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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Motivasi 

  Motivasi pada dasarnya adalah proses untuk mencoba mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan sesuatu untuksuatutujuan. Dengan kata lain, motivasi 

adalah dorongan dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu. 

Dengan dorongan ini, desakan yang alami untuk memuaskan kebutuhan-

kebutuhan hidup dan merupakan kecenderungan dan mempertahankan hidup. Jadi 

kunci terpenting dalam hal ini, bahwa manajer atau pimpinan organisasi harus 

memahami pengertian yang mendalam tentang manusia. 

  Motivasi mempersoalkan bagaimana mengarahkan daya potensi bawahan, 

agar mau bekerjasama secara produktif, serta berhasil mencapai mewujudkan 

tujuan yang telah ditentukan. Motivasi merupakan suatu aspek yang sangat 

penting dalam menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja untuk 

dapat memotivasi seseorang yang diperlukan adanya pemahaman mengenai 

bagaimana proses terbentuknya motivasi pada karyawan. Pada dasarnya manusia 

bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun non fisik. 

  Untuk mempermudah pemahaman mengenai motivasi, dibawah ini 

mengemukakan beberapa pengertian motivasi menurut beberapa ahli. 

Pengertian motivasi menurut Bartol yang dikutip Sri Wiludjeng SP 

(2007:154): 

“Motivation is the force that energizes behavior, gives direction to 
behavior, and underlies the tendency to persist.”     
 Pengertian motivasi menurut Kanfer (Jones dan George 2007) yang 
dikutip Ismail Solihin (2009:152) dalam buku Pengantar Manajemen: 

 “Motivasi (motivation) merupakan kekuatan psikologis yang akan 
menetukan arah dari perilau seseorang (direction of a person’s behavior), 
tingkat upaya (level of effort) dari seseorang dan tingkat ketegaran (level of 
persistence) pada saat orang itu dihadapkan pada berbagai rintangan.” 

Pengertian motivasi menurut Richard L. Daft (2011:373): 
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“Motivasi (motivation) dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari 
dalam maupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta 
ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.” 

Pengertian motivasi menurut Edwin B. Flippo yang dikutip Malayu S.P 

Hasibuan (2007:143): 

“Direction or Motivation is essence, it is a skill in aligning employee and 
organization interest so that behavior result in achievement of employee 
want simultaneosly with attainment or organizationational objectives.” 

Motivasi yang didefinisikam Fillmore H. Stanford (1969:173) yang 

dikutipMangkunegara (2009:93):  

“Motivation as an energizing condition of the organism that serves to 
direct that organism toward the goal of a certain class” 

 Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah dorongan dalam mengarahkan tingkah laku pegawai dan organisasi secara 

ekstern maupun intern agar mau bekerja secara bersama-sama untuk memperoleh 

keberhasilan, sehingga para pegawai dan tujuan organisasi dapat sekaligus 

tercapai. 

2.1.1  Tujuan Motivasi 

Motivasi akan tampak sebagai kebutuhan dan juga sekaligus sebagai 

perangsang untuk dapat mengarahkan potensi sumber daya manusia itu kearah 

tujuan yang diinginkan. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:146):“tujuan 

pemberian motivasi kerja yaitu sebagai berikut:  

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 
2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan perusahaan 
3. Meningkatkan kestabilan karyawan perusahaan 
4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 
5. Mengefektifkan pengadaan karyawan 
6. Menciptakan suasana dan hubungan yang baik 
7. Meningkatkan loyalitas dan partisipasi karyawan 
8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 
9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya 
10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan”. 

2.1.2 Faktor-Faktor Motivasi 

 Hal yang memotivasi semangat kerja karyawan adalah untuk memenuhi 

kebutuhan serta kepuasan baik material maupun nonmaterial yang diperolehnya 
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sebagai imbalan jasa yang diberikannya kepada perusahaan, apabila material dan 

nonmaterial yang diterimanya semakin memuaskan, semangat kerja karyawan 

akan semakin meningkat.       

 Menurut Paterson dan Plowman yang dikutip oleh Malayu S.P Hasibuan 

(2007:142) mengatakan bahwa orang mau bekerja karena faktor-faktor sebagai 

berikut:  

1. Keinginan untuk hidup (The Desire to Live) 

Keinginan untuk hidup merupakan kegiatan utama dari setiap orang, 

manusia bekerja untuk mendapatkan makan dan untuk melanjutkan hidup. 

2. Keinginan untuk suatu posisi (The Desire for Position) 

Keinginan untuk suatu posisi atau jabatan di tempat dia bekerja dan ini 

salah satu sebab mengapa manusia mau bekerja. 

3. Keinginan untuk kekuasaan (The Desire for Power) 

Keinginana akan kekuasaan merupakan keinginan selangkah diatas 

keinginana untuk memiliki yang mendorong orang mau bekerja. 

4. Keinginan akan pengakuan (The Desire for Recognation) 

Keinginan akan pengakuan, penghormatan, dan status sosial, merupakan 

jenis terakhir dari kebutuhan yang mendorong orang untuk bekerja. 

Dengan demikian, setiap pekerja mempunyai motif keinginan dan 

kebutuhan tertentu mengharapkan kepuasan dari hasil kerjanya.Kebutuhan-

kebutuhan yang dipuaskan dengan bekerja menyangkut hal-halberikut: 

1. Kebutuhan fisik dan keamanan 

Kebutuhan ini menyangkut kepuasan kebutuhan fisik atau biologis 

seperti makan, minum, perumahan, seks, dan yang lainnya disamping 

kebutuhan akan rasa aman dan menikmatinya. 

2. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang terpuaskan karena memperoleh 

pengakuan status dihormati, diterima sampai disegani dalam pergaulan 

masyarakat. Hal ini penting karena manusia bergantung satu sama lain. 

3. Kebutuhan egoistik 
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Kebutuhan egoistik merupakan kebutuhan kepuasan yang berhubungan 

dengan kebebasan orang untuk mengerjakan sendiri suatu pekerjaan 

sehingga puas karena berhasil menyelesaikannya. 

2.1.3 Jenis-Jenis dan Alat-Alat Motivasi 

Menurut Sri Wiludjeng SP (2007:162) jenis motivasi dapat dibedakan 

menjadi beberapa kelompok: 

a.  Motivasi positif, adalah merupakan dorongan terhadap karyawan yang  

berupa misalnya, hadiah, pujian, insentif, piagam dan lainnya yang sejenis. 

b. Motivasi negatif, adalah dorongan terhadap karyawan atau bawahan yang 

biasanya berupa ancaman, hukuman ataupun sangsi-sangsi. 

Menurut Sri Wiludjeng SP (2007:161-162) alat motivasi yang diberikan 

kepada bawahan atau pegawai dapat berupa: 

a. Material 

Merupakan motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang 

diberikannya, dan hal ini dapat diberikan berupa upah, gaji, barang-barang 

dan lainnya. 

b. Non material 

Merupakan motivasi yang tidak berbentuk materi. Yang termasuk non 

material adalah promosi, diberikan kesempatan untuk membgikuti 

pelatihan, pujian, sertifikat, piagam, dan lainnya. 

2.1.4 Proses Motivasi 

  Proses motivasi dapat dikatakan sebagai kondisi yang berpengaruh 

membangkitkan, mengarahkan dan memelihara prilaku yang berhubunganerat 

dengan lingkungan kerja, karena proses motivasiberhubungan erat dengan 

keberhasilan seseorang, organisasi, atau masyarakat didalam mencapai tujuan-

tujuannya. Memotivasi seseorang itu sangat sulit, karena pimpinan sulit 

mengetahui kebutuhan dan keinginan yang diperlukan bawahan dari hasil 

pekerjaannya itu. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:150-151), ada enam 

proses motivasi, yaitu: 

a) Tujuan  
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Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi, 

baru kemudian para bawahan dimotivasi kearah tujuan tersebut. 

b) Mengetahui Kepentingan 

Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan 

karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pemimpin atau 

perusahaan saja. 

c) Komunikasi Efektif 

Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan 

karyawan. Karyawan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan 

syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar insentif tersebut dapat 

diperolehnya. 

d) Integrasi Tujuan 

Proses motivasi perlu menyatukan tujuan organisasi dan tujuan 

kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needs complex, yaitu 

untuk memperoleh laba serta perluasan perubahan, sedangkan tujuan 

individu karyawan adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi, 

tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus disatukan dan untuk itu 

penting adanya penyesuaian motivasi. 

e) Fasilitas 

Manajer dalam memotivasi harus memberikan fasilitas kepada perusahaan 

dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan, misalnya memberikan bantuan kendaraan kepada salesman. 

f) Kerja Tim (Team Work) 

Perusahaan harus membentuk team work yang terorganisasi dengan baik 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Kerja tim ini sangat penting karena 

dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses motivasi berguna 

untuk mengetahui kebutuhan karyawan yang belum terpenuhi, mencari jalan 

untuk memenuhi kebutuhan karyawan, prilaku yang berorientasi pada tujuan, 

hasil kerja, imbalan atau hukuman bagi karyawan, dan kebutuhan yang tidak 

dipenuhi dinilai kembali oleh karyawan. 
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2.1.5 Teori-Teori Motivasi 

 Teori-teori motivasi memuatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri 

karyawan yang menguatkan, mengarahkan, mendukung dan menghentikan 

perilakunya. Teori-teori motivasi melakukan pendekatan atas faktor-faktor 

kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku 

dengan cara tertentu. Beberapa teori motivasi menurut Malayu S.P Hasibuan 

(2007:153): 

• Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

1.  Kebutuhan Fisik dan biologis (Phsycological Needs) 

 Merupakan kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, 

seksual dan sebagainya. Kebutuhan ini merupakan tingkat terndah atau 

disebut pula sebagai kebutuhan paling dasar. 

2.   Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan(Safety and Security Needs)

 Kebutuhan akan kebebasan dari ancaman kecelakaan dan keselamatan 

dalam melakanakan pekerjaanya, serta perlindungan dari ancaman, 

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. 

3. Kebutuhan sosial (Affiliation or Acceptance Needs or Belongingness) 

Kebutuhan untuk bersosialisasi, berteman, berinteraksi, dicintai dan 

mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan 

masyarakat lingkungannya. Pada dasarnya manusia normal tidak akan mau 

hidup menyendiri ditempat terpencil seorang diri, manusia membutuhkan 

kehidupan berkelompok. 

4. Kebutuhan akan Penghargaan (Esteem or Status Needs) 

 Kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan dari 

karyawan dan masyarakat dilingkungannya. Idealnya penghargaan timbul 

karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. Perlu juga 

diperhatikan oleh perusahaan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang 

dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam organisasi maka akan 

semakin tinggi pula prestasinya. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization Needs) 

 Kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi 

optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan. 
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Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi seseorang secara 

penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai kebutuhan sepenuhnya 

berbeda satu dengan lainnya. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan 

dengan menyelanggarakan pendidikan dan latihan. 

• Teori Herzberg (Herzberg’s Two Factors Motivation Theory) 

1. Faktor pemeliharaan atau kesehatan (maintenance Factor)  

 Faktor pemeliharaan berhubungan dengan hakikat memperoleh 

ketentraman dan kesehatan badaniah. Kebutuhan kesehatan merupakan 

kebutuhan yang berlangsung secara terus menerus, karena kebutuhan ini 

akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Misalnya: orang lapar akan 

makan, kemudian lapar, lalu makan dan seterusnya. Faktor pemeliharaan 

meliputi balas jasa, kondisi kerja fisik, kepastian pekerjaan, supervise yang 

menyenangkan, mobil dinas, rumah dinas dan macam-macam tunjangan 

lain. Hilangnya faktor pemeliharaan dapat menyebabkan timbulnya 

ketidakpuasan (dissatisfiers) dan tingkat absensi serta turnover karyawan 

akan meningkat. Faktor-faktor pemeliharaan perlu mendapat perhatian 

yang wajar dari perusahaan, agar kepuasan dan kegairahan bekerja 

karyawan dapat ditingkatkan. 

2. Faktor motivasi (Motivation Factor)     

 Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi 

yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan. Kebutuhan ini meliputi 

serangkaian kondisi intristik, kepuasan pekerjaan yang apabila terdapat 

dalam pekerjaan akan menggerakan tingkat motivasi yang kuat yang dapat 

menghasilkan prestasi pekerjaan yang baik. Faktor-faktor tersebut 

meliputi: 

a) Prestasi (Achievment) 

b) Pengakuan (Recognition) 

c) Pekerjaan itu sendiri (The Work it Self) 

d) Tanggung Jawab (Responsibility) 

e) Kemajuan (Advancement) 

f) Pengembangan potensi individu (Possibility of Growth) 
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Rangkaian ini melukiskan hubungan seseorang dengan apa yang 

dikerjakannya (job content) yakni kandungan pekerjaan pada tugasnya. Motivasi 

yang ideal yang dapat merangsang usaha adalah peluang untuk melaksanakan 

tugas yang lebih membutuhkan keahlian dan peluang untuk mengembangkan 

kemampuan.          

 Pada dasarnya kedua teori ini sama-sama bertujuan untuk mendapatkan 

alat dan cara yang terbaik dalam memotivasi semangat bekerja karyawan agar 

mereka mau bekerja giat untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Hanya saja 

teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow diilhami oleh Human 

Science Theory Elton Mayo, bukan dikembangkan atas hasil penelitiannya. Jadi 

teori ini belum pernah diuji coba kebenarannya. Sedangkan teoridua faktor yang 

dikemukaan Herzbergdikembangkan atas hasil penelitiannya dan telah diuji coba 

kebenarannya. 

2.1.6 Hambatan-Hambatan Motivasi 

 Kepuasan atau ketidakpuasan karyawan dengan pekerjaan merupakan 

keadaan yang sifatnya subjektif, yang merupakan hasil kesimpulan yang 

didasarkan pada suatu perbandingan mengenai apa yang secara nyata yang 

diterima oleh karyawan dari pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang 

diharapkannya, diinginkan dan dipikirkannya sebagai hal yang pantas, atau berhak 

baginya. Sementara setiap karyawan secara subyektif menentukan pekerjaannya 

itu memuaskan.       

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:141) secara garis besar dapat 

diketahui hambatan atau kendala dalam memotivasi karyawan, yaitu : 

1. Sulitnya menentukan alat motivasi yang paling tepat, karena keinginan 
setiap individu karyawan tidak sama. 

2. Kemampuan perusahaan terbatas dalam menyediakan fasilitas dan intensif. 
3. Manajer sulit mengetahui motivasi kerja setiap individu karyawan. 
4. Manajer sulit memberikan intensif yang adil dan layak. 
 Kepuasaan kerja karyawan itu sendiri akan mempengaruhi motivasi kerja 

dalam dirinya untuk bekerja kepada perusahaan. Kesediaan atau motivasi seorang 

karyawan untuk bekerja biasanya ditunjukan oleh aktivitas-aktivitas pekerjaan 

yang dilakukan dengan giat dan berorientasikan tujuan. Jadi, yang disebut 

karyawan yang termotivasi adalah karyawan yang perilakunya dapat diarahkan 
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kepada tujuan organisasi dan tidak mudah terganggu oleh hambatan-hambatan 

motivasi didalam perusahaan. 

 
2.1.7 Usaha Pemberian Motivasi Kerja 

 Dalam melakukan pemberian motivasi pada karyawan, manajemen 

perusahaan tidak akan terlepas dari upaya-upaya yang dapat menentukan 

keberhasilan pemberian motivasi kepada seluruh karyawan di perusahaan 

sehingga berdampak meningkatkan motivasi kerja. Menurut Peterson dan 

Plowman yang dikutip Malayu S.P. Hasibuan (2007:142): 

 “orang mau bekerja karena mempunyai keinginan untuk melanjutkan 

hidupnya untuk mendapatkan suatu posisi atau jabatan, kekuasaan, dan pengakuan 

dari orang lain”. 

 Dari pernyataan tersebut, upaya pemberian motivasi akan berhasil apabila 

manajer mengetahui cara memenuhi kebutuhan karyawan, apabila karyawan 

merasapuas dengan apa yang telah diberikan perusahaan, karyawan akan 

memberikan timbale balik kepada perusahaan dengan cara memenuhi kebutuhan 

perusahaan. 


