi. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2013:67) faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :    

1) Faktor kemampuan Secara psikologis, kemampuan karyawan terdiri dari 

potensi Intelegent Quotient (IQ), serta kemampuan pengetahuan dan 
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keterampilan. Artinya, karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ110-

120) dengan pendidikan yang memadai untuk pekerjaan dan terampil dalam 

mengerjakan tugas, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja yang 

diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang 

sesuai dengan keahliannya.  

2) Faktor motivasi Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam 

menghadapi situasi kerja. Artinya, karyawan harus memiliki sikap mental 

yang siap, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang 

akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja. Motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk 

berusaha mencapai prestasi kerja dan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri karyawan untuk 

melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu 

mencapai kinerja. 

2.4.2 Penilaian Kinerja 

Menurut Mondy (2018:257) penilaian kinerja (performance appraisal) 

adalah sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau 

tim. Selanjutnya dijelaskan bahwa meskipun penilaian kinerja merupakan salah 

satu unsur manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena mencerminkan 

secara langsung rencana strategi organisasi. Pada dasarnya focus penilaian kinerja 

pada sebagian besar perusahaan tetap pada karyawan individu, sistem penilaian 

yang efektif akan mengevaluasi prestasi dan menginisiasi rencana rencana untuk 

pengembangan, tujuan dan sasaran. 

Adapun menurut Sutrisno (2013:152)untuk mengukur perilaku atau sejauh 

mana individu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi 

atau institusi, yaitu prestasi kerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian 

hasil dari standar kerja yang telah ditetapkan.Pengukuran prestasi kerja atau 

kinerja diarahkan pada enam aspek yang merupakan bidang prestasi kunci bagi 

perusahaan, yaitu: 
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1. Hasil kerja, merupakan tingkat kuantitas maupun kualitas kerja yang telah 

dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan. 

2. Pengetahuan pekerjaan, merupakan tingkat pengetahuan dan penguasaan 

yang terkait dengan tugas pekerjaan. 

3. Inisiatif, merupakan tingkat inisiatif atau kesediaan melaksanakan tugas 

pekerjaan dan penanganan masalah-masalah yang timbul. 

4. Kecekatan mental, merupakan tingkat inisiatif atau kesediaan 

melaksanakan tugas pekerjaan dan penanganan masalah-masalah yang 

timbul. 

5. Kecekatan mental, merupakan tingkat kemampuan dan kecepatan dalam 

menerima intruksi kerja dan menyesuaikan dengan metode kerja. 

6. Disiplin waktu dan absensi adalah ketepatan waktu dan tingkat kehadiran. 

 

2.4.3 Dimensi dan Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Bangun (2012:233) standar pekerjaan dapat ditentukan dari isi 

suatu pekerjaan, dapat dijadikan sebagai dasar penelitian setiap pekerjaan. Untuk 

memudahkan penilaian kinerja karyawan, standar pekerja harus dapat diukur dan 

dipahami secara jelas. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui jumlah, kualitas, 

ketepatan waktu mengertjakannya, kehadiran, kemampuan bekerja sama yang 

dituntut suatu pekerjaan tertentu.Suatu pekerjaan dapat diukur melalui 5 dimensi, 

yaitu : 

1. Jumlah Pekerjaan 

Setiap pekerjaan memiliki standar kerja yang berbeda sehingga menuntut 

karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, 

keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. Berdasarkan persyaratan 

pekerjaan tersebut dapat diketahui jumlah karyawan yang dibutuhkan 

untuk dapat mengerjakannya, atau setiap karyawan dapat mengerjakan 

beberapa unit pekerjaan. Contohnya adalah pekerjaan yang harus 

diselesaikan pegawai apakah mereka mampu mengerjakannya sesuai 

dengan waktu yang telah di tentukan. Jika tidak, maka satu pekerjaan 

tersebut dapat dikerjakan oleh beberapa orang. 
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2. Kualitas Pekerjaan 

Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu yang harus 

disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. 

Karyawan memiliki kinerja yang baik bila dapat menghasilkan pekerjaan 

sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut. Contohnya 

pegawai mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan apa yang 

menjadi syarat dalam pekerjaan itu sehingga apabila pegawai dapat 

mengerjakan dengan baik maka pegawai tersebut memiliki kinerja yang 

baik. 

3. Ketepatan Waktu. 

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis 

pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu 

bagian tertentu tidak selesai tepat waktu akan menghambat jumlah dan 

kualitas hasil pekerjaan. Contohnya pegawai dengan kinerja yang baik 

mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, sesuai dengan 

apa yang telah di targetkan pimpinan untuk dikerjakan pegawai. 

4. Kehadiran. 

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam 

mengerjakannyasesuai dengan waktu yang ditentukan. Ada tipe pekerjaan 

yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari untuk lims 

hari kerja seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran 

karyawan dalam mengerjakannya. Contoh : dalam instansi ini kehadiran 

merupakan poin yang mampu mengukur bagaimana kinerja para 

pegawainya. Jika pegawai sering melakukan absensi maka dapat di 

pastikan bahwa kinerjanya kurang bagus. 

5. Kemampuan Kerja Sama. 

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja. 

Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang 

karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan kerjasama antar karyawan. 

Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya dalam bekerjasama 
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dengan rekan sekerja lainnya. Contohnya : adanya kerja sama dalam 

menyelesaikan pekerjaan mampu mempercepat kuantitas pekerjaan 

menjadi lebih sedikit dan mampu memperbesar kinerja pegawai itu 

sendiri. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Untuk dapat memberikan gambaran tentang penelitian, maka penulis mengutip 

beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti Judul Hasil Kesimpulan 

1 Galih Candra 

Kusuma, 

Mochamad 

Al musadiq, 

Gunawan 

Eko 

Martjahjono 

(2015)  

 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Pelatian 

Terhadap 

Kinerja PT. PLN 

(PERSERO) 

Distribusi Jawa 

Timur Malang  

 

Independen :  

Motivasi dan 

pelatihan  

Dependen :  

Kinerja 

Karyawan  

Motivasi kerja 

karyawan 

berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap 

kinerja karyawan.  

Pelatihan 

berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap 

kinerja. Motivasi 

dan pelatihan 

berpengarh 

signifikan secara 

simultant terhadap 

kinerja karyawan  

2 Drs. Ruslan, 

S.E M.Si  

(2013)  

Pengaruh 

Motivasi dan 

Pelatihan 

Independen :  

Motivasi dan 

Pelatihan  

Secara bersama-

sama terdapat 

pengaruh motivasi 
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Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Administrasi 

Pada Perguruan 

Tinggi  

Swasta di Kota 

Palembang  

 

Dependen :  

Kinerja  

dan pelatihan 

terhadap kinerja 

karyawan. Secara 

parsial terdapat 

pengaruh motivasi 

terhadap kinerja.  

karyawan. Dan 

terdapat pengaruh 

pelatihan terhadap 

kinerja  

 

3 Mawol 

Mohammed 

Abubakar, 

Babandako, 

Abdullahi 

Yusuf (2011)  

 

An evaluation of 

staf motivation, 

discsatisfaction 

an job 

performance in 

an academic 

settings  

 

Independen :  

Motivation  

Dependen :  

Perfomance  

The study reveals 

that academic 

staffs are very 

highly motivated at 

work and also 

highly contented 

with the working 

environment. The 

study further 

revealed that staff 

performance as it 

relates to teaching 

is very high while 

their performance 

in the areas of 

research and other 

publications is 

moderate.  
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4 Lubis (2008) Pengaruh 

Pelatihan dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan PT. 

Perkebunan 

Nusantara IV 

(persero) Medan 

Independen : 

Pelatihan dan 

Motivasi 

Dependen : 

Kinerja 

Pengaruh pelatihan 

dan motivasi kerja 

berpengarus 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

PT. Perkebunan 

Nusantara IV 

(persero) Medan 

yang selama ini 

mampu 

meningkatkan 

kinerjanya 

5 Daniel arfan 

aruan (2013) 

Pelatihan Kerja 

dan Motivasi 

Terhadap 

Kinerja PT. 

Sucofindo 

(persero) 

Surabaya 

Indipenden : 

Pelatihan kerja 

Dan Motivasi 

Dependen :  

Kinerja 

1. Berdasarkan 

hasil penelitian 

yang dilakukan, 

maka dinyatakan 

bahwa terdapat 

pengaruh secara 

bersama – sama 

antara variable 

penelitian dan 

motivasi terhadap 

variable dependen 

kinerja 

2. Variabel 

motivasi 

berpengaruh paling 

dominan terhadap 

variable kinerja 

dan besarnya 

pengaruh tersebut 
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sebesar 37,21%. 

Sedangkan 

variable pelatihan 

terhadap kinerja 

hanya sebesar 

23,72%. 

 

2.6 Keterkaitan Hubungan Antar Variabel 

2.6.1  Hubungan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai 

Menurut Ruky dalam (Sutrisno 2009:67), pelatihan didefinisikan sebagai 

usaha untukmeningkatkan kinerja karyawan dalampekerjaannya sekarang atau 

dalam pekerjaanlain yang akan dijabatnya segera.Adapun sebagai kajian 

penelitian terdahulu yang memperkuat terdapat hubungan pelatihan terhadap 

kinerja juga dikemukakan oleh Leonardi (2005:2-3) yang menyatakan bahwa 

pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan, serta memastikan 

bahwa penurunan kinerja atau pun masalah yang ada adalah disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap kerja, bukan oleh alasan-

alasan yang lain yang tidak bisa diselesaikan oleh pelatihan.Sedangkan dari 

penelitian Adzmi (2013) menyatakan bahwa dengan adanya pelatihan para 

karyawan dapat mengembangkan kompetensinya dengan bertambahnya 

pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian para ahli dan peneliti terdahulu diatas maka pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja ialah dengan adanya pemberian program pelatihan yang 

efektif diharapkan agar dapat memperbaiki sikap kerja karyawan menjadi efektif 

dalam keterampilan, ahli dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan 
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semakin baik melalui pelatihan karyawan, kesempatan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan semakin besar. 

2.6.2 Hubungan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Pemberian motivasi diharapkan mendorong karyawannya untuk bekerja 

lebih baik, sehingga para karyawan dapat lebih bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku 

diperusahaan (Syadam, 2010:325) 

Adapun menurut Flippo dalamHasibuan (2010: 143), motivasi adalah 

suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja 

secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus 

tercapai. Berbeda lagi menurut Samsudin (2010: 281) yang menyatakan bahwa 

motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap 

seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah 

ditetapkan. Dari hal tersebut cukup mewakilkan bahwa motif dari suatu tindakan 

karyawan diperlukan untuk adanya dorongan dalam melaksanakan perkerjaan. 

Maka cukup jelas bahwa motivasi adalah hal yang menjadi dasar utama 

bagi seseorang untuk memasuki berbagai organisasi adalah dalam ruang usaha 

dari suatu individu memuaskan berbagai kebutuhannya, baik yang bersifat politik, 

ekonomi, social, dan berbagai kebutuhan lainnya yang semakin kompleks. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan menjawab 

masalah penelitian yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran, 

terdapat dua variabel independen yang diteliti yaitu Pelatihan Kerja (X1) dan 

Motivasi Kerja (X2) dan terdapat satu variabel dependen yaitu Kinerja Karyawan 

(Y). 

 Perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu PT. DSS. Dalam 

hal pencapaian perusahaan menjadikan kinerja yang efisien dan efektif 

memerlukan tenaga kerja yang kompeten mempunyai motivasi berprestasi dan 
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pengalaman kerja yang terlatih. Maka darinya pelatihan dan motivasi menjadi 

perhatian yang tidak luput dari manajerial perusahaan. Adanya pelatihan yang 

baik dapat membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan 

masalah yang efektif. Beberapa karyawan yang kedapatan dalam permasalahan 

individu seperti stress, tekanan dan frustasipun diharapkan dapat terbantu dengan 

adanya pelatihan yang efektif. Dibantu pula dengan adanya motivasi, diharapkan 

para karyawan dalam bekerja mencapai tingkat keefektifan sehingga tidak banyak 

terjadi waktu lembur emergency yang seharusnya dapat tidak terjadi. Motivasi 

yang baik juga diharapkan dapat mendorong prestasi yang sifatnya intinsik, yang 

berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Variabel independen yang pertama 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelatihan kerja. Pelatihan kerja 

merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk 

memberikan bekal kepada karyawan agar karyawan dapat bekerja dengan baik 

serta karyawan dapat menyelesaikan pekerjannya sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Pelatihan kerja yang diberikan oleh perusahaan 

merupakan kegiatan yang harus dan wajib diberikan oleh perusahaan agar dapat 

menunjang kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Pelatihan 

kerja diberikan kepada setiap divisi atau kepada divisi-divisi tertentu yang 

dianggap perlu diberikan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang efektif yaitu 

pelatihan yang diberikan setiap bulannya, karena semakin sering dilakukan 

pelatihan kerja maka kinerja karyawan pun diharapkan semakin meningkat dan 

semakin membaik pula. Pada dasarnya tujuan pelatihan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Adapun berdasarkan 

penjelasan Handoko (2011:103), ada dua tujuan utama pelatihan karyawan 

diantaranya: 

1. Pelatihan dilakukan untuk menutup kesenjangan antara kecakapan atau 

kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. 

2. Program-program tersebut diahrapkan dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang 

telah ditetapkan. 
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 Jadi dari tujuan seperti teori di atas di harapkan dengan adanya pelatihan 

yang dilakukan sesuai kebutuhan dan sasaran dapat memberikan kontribusi yang 

lebih mendorong kinerja karyawan pada produktivitas. 

Adapun selain pelatihan kerja, variable independen kedua yaitu motivasi 

kerja. Hal ini dikarenakan karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi 

serta memiliki dorongan untuk dapat memberikan kontribusi secara maksimal, 

pasti akan bekerja semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan sebuah 

perusahaan. Karyawan yang memiliki motivasi kerja menandakan bahwa 

karyawan tersebut memiliki keinginan dan kesungguhan untuk bekerja di 

perusahaan sehingga pekerjaan yang perusahaan berikan kepada mereka dapat 

diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Adapun menurut Rivai (2009:837) motivasi adalah serangkaian sikap 

dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik 

sesuai dengan tujuan individu.Jadi kinerja yang diberikan oleh karyawan yang 

memiliki motivasi dengan karyawan yang tidak memiliki motivasi pastinya akan 

berbeda. Karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi merupakan nilai 

tambah yang dimiliki oleh karyawan dan layak untuk terus dipertahankan dalam 

perusahaan. 

 Sementara variabel terakhir dalam penelitian ini merupakan variabel 

dependen yaitu kinerja karyawan. Setiap perusahaan pasti mengharapkan kinerja 

yang karyawan berikan kepada perusahaan karena karyawan memiliki peran 

penting dalam berjalannya sebuah roda perusahaan. Perusahaan harus 

memaksimalkan manajemen sumber daya manusia atau karyawan yang bekerja 

dan dimiliki oleh perusahaan. Meskipun seiring dengan berkembangnya 

teknologi, perusahaan-perusahaan mulai memanfaatkan dan menggunakan 

teknologi mesin untuk menunjang pekerjaannya tetapi tenaga karyawan tetap 

masih tetap dibutuhkan. Semakin cepat seorang karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan maka akan semakin baik pula kinerja yang karyawan tersebut berikan 

kepada perusahaan. 
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Sementara itu pengertian kinerja menurut Bangun (2012:233) standar 

pekerjaan dapat ditentukan dari isi suatu pekerjaan, dapat dijadikan sebagai dasar 

penelitian setiap pekerjaan. Untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan, 

standar pekerja harus dapat diukur dan dipahami secara jelas. Adapun berdasarkan 

hasil wawancara HRD PT. DSS indikator kinerja secara umum dapat diukur 

melalui penilaian yang di angkat dari beberapa visi misi perusahaan sebagai 

berikut : 

1. Kualitas Pekerjaan 

2. Kuantitas Pekerjaan 

3. Ketepatan Waktu 

4. Kehadiran 

5. Kemampuan Kerja Sama. 

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang karyawan yang memiliki 

tanggungjawab yang berbeda – bedadan harus dapat diselesaikan sesuai dengan 

jangka waktu yang telah diberikan oleh perusahaan yang menghasilkan prestasi 

kerja, baik hasilnya baik atau buruk. Kinerja dapat diukur dengan melihat kualitas 

pekerjaan yang seseorang lakukan, banyaknya pekerjaan yang dilakukan, 

ketepatan waktu seseorang dalam menyelesaikan tanggungjawabnya, kehadiran 

seseorang dalam menyelesaikan tanggungjawabnya secara terus menerus sehingga 

mampu melatih seseorang untuk menyelesaikan tugasnya, dan kerjasama yang 

dilakukan bersama tim atau antar pegawai/karyawan sehingga kerja dapat selesai 

lebih mudah dan cepat. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, pelatihan kerja dan motivasi 

kerjadianggap menjadi hal yang dapat mempengaruhi naik turunnya kinerja yang 

karyawan berikan kepada perusahaan. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, 

maka dapat dirumuskan paradigm penelitian seperti gambar berikut ini: 
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Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

Pelatihan Kerja (X1) 

Mangkunegara (2011:57) 

 

1. Instruktur 

- Pendidikan 

- Penguasaan materi 

2. Peserta 

- Semangat mengikuti 

pelatihan 

- Seleksi 

3. Materi 

- Sesuai tujuan 

- Sesuai komponen peserta 

- Penetapan sasaran 

4. Metode 

- Pensosialisasian tujuan 

- Memiliki sasaran yang jelas 

5. Tujuan 

Motivasi (X2) 

Uno (2009:73) 

1. Motivasi Internal 

- Tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas 

- Melaksanakan tugas dengan target 

yang jelas 

- Memiliki tujuan yang jelas dan 

menantang 

- Ada umpan balik atas hasil 

pekerjaannya 

- Memiliki rasa senang dalam 

bekerja 

- Selalu berusaha mengungguli 

orang lain 

- Diutamakan prestasi dari apa yang 

dikerjakannya 

2. Motivasi External 

- Selalu berusaha memenuhi 

kebutuhan hidup dan kebutuhan 

kerjanya 

- Senang memperoleh pujian dari 

apa yang dikerjakannya 

- Bekerja dengan ingin memperoleh 

insentif 

- Bekerja dengan harapan ingin 

memperoleh perhatian dari teman 

dan atasan 

 

 

Kinerja (Y) 

- Jumlah Pekerjaan 

- Kualitas 

Pekerjaan 

- Ketepatan Waktu 

- Kehadiran 

- Kemampuan 

Kerja Sama 

 

Bangun (2012:233) 
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 Adapunberikut tabel jurnal pendukung yang membuktikan variable 

pelatihan& motivasi mempunyai hubungan. 

Tabel 2.2  

Jurnal Terkait Hubungan Variabel Pelatihan dan Motivasi 

Sumber Hasil Penelitian 

Anriza Julianry*), 

Rizal Syarief**),  dan 

M. Joko Affandi***) 

2017 

Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  pelatihan 

berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  motivasi. Dalam  hal  

ini  pelatihan  merupakan  wadah  untuk membangkitkan  

motivasi  diri  karyawan.  Apabila karyawan diberikan 

pelatihan di kantor, maka karyawan akan  merasa  percaya  diri  

dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  di  kantor 

Kelvin Aldrian 

Widijanto 2017 

 

Pelatihan kerja (X1 ) memiliki pengaruh yang lebih besar 

daripada motivasi kerja (X2 ) yang dapat dilihat dari nilai t 

hitung yang lebih besar yaitu (X1 ) = 4,397 daripada (X2 ) = 

0,434. 

 

2.8 Hipotesis  

Menurut Suharsimi (2006:71) hipotesis merupakan jawaban yang bersifat 

sementara terhadap suatu permasalahan penelitian, sampai terbukti melalu data 

yang terkumpul. Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang dikumpulkan 

mendukung pernyataan yang dibuat. Hipotesis merupakan anggapan dasar yang 

kemudian membuat suatu teori yang masih perlu di uji kebenarannya. Jadi 

hipotesis merupakan jawaban sementara dari pernyataan – pernyataan yang 

dikemukakan saat awal penelitian dan dalam perumusahan masalah. Dalam 

kaitannya dengan pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

diatas, maka rumusan hipotesisnya ialah: 

H1 : Terdapat pengaruh pelatihan (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) secara 

parsial 

H2 : Terdapat pengaruh motivasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) secara 

parsial 
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H3 : Terdapat pengaruh signifikan pelatihan (X1) dan motivasi (X2) terhadap 

kinerja karyawan (Y) secara simultan 

 


