
8 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Pengertian Manajemen SDM 

Manajemen diperlukan untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran 

suatu perusahaan. Bagaimanapun sederhana atau kompleksnya suatu perusahaan, 

tanpa adanya manajemen yang efektif dan efisien akan sulit untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan secara optimal. 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:10), manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. 

Menurut Sinamora, Hendri (2004:4), manajemen sumber daya manusia 

(human resources management) adalah pendayagunaan, pengembangan, 

penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau 

kelompok karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut   desain 

dan implemenasi system perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan 

karyawan, pengelolan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan 

hubungan ketenagakerjaan yang baik.  

Menurut Buchori Zainm (1995-145), manajemen sumber daya manusia 

adalah seni dan ilmu yang mengatur proses pemanfaatan daya yang bersumber 

dari manusia yang diatur menurut fungsi SDM yaitu pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, integrasi, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja agar efektif dan 

memasyarakat melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian. 

Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan 

efektifitas sumber daya manusia yang berada dalam lingkup oganisasi. Tujuannya 

adalah memberikan kepada organisasi dan juga anggota organisasi suatu konsep 

kerja yang efektif  baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 
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Manajemen sumber daya manusia menyangkut persoalan penggunaan dan 

peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam perusahaan. Oleh karena 

itu, manajemen SDM harus dapat menciptakan kondisi dimana  setiap individu 

didorong untuk memberi sumbangan sebaik mungkin bagi tercapainya tujuan 

organisasi, begitu pula sebaliknya yang diharapkan individu pada organisasi. 

Manajemen SDM adalah suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen,dalam setiap aktivitas/fungsi operasional SDM yang ditujukan bagi 

peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan 

organisasi secara lebih efektif dan efisien. 

Manajemen SDM juga mengandung beberapa fungsi. Menurut pendapat 

Flippo (1990:123), yang disadur oleh Moh. Mas’ud dalam Malayu (2007-21), 

fungsi-fungsi tersebut dibedakan menjadi dua kategori fungsi, yaitu fungsi 

manajerial dan fungsi operasional. 

 
• Aktivitas-aktivitas/Fungsi-fungsi manajemen SDM 

2.1.1 Fungsi Manajerial 

1. Planning (perencanan) 

Fungsi perencanaan berhubungan dengan penilaian sasaran, kebijaksanaan, 

program dan prosedur personalia. Fungsi ini mengharuskan manajer 

personalia untuk mencurahkan kemampuannya dibidang SDM sehingga 

program manajemen personalia yang telah ditetapkan dapat membantu 

tercapainya sasaran perusahaan. 

2. Organizing (pengorganisasian) 

Fungsi ini berhubungan dengan penyusunan organisasi untuk melaksanakan 

tugas-tugas bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Didalamnya 

terdapat aktivitas-aktivitas atau pembagian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab serta hubungan fungsional bagi terlaksananya proses kegiatan tersebut. 

3. Leading (pengarahan) 

Berhubungan dengan membimbing, menggerakkan, mendorong serta 

mengarahkan pegawai terhadap jalan pelaksanan kegiatan dalam perusahaan. 

4. Controlling (pengawasan) 



 

 

10 

Fungsi inin bertujuan untk mencegah atau menenggulangi kemungkinan 

terjadinya hambatan serta penyimpangan dari rencana atau tidak terlaksananya 

suatu kegiatan.  

 

2.1.2 Fungsi Operasional 

1. Proses pengadaan/penarikan 

Fungsi ini bertujuan untuk menentukan berapa jumlah serta jenis tenaga kerja 

yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahan. 

Pengadaan SDM yang berkaitan dengan seleksi serta penempatan tenaga kerja 

harus berpedoman pada tugas-tugas yang telah diuraikan pada rancangan 

pekerjaan. 

2. Pelatihan & pengembangan 

Dengan tersedianya tenaga kerja  yang dibutuhkan, maka tenaga kerja tersebut 

harus dikembangkan untuk mencapai  suatu kondisi yang sesuai dengan tugas-

tugas yang dilakukan/diterapkan dalam perusahaan. 

3. Kompensasi  

Kompensasi berhubungan dengan memberi penghargaan/tindakan yang adil 

dan layak oleh perusahaan kepada para pegawainya yang disesuaikan dengan 

sumbangan atau kontribusi mereka pada perusahaan. 

4. Penempatan yang meliputi promosi, demosi, & mutasi, penilaian kinerja, 

pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan 

kerja. 

 

2.2  Pengertian Kinerja SDM 

Kinerja SDM merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance 

atau Actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

seseorang). Definisi kinerja karyawan yang dikemukakan Bambang Kusriyanto 

(1991:3) dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2006) adalah “perbandingan 

hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per 

jam)”. 

Faustino Cardosa   
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Mengemukakan devinisi kinerja karyawan sebagai; “ungkapan seperti 

output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas”. 

Selanjutnya, devinisi kinerja karyawan.  

“Kinerja karyawan” (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Oleh karena itu 

disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) 

baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam 

melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

 

2.3  Pengertian  Penilaian Kinerja 

Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Leon 

C. Mengginson (1981:310) dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000: 69) 

adalah sebagai berikut: “penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah 

suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang 

karyawan melakukan pekerjannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya”.  

Menurut Malayu (2007-87) penilaian kinerja kinerja karyawan antara lain 

sebagai berikut: 

Andrew F.. Sikula  

Appraising is the process of estimating or judging the value, excellence, 

qualities or status of same object, person, or thing. 

(Penilaian adalah suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai, penampilan, 

kualitas atau status dari beberapa objek, orang atau benda. 

Employee appraising is the systematic evaluation of a worker’s job performance 

and potential for development. 

(Penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. 

Dale Yoder 
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 Personel appraisals refers to the formal procedures used in working 

organizations to evaluate the personalities and contributions and potentials of 

group members. 

(Penilaian prestasi kerja merupakan prosedur yang formaldilakukandi dalam 

organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi 

pegawai). 

  

Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja 

adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil 

pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi/perusahaan. Disamping itu, juga untuk 

menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab 

yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih 

baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal 

promosi jabatan atau penentuan imbalan.  

 

2.3.1 Ruang Lingkup Penilaian Kinerja 

Secara singkat dapat disimpulkan ruang lingkup penilaian prestasi menurut 

Malayu S.P. Hasibuan (2007:88), mencangkup what, why, where, when, who, dan 

how yang biasa disingkat dengan 5 W + 1 H. 

 

A. What (apa) yang dinilai 

Yang dinilai perilaku dan prestasi kerja karyawan seperti kesetiaan, kejujuran, 

kerja sama, kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat sekarang, potensi akan 

datang, sifat, dan hasil kerjanya. 

 

B. Whay (kenapa) dinilai 

Dinilai karena: 

1.  Untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan denga memberikan 

pengakuan terhadap prestasi kerjanya. 

2.  Untuk  membantu kemungkinan pengembangan personel bersangkutan. 

3.  Untuk memelihara potensi kerja. 
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4.  Untuk mengukur prestasi kerja para karyawan. 

5.  Untuk engukr kemampuan dan kecakapan karyawan. 

6.  Untuk mengmpulkan data guna menetapka program kepegawaian selanjutnya. 

 

C. Where (di mana) penilaian dilakukan 

Tempat penilaian dilakukan di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. 

1.  Di dalam pekerjaan (on the job performance) secara formal. 

2. Di luar pekerjaan (off th job performance) baik secara formal ataupun 

informal. 

 

D. When (kapan) penilaian dilakukan 

Waktu penilaian dilakukan secara formal dan informal. 

1. Formal: penilaian yang dilakukan secara periodik. 

2. Informal: penilaian yang dilakukan terus-menerus. 

 

E. Who (siapa) yang akan dinilai 

Yang akan dinilai yaitu semua tenaga kerja yan melakukan pekerjaan di 

perusahaan. Yang menilai (appraiser) atasan langsungnya, atasan dari atasan 

langsung, dan atau suatu tim yang dibentuk di perusahaan itu. 

 

F. How (bagaimana) menilainya 

Metode penilaian apa yang digunakan dan problem apa yang dihadapi oleh 

penilai (appraiser) dalam melakukan penilaian. 

 

2.3.2 Sasaran Penilaian/Evaluasi Kinerja 

         Sasaran-sasaran dan evaluasi kinerja karyawan yang dikemukakan oleh 

Agus Sunyonto (1999: 1) sebagai berikut: 

1. Membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan      

periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. 

2. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui audit 

keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan 
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dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan itu dapat menyelenggarakan 

program pelatihan dengan tepat. 

3. Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung 

jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode selanjutnya jelas apa 

yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu dan baku harus dicapai, sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan karyawan. 

4. Menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi, dan kalau 

berdasarkan hasil diskusi antara karyawan dengan pimpinannya itu untuk 

menyusun suatu proposal mengenai system bijak (merit system) dan system 

promosi lainya, seperti imbalan (yaitu reward system recommendation). 

 

2.3.3 Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Secara lebih 

spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Veithzal 

Rivai dan Dato’ Ahmad Fawzi Mohd. Basri (2005:49) dan  Agus Sunyoto (1999: 

1) adalah: 

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 

2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan,sehingga mereka  

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan 

aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap 

pekerjaan yang diembannya sekarang. 

4. Mendefenisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 

5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana 

itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

6. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan digunakan untuk prestasi, 

pemberhentian dan besarnya balas jasa. 
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7. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. 

8. Sebagai dasar untuk mengvaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan. 

9. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal 

kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan 

pengawasan. 

10. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan 

yang berada dalam organisasi / perusahaan. 

11. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan 

meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

12. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan. 

13. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. 

14. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (job 

description). 

 

2.3.4 Metode-metode Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Veithzal Rivai, and Ahmad Fawzi Mohd. Basri. (2005) dan 

Sopyandi Herman, Garniwa Iwa. (2005;127) tersedianya sejumlah metode atau 

format penilaian yang berbeda. Beberapa penilaian lebih terfokus pada perilaku 

karyawan; metode-metode lainnya lebih berorientasi pada hasil dan menekankan 

hasil dari perilaku karyawan. Dalam metode keperilakuan, karyawan dapat 

dievaluasi berdasarkan standar organisasional atau mereka dievaluasi relatif 

dengan karyawan-karyawan lainnya. Metode penilaian kinerja harus dipilih secara 

hati-hati karena metode yang digunakan kerap menjadi titik fokus keterlibatan 

antara penyelia dan karyawan. Perilaku penyelia dalam melaksanakan penilaian 

sangat ditentukan oleh metode yang digunakan untuk kelompok-kelompok yang 

berbeda. 

Dalam upaya menilai akurasi dari setiap metode, faktor-faktor berikut 

harus diperhatikan: 

> Validitas 
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> Keandalan 

> Kemampuan membedakan 

> Bebas dari bias 

> Relevansi 

> Biaya 

> Dan pelaksanaan administrasi. 

 

a. Metode Harmonisasi 

Metode harmonisasi merupakan metode yang menggunakan distribusi 

normal dalam menentukan nilai prestasi akhirnya. Metode ini berorientasi 

pada kinerja karyawan pada masa lalu dalam kurun waktu tertentu. Penilai 

diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil 

kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, yang hasilnya mulai dari yang 

paling rendah sampai yang paling tinggi. Penilai akan memberikan angka 

yang menunjukkan perbedaan sesuai dengan hasil yang didapat antara 

karyawan yang kinerjanya lebih baik dan yang lebih buruk. Jumlah bobot 

yang diraih akan mempengaruhi kenaikan gaji, promosi, kenaikan pangkat 

sampai dengan pemberhentian karyawan. 

Keuntungan dari metode harmonisasi: 

1. Dapat dijadikan umpan balik (feed back) yang dapat mengarahkan     

usaha untuk peningkatan kinerja. 

2. Sebagai tolak ukur  bagi sejauh mana kinerja karyawan dalam 

pekerjaan 

Kelemahan dari metode harmonisasi: 

1. Hasil yang dicapai untuk pertimbangan tertentu dapat dirasa 

kurang efektif dan efisien. 

2. Adanya kesenjangan dalam hasil penilaian dimana karyawan ada 

yang memiliki prestasi sangat baik namun masih ada karyawan 

yang hasil penilainnya kurang sedangkan organisasi/perusahaan 

kadang dituntut untuk memenuhi standar tertentu. 
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3. Dapat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat untuk 

mendapatkan hasil penilaian yang baik. 

 

b. Metode Konstanta Deviasi 

Metode konstanta Deviasi merupakan metode penilaian kinerja 

yang dilakukan oleh penilai umumnya oleh atasan dalam kurun waktu 

tertentu. Pada umummnya faktor yang dinilai berisi sejumlah sifat dan 

ciri-ciri hasil kerja seperti kemandirian, inisiatif, sikap, kerjasama, 

kejujuran, kedisiplinan, dll untuk setiap tingkatan hasil kerja. Dari hasil 

yang dicapai kemudian dapat dihitung dan dikonversikan menjadi nilai 

prestasi. Nilai akhir yang didapat dapat diambil nilai rata-rata sehingga 

dengan demikian diharapkan penilaian menjadi objektif. 

Kelemahan metode konstanta deviasi: 

1. Tidak jelasnya perbedaan antara suatu karyawan satu dengan 

karyawan lainnya.. 

Kelebihan metode konstanta deviasi: 

1. Hasil penilaian kinerja lebih akurat dan bisa dipercaya. 

2. Hasil kinerja mempunyai ukuran yang jelas. 

3. Hasil penilaian kerja yang didapat  sesuai dengan rata-rata sehingga 

menghindari adanya persaingan yang tidak sehat didalam organisasi 

maupun perusahaan. 

4. Menunjukkan adanya konsistensi terhadap rencana-rencana dan hasil 

yang ingin dicapai oleh suatu organisasi/perusahaan. 

 

2.4    Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi 

situasi kerja di perusahaan (situation). Motivasi sendiri merupakan sesuatu 

kekuatan dorongan / maupun kemampuan gerak yang melekat pada setiap 

individu, yang menyebabkan munculnya perilaku manusia. Pentingnya 

pemotivasian kepada karyawan karena pimpinan telah membagikan pekerjaan 

kepada para bawahan untuk supaya dikerjakan dengan baik, serta terintegrasi pada 



 

 

18 

tujuan yang telah ditetapkan.dalam hal ini perusahaan/pimpinan bukan saja 

berharap karyawan mampu atau cakap dan terampil dalam bekerja, melainkan 

yang terpenting adalah adanya kemauan untuk bekerja dengan maksimal. 

Kemampuan dan keterampilan serta kecakapan karyawan tidak akan berarti bagi 

perusahaan jika karyawannya tidak ada keinginan untuk bekerja dengan giat dan 

baik. Untuk menimbulkan suatu keinginan / kemauan untuk bekerja dengan giat 

bagi para karyawan, pimpinan/manajer perlu mengetahui motif yang diinginkan 

oleh karyawan.karena pada dasarnya karyawan mau bekerja dengan baik adalah 

karena faktor kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan yang disadari 

(conscious needs) maupun kebutuhan yang tidak disadarinya (unconscious needs), 

berbentuk materi atau non-materi, dan kebutuhan fisik maupun rohaninya. Dengan 

kata lain kebutuhan karyawan merupakan suatu yang mutlak dan tidak bisa 

ditunda, harus dipenuhi, karena jika tidak ada akibat yang dirasakan secara 

langsung dalam hal ini tentunya bagi perusahaan. 

 

2.4.3 Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi berasal dari kata latin “MOVERE”  yang berarti “DORONGAN 

atau DAYA PENGGERAK”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, 

khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Motif atau motivasi adalah 

sesuatu yang menggerakkan orang untuk bertindak dan bergerak berdasarkan pada 

kebutuhan (need) dan keingianan (want). Yang membedakan kebutuhan dan 

keinginan adalah: kebutuhan orang adalah sama, dan keinginan bagi setiap orang 

berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh selera, latar belakang lingkungan. Atau 

juga perbedaan kebutuhan dengan keinginan dapat dikatakan sebagai berikut: 

bahwa kebutuhan merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak bias ditunda, harus 

dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi akan ada akibat yang dirasakan secara 

langsung oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan keinginan merupakan 

kebutuhan yang masih bias ditunda, karena kalau belum terpenuhi tidak ada akibat 

secara langsung yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan. 
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Human science theory dari Elton Mayo ini menjadi dasar dan inspirasi 

yang mendorong perkembangan teori-teori motivasi, di bawah ini merupakan 

pengertian dari motivasi oleh para ahli antara lain, sebagai berikut: 

Menurut G.R. Terry berpendapat bahwa motivasi adalah keinginan yang 

terdapat dalam diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-

tindakan. 

Menurut Marle J. Moskowist (2001; 143) yang mengasumsikan teori 

motivasi sebagai berikut: 

“Motivasion is usually refined the initation and direction of behavior, and 

the study of motivation is in effect the study of course of behavior”. 

Maksud dari pernyataan diatas adalah motivasi sebagai inisiasi dan 

pengarahan tingkah laku dan pelajaran motivasi adalah sebenarnya merupakan 

pelajaran tingkah laku. 

Menurut De Cenzo and Robbins (1996; 296) yang menyatakan bahwa 

motivasi diartikan sebagai berikut: 

“Motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu, dikondisikan oleh 

kemampuan bertindak untuk memenuhi beberapa kebutuhan”. 

Menurut Robbins (1996; 198) mengasumsikan motivasi sebagai berikut: 

“Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang lebih 

tinggi kearah tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya 

itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual”. 

Menurut Edwin B Flippo (1997; 143) bahwa motivasi adalah sebagai 

berikut: 

“Direction or motivation is essence, it in a skill in aligning empoye and 

organization interest so that behavior result in achievement of employe want 

simultaneously with attainment or organizational objectives”. 

Maksud dari pernyataan diatas adalah suatu keahlian dalam mengarahkan 

pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga para karyawan 

dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah doromgan dalam mengarahkan tingkah laku pegawai dan organisasi baik 
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secara ekstern maupun intern agar mau bekerja secara berhasil, sehingga para 

pegawai dan tujuan organisasi dapat sekaligus tercapai. 

 

2.4.4 Tujuan Motivasi 

           Tujuan-tujuan dari motivasi seperti dikemukakan oleh Malayu (1995-196) 

antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan dalam perusahaan 

4. Meningkatkan kedisplinan karyawan dalam bekerja 

5. Mengefektifkan dalam pengayaan karyawan 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang kondusif 

7. Meningkatkan loyalitas,kreativitas,dan partisipasi karyawan 

8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab akan tugas,dan 

10. Efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. 

 

2.4.3 Teori-teori Motivasi 

        Menurut siagian S P (2004), teori-teori motivasi dapat dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu : content theory atau teori kepuasan dan process theory atau teori 

proses. 

Teori kepuasan berusaha mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan motivasi seseorang. Teori kepuasan berorientasi pada faktor dalam 

diri individu yang menguatkan, mengarahkan, mendukung untuk menghentikan 

perilaku. Pada mulanya orang beranggapan bahwa uanglah yang dapat mendorong 

seseorang untuk bekerja lebih giat. Tetapi kemudian para manajer dan para ahli 

menyadari bahwa uang bukan satu-satunya motivator. Kondisi kerja, keamanan, 

gaya pengawasan dan kebutuhan individu juga dapat mempengaruhi motivasi. 

Sedangkan teori proses lebih memfokuskan perhatian pada bagaimana 

perubahan perilaku dikuatkan, diarahkan, didukung dan dihentikan. Teori yang 
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termasuk dalam kelompok teori proses adalah Expectancy theory (teori harapan), 

Equity theory (teori keadilan) dan Reiforcement theory (teori pengukuhan). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kepuasan karena penelitian 

ini berusaha mencari faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam 

perusahaan.Teori yang termasuk dalam teori kepuasan adalah teori motivasi 

Abraham Maslow dan teori dua faktor dari Frederick Herzberg. 

 

2.4.4 Teori Motivasi Abraham Maslow 

Menurut Abraham Maslow dalam “A theory of human motivation”, 

sasaran berperilaku atau bekerja, karena adanya dorongan untuk memenuhi 

bermacam-macam kebutuhan. Maslow berpendapat, kebutuhan yang diinginkan 

seseoang berjenjang, artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka 

kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Selanjutnya jika kebutuhan 

yang ketiga dan seterusnya  sampai tingkat kebutuhan kelima. Dasar teori ini 

adalah :  

1. Manusia adalah mahluk yang sempurna yang berkeinginan, ia selalu 

menginginkan lebih banyak. Keinginan ini terus-menerus dan hanya akan 

berhenti bila akhir hayat tiba. 

2. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi motivator bagi 

pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi 

motivator. 

3. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang, yakni : 

a. Physiological Needs (kebutuhan fisik) 

b. Security of Safety Needs (kebutuhan keselamatan) 

c. Affiliation or Acceptance Needs (kebutuhan sosial) 

d. Esteem or Status Needs (kebutuhan akan penghargaan) 

e. Self Actualization (aktual diri). 

 

2.4.5  Teori Dua Faktor dari Frederick Herzberg  

Pendapat-pendapat yang dikutip dari buku Anwar Prabu Mangkunegara, 

(2003; 63) memilah hirarki kebutuhan Maslow menjadi kebutuhan tingkat rendah 
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fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan,minum, rasa aman, sosial dan kebutuhan 

tingkat tinggi yaitu kebutuhan akan penghargaan prestise, perwujudan diri atau 

aktualisasi diri dan mengemukakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi 

seseorang adalah dengan memenuhi kebutuhan tingkat tingginya.   

Herzberg menyatakan bahwa memberikan seseorang kenaikan gaji atau 

kondisi kerja yang lebih baik tidaklah dapat memotivasinya karena kebutuhan 

tingkat rendah dapat terpenuhi dengan cepat  cara yang tepat memotivasi 

seseorang, menurut Herzberg adalah mengatur pekerjaan sehingga orang itu 

memperoleh rasa keberhasilan dengan melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya, 

dengan melaksanakan pekerjaan tersebut, orang akan memotivasi untuk terus 

berusaha memenuhi idaman tanpa batas dalam rangka upaya pemuasan kebutuhan 

tingkat yang lebih tingi seperti keberhasilan dan pengakuan. 

Kebutuhan orang yang mendasari motivainya dapat dibagi menjadi dua 

faktor, yaitu faktor hygiene dan faktor motivator. Kebutuhan-kebutuhan dalam 

kelompok higien yaiu gaji, kondisi kerja, jaminan dalam pekerjaan, peraturan 

perusahaan dan administrasi, pengawasan, hubungan dengan rekan kerja, dan 

status.kebutuhan yang tergolong dalam faktor motivator yaitu tanggung jawab, 

kemajuan dalam jabatan, pengakuan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang 

dapat memotivasi pegawai. Faktor-faktor ini dapat memotivasi pegawai karena 

dapat memenuhi kebutuhan tingkat pegawai untuk mencapai keberhasilan dan 

kehormatan diri. 

 
2.4.6 Achievement Theory  

Prof. Dr. David C. McClelland, seran ahli psikologi bangsa amerika dari 

universitas Harvard, dalam teoti motivasinya mengemukakan bahwa produktivitas 

seseorang sangat ditentukan oleh “virus mental” yang ada pada dirinya. Virus 

mental adalah kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk mampu mencapai 

prestasinya secara maksimal. Virus mental yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) 

golongan kebutuhan, yaitu: 

1. Need of achievement (kebutuhan untuk berprestasi), 

2. Need of affiliation (kebutuhan untuk memperluas pergaulan), 
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3. Need of power (kebutuhan untuk mengasai sesuatu). 

  

2.5 Jenis-jenis Motivasi 

Seperti yang telah dikemukakan oleh malayu S.P. Hasibuan (1995:195), 

jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Motivasi positif (incentive positive), suatu dorongan yang bersifat positif 

artinya jika para pegawai dapat menghasilkan prestasi diatas prestasi standar, 

maka pegawai tersebut diberikan insentif berupa hadiah. 

2. Motivasi negative (incentive negative), mendorong bawahan dengan ancaman 

hukuman, artinya jika prestasi kurang dari prestasi standar akan kena 

hukuman. Sedangkan jika prestasinya diatas standar tidak diberi hadiah. 

 

2.6 Asas-asas Motivasi 

Asas-asas motivasi ini menurut Agus Dharma (1991; 17) terdapat lima 

bentuk asas motivasi yang mencangkup asas mengikutsertakan, komunikasi, 

pengakuan, wewenang yang didelegasikan, dan perhatian timbal balik. 

1. Asas mengikutsertakan 

Asas mengikutsertakan maksudnya mengajak bawahan untuk ikut 

berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan ide-

ide, rekomendasi, dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, 

bawahan merasa ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahan 

sehingga moral dan gairah kerjanya semakin meningkat. 

2. Asas komunikasi 

Asas komunikasi maksudnya menginformasikan secara jelas tentang tujuan 

yang ingin dicapai, cara mengerjakannya dan kendala yang dihadapi. Dengan 

asas komunikasi, motivasi kerja bawahan akan meningkat. Sebab semakin 

banyak seseorang mengetahui suatu masalah, semakin besar pula minat dan 

perhatiannya terhadap hal tersebut. 

3. Asas pengakuan 

Asas pengakuan maksudnya memberikan pengharan dan pengakuan yang 

tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. 
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Bawahan akan bekerja keras dan semakin rajin, jika mereka terus-menerus 

mendapat pengakuan dan kepuasan atas usaha-usahanya. 

4. Asas Wewenang yang didelegasikan 

Asas wewenang yang didelegasikan adalah mendelegasikan sebagian 

wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan 

berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atasan dan manajer. Dalam 

pendelegasian ini, manajer harus menyakinkan bawahan bahwa karyawan 

mampu dan dipercaya dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. 

5. Asas Perhatian Timbal Balik 

Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi bawahan dengan 

mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan disamping berusaha 

memenuhi kebtuhan-kebutuann yang diharapkan bawahan dari perusahaan. 

Asas motivasi yang diterapkan harus dapat meningkatkan produktivitas 

kerja dan memberikan kepuasan kepada karyawan. Produktivitas kerja adalah 

perbandingan hasil (output) dengan masukan (input), dan produksi yang 

dihasilkan harus mempunyai nilai tambah, sehingga tingkat prestasi kerja 

karyawan dapat meningkat pula. 

 
2.7 Proses Motivasi Karyawan 

Motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan 

dorongan dorongan yang timbul pada atau didalam diri seorang individu yang 

menggairahkan dan mengarahkan perilaku (Gibson, Ivancevich,and Donelly; 

1996;185). 

Kebanyakan manajer harus mempertimbangkan suatu motivasi yang 

berbeda untuk kelompok orang yang dalam hal tidak dapat diduga sebelumnya. 

Keanekaragaman ini menyebabkan perbedaan pola semangat, yang didalamnya 

terdapat beberapa hal berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan. 

Kebutuhan menunjukkan kekurangan yang alami yang dialami seseorang 

pada suatu waktu tertentu. Kekurangan tersebut mungkin bersifat fisiologis 

(kebutuhan makanan), bersifat sosiologis (kebutuhan akan interaksi social). 

Kebutuhan dipandang sebagai penggerak atau pembangkit semangat. Artinya, jika 
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kebutuhan akibat kekurangan itu muncul, maka individu lebih peka terhadap 

usaha motivasi para manajer. 

Proses motivasi, seperti telah dimaksudkan oleh sebagian besar ahli teori 

diarahkan untuk mencapai tujuan (gold directed). Tujuan atau hasil yang dicari 

karyawan dipandang sebagai kekuatan yang menarik orang. Tujuan yang 

diinginkan dapat mengurangi kebutuhan yang belum terpenuhi. 

 

2.8 Hubungan antara Penilaian Kinerja dengan Motivasi Kerja Karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian McClelland (1961), Edward Murray (1957), 

Miler dan Gordon W. (1970), Anwar Prabu Mangkunegara (2000), dalam Anwar 

Prabu Mangkunegara (2005), menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif 

antara motovasi berprestasi dengan pencapaian kinerja. Artinya, pimpinan, 

manajer dan pegawai yang mempunyai  motivasi berprestasi tinggi akan mencapai 

kinerja tinggi, dan sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah disebabkan karena 

motivasi kerjanya rendah. 

Setiap aktivitas manajemen sumber daya manusia berkaitan erat dengan 

satu atau lebih tujuan manajemen sumber daya manusia. Sebagai contoh 

(appraisal) memberikan kontribusi terhadap tujuan-tujuan organisasional, 

fungsional, dan personal. Jika suatu aktivitas tidak memberikan kontribusi pada 

satu atau lebih dari tujuan MSDM, maka SDM yang tersedia pada aktivitas 

tersebut harus dapat diarahkan secara tidak langsung. Keterkaitan antara aktivitas-

aktivitas MSDM dapat di jelaskan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1 

Keterkaitan antara Aktivitas-aktivitas MSDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor  kritis yang berkaitan dengan keberhasilan jangka panjang 

organisasi/perusahaan adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa baik 

bekerja dan berkarya dan menggunakan informasi tersebut untuk memastikan 

bahwa pelaksanaan memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh organisasi 

dan dipastikan akan meningkat beriring dengan waktu. Penilaian kinerja adalah 

alat yang bermanfat tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, 

tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi karyawan. 

Teknik yang biasa digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja 

adalah penilaian (appraisal). Motivasi karyawan untuk bekerja, mengembangkan 

kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan di masa mendatang 

dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa lalu dan pengembangan. 

Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada perusahaan selama 

periode waktu tertentu. Umpan balik kinerja memungkinkan karyawan 
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mengetahui seberapa baik bekerja jika dibandingkan dengan standar perusahaan. 

Apabila penilaian kinerja dilakukan secara benar, para karyawan, penyelia, 

departemen SDM, dan akhirnya perusahaan akan diuntungkan dengan melalui 

upaya-upaya karyawan memberikan kontribusi kepada perusahaan. 

       Penilaian kinerja memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk 

digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja serta 

memotivasi karyawan di waktu berikutnya. Penilaian kinerja memberikan dasar 

bagi keputusan-keputusan yang diambil dan mempengaruhi gaji, promosi, 

pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi-kondisi kepegawaian lainnya. 

 

Gambar 2.2 
Umpan Balik Kepuasan Karyawan dan Pelanggan 
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