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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen  

 Manusia adalah salah satu sumber daya  yang ada dalam organisasi,yang 

meliputi semua orang yang melakukan aktivitas-aktivitas dalam perusahaan untuk 

menjalankan manajemen perusahaan.. Manajemen meliputi berbagai aspek yaitu 

manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan 

manajemen operasional atau produksi. Antara aspek yang satu dengan aspek yang 

lain saling berkaitan serta merupakan satu kesatuan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Dimana penerapan dan penggunaannya tergantung masing-masing 

manajemen yang mempunyai gaya tersendiri, dalam mencapai tujuan perusahaan 

yang sebagian besar dipengaruhi oleh dan pembawaan manajer. Dinyatakan ilmu 

karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya. Adapun manajemen 

itu sendiri menurut Hariandja (2005:2) menyatakan bahwa: 

“Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan,pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya 

manusia agar tercapai tujuan organisasi, dan masyarakat”. 

Menurut A.F Stoner (2006:168) menyatakan bahwa: 

“Managementisa process of planning, organizing,leadership, and 

controlthe effortsof themembers ofthe organizationand the use ofexisting 

resourcessumuatheorganization toachieve organizational goalspreviously 

set.”  

Dari kedua definisi diatas maka kita mengetahui bahwa manajemen 

merupakan suatu rangkaian proses inti dari manajemen adalah aktivitas yang 

melibatkan kerjasama dengan orang lain dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan. 
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2.2 Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Didalam masyarakat yang selalu berkembang, sumber daya manusia 

senantiasa mempunyai kedudukan yang semakin penting.Apalagi peranan 

individu dalam setiap aktivitas mendukung tercapainya keberhasilan dalam 

mencapai tujuan yang telah direncanakan, oleh karena itu keberhasilan dapat 

dicapai jika perhatian khusus diberikan kepada sumber daya manusia sebagai 

pelaksanaan pekerjaan.Manajemen sumber daya manusia penting bagi setiap 

perusahaan karena kelangsungan hidup setiap perusahaan tergantung kepada 

karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Kegiatan yang dilakukan 

perusahaan tidak akan berjalan baik tanpa adanya manajemen sumber daya 

manusia yang efektif dan efisien. Manajeman dikenal sebagai proses untuk 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, yakni sebagai suatu rangkaian 

tindakan yang mengarah kepada sasaran tertentu.Agar pengertian manajemen 

sumber daya manusia ini lebih jelas maka dibawah ini dirumuskan dan dikutip 

beberapa definisi dari para ahli : 

Sedangkan menurut  Garry Dessler (2004:4), mengatakan bahwa : 

“Human Resource Management (HRM) is the policies and practices 

involved in carrying out the “people” or human resource aspects of 

amanagement position including recruiting, screening, training, rewarding 

and appraising”. 

Artinya : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu kebijakan dan praktik 

menentukan aspek “manusia” atau Sumber Daya Manusia dalam posisi 

manajemen termasuk merekrut, melatih, memberikan penghargaan dan 

penilaian”. 

Menurut Mangkunegara (2011:2) mengemukakan bahwa : 

“ManajemenSumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian,pengkoordinasikan, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 
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pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahaan tenaga kerja dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi” 

MenurutVeithzal Rivai (2009:1) menyatakan bahwa :  

”Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu 

bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian”. 

Menurut Newman dan Hodgetts (2008:4), yaitu:  

“Human Resources Management (HRM) is the process by which 

organizations ensure the effective use of their associates in the pursuit of 

both organizational and individual goals”.  

yang kurang lebih memiliki arti :Manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu proses yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk 

memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada digunakan secara 

efektif dalam usaha mencapai tujuan organisasi atau perusahaan serta 

tujuan individu. 

Sedangkan menurut Dessler (2007:2),  

“Human resources management refers to the policies and practices one 

need to carry out the people or human resources aspects of a management 

job”.  

Kurang lebih memiliki arti: Manajemen sumber daya manusia mengarah 

pada kebijakan dan tindakan yang dibutuhkan seseorang (manajer) untuk 

mengatur atau melaksanakan aspek sumber daya manusia dalam suatu 

tugas manajemen. 

 Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia merupakan suatu bidang manajemen yang memusatkan 

perhatiannya pada masalah-masalah pendayagunaan sumber daya manusia dalam 

suatu organisasi. 
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2.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Didalam manajemen sumber daya manusia atau sering pula dikenal istilah 

manajemen personalia terdapat fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia 

menurut Gary Dessler (2007:2)meliputi : 

1. Perencanaan 

Menetapkan tujuan dan standar, mengembangkan aturan dan prosedur, 

mengembangkan rencana dan peramalan (meramalkan atau memproyeksi 

beberapa peristiwa dimasa depan). 

2. Pengorganisasian 

Memberikan setiap bawahan suatu tugas khusus, membangun departemen, 

mendelegasikan wewenang kepada bawahan, menetapkan saluran 

wewenang dan komunikasi, mengkoordinasi kerja bawahan. 

3. Penstafan 

Memutuskan tipe atau jenis orang yang akan dipekerjakan, merekrut calon 

karyawan, mengevaluasi kinerja, menyuluh karyawan, melatih dan 

mengembangkan karyawan. 

4. Pemimpinan 

Membuat orang lain menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat 

kerja, memotivasi bawahan. 

5. Pengendalian 

Menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar mutu, atau tingkat 

produksi.melakukan pengecekan untuk melihat bagaimana perbandingan 

antara kinerja aktual dengan standar ini, mengambil tindakan secara 

kebutuhan. 

 Dari uraian diatas, kita dapat mengetahui pengertian dan fungsi 

manajemen sumber daya manusia, dimana seluruh kegiatan melakukan fungsi 

manajemen sumber daya manusia tersebut untuk mewujudkan sasaran pokok 

manajemen sumber daya manusia, yaitu mendayagunakan sasaran optimal sumber 

daya manusia didalam organisasi. 
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2.3 Motivasi  

2.3.1 Pengertian Motif, Motivasi, dan Motivasi berprestasi 

Motivasimempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi 

bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi 

adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, 

supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.Motivasi 

semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk 

dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang 

diinginkan.Perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan mampu, cakap, dan 

terampil. Tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk 

mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan karyawan tidak 

ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja giat. 

Untuk mempermudah pemahaman motivasi berprestasi, dibawah ini 

dikemukakan pengertian motif, motivasi, dan motivasi berprestasi menurut 

Stanton yang dikutip Mangkunegara (2011:93) mendefinisikan bahwa: 

“A motive is a stimulated need which a goal-oriented individual seeks to 

satisfy” 

(suatu motif adalah kebutuhan yang distimulasi yang berorientasi kepada 

tujuan individu dalam mencapai rasa puas). 

Menurut David Mc.Clelland, menyatakan bahwa: 

individu mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini 

dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan 

motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia 

Sedangkan pengertian motivasi menurut Hariandja (2005:321)adalah : 

“motivasi dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan 

mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah”. 

Menurut Simamora (2004:510), menyatakan bahwa : 
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“Motivasi adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya 

tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja tertentu yang pada gilirannya 

akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki” 

 Daya pengerak atau daya dorong tersebut juga motif, pada prinsipnya 

menguraikan dan menjelaskan perilaku seseorang atau organisasi melakukan 

tindakan-tindakan tertentu dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan.Motif 

inilah yang dalam rangka memanfaatkan sumber daya manusia, inilah yang 

disebut motivasi berprestasi. 

 Menurut McCormick yang dikutip oleh Mangkunegara(2011:94), 

mendefinisikan motivasi berprestasi adalah : 

“Work motivation is defined as conditions which influence the arousal, 

direction, and maintenance of behavior relevant in work settings” 

(Motivasi berprestasi didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh 

membangkitkan,mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja). 

 Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi keja 

merupakan reaksi yang diberikan oleh karyawan terhadap lingkungan pekerjaan. 

Motivasi berprestasi yang tinggi yang diberikan oleh karyawan akan 

meningkatkan produktivitas perusahaan, sehingga akan memudahkan pencapaian 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Jadi jelas bahwa motivasi berprestasi 

besar pengaruhnya dalam operasi perusahaan, oleh karena itu perusahaan selalu 

mengharapkan karyawannya memiliki kerja yang berproduktifitas  tinggi. 

 

2.3.2 Teori-teori Motivasi berprestasi 

Motivasi sebenarnya memiliki beberapa teori dari beberapa pendapat 

tokoh, teori tersebut antara lain teori Motivasi Klasik oleh F.W Taylor; teori 

Maslow’s Need Hierarchy oleh A.H. Maslow; Herzberg’s two factor theory oleh 

Frederick Herzberg; Mc. Clelland’s achievement Motivation Theory oleh Mc. 

Clelland; Alderfer Existence, Relatedness And Growth (ERG) Theory oleh 

Alderfer; teori Motivasi Human Relation; teori Motivasi Claude S. Geogre. 

Namun, teori tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Teori Herzberg 

a. Prestasi (achievement) 

Kebutuhan untuk berprestasi adalah kebutuhan untuk melakukan 

pekerjaan lebih baik dari sebelumnya, selalu ingin berprestasi lebih 

baik dengan orang lain, selalu berkeinginan mencapai prestasi yang 

lebih tinggi. 

b. Pengakuan (recognition) 

Pernyataan pengakuan oleh atasan atas keberhasilan seorang pekerja, 

caranya bermacam-macam yaitu langsung dinyatakan ditempat dengan 

surat, penghargaan, hadiah, dan dengan promosi jabatan untuk 

berkinerja/bekerja produktif. 

c. Pekerjaan itu sendiri (work it self) 

Pimpinan membuat usaha yang riil dan meyakinkan, sehingga 

bawahan mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya dan 

berusaha menghindari kebosanan dalam pekerjaan bawahan serta 

mengusahakan agar setiap bawahan sudah tepat dalam pekerjaanya. 

d. Tanggung jawab (responsibility) 

Membiarkan bawahan bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu 

memungkinkan dan menerapkan prinsip partisipasi.Diterapkannya 

prinsip partisipasi membuat bawahan secara sepenuhya merencanakan 

dan melaksanakan pekerjannya. 

e. Pengembangan potensi diri (advancement) 

Pengembangan potensi diri dari pengalaman kerja, kesempatan untuk 

maju dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat. 

2 Teori Motivasi menurut Maslow 

a. Kebutuhan fisik (physiological needs) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk 

dapat mempertahankan diri sebagai makhluk fisik seperti kebutuhan 

untuk makan, minum, pakaian, seks, dan lain-lain. 

b. Kebutuhan rasa aman (safety needs) 
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Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan rasa aman dari ancaman-

ancaman dari luar yang mungkin terjadi seperti keamanan dari 

ancaman orang lain, ancaman alam, atau ancaman bahwa suatu saat 

tidak dapat bekerja karena faktor usia atau faktor lainnya. 

c. Kebutuhan social (social needs) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan menjadi bagian dari orang lain, 

dicintai orang lain, dan mencintai orang lain. 

d. Kebutuhan pengakuan (esteem needs) 

Kebutuhan yang berkaitan tidak hanya menjadi bagian dari orang lain 

(masyarakat), tetapi lebih jauh dari itu, yaitu diakui/dihormati/dihargai 

orang lain karena kemampuan atau kekuatannya. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization needs) 

Kebutuhan yang berhubungan dengan aktualisasi/penyaluran diri 

dalam arti kemampuan/minat/potensi diri dalam bentuk nyata dalam 

kehidupannya merupakan kebutuhan tingkat tinggi dari teori Maslow. 

3. Teori X dan Y menurut Mc Gregor 

Teori ini menyatakan bahwa manusia pada dasarnya dari dua jenis.ada 

jenis manusia X dan manusia Y yang masing-masing memiliki karakteristik 

tertentu.Jenis manusia X adalah manusia yang selalu ingin menghindari 

pekerjaan bilamana mungkin, sementara jenis manusia Y menunjukkan sifat 

yang senang bekerja yang diibaratkan bahwa bekerja baginya seperti 

bermain.Kemudian jenis manusia tipe X tidak punya inisiatif dan senang 

diarahkan, sedangkan jenis manusia Y adalah sebaliknya.Berdasarkan teori ini, 

untuk meningkatkan motivasi dapat dilakukan penerapan gaya kepemimpinan 

tertentu sesuai dengan karakteristik bawahan. Bagi mereka yang termasuk 

dalam asumsi X, yaitu orang yang tidak suka bekerja, sebaliknya diterapkan 

gaya kepemimpinan direktif, sedangkan gaya kepemimpinan partisipatif. 

I. Three Needs Theory, menurut David McClelland,  

yang mengatakan bahwa ada tiga kebutuhan manusia, yaitu : 

1. Kebutuhan berprestasi (need for achievement), yaitu keinginan untuk 

melakukan sesuatu lebih baik dibandingkan sebelumnya. 
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2. Kebutuhan untuk berkuasa (need for power), yaitu kebutuhan untuk lebih 

kuat, lebih berpengaruh terhadap orang lain. 

3. Kebutuhan afiliasi (need for affiliation), yaitu kebutuhan untuk disukai, 

mengembangkan, atau memelihara persahabatan dengan orang lain. 

II. Teori Relatedness And Growth (ERG) menurut Clayton Alderfer 

Teori ini merupakan revisi dari teori tersebut. Teori ini menyatakan bahwa ada 

tiga kelompok kebutuhan manusia, yaitu : 

1. existence, 

2. relatedness, dan 

3. growth. 

Existence berhubungan dengan kebutuhan untuk mempertahankan 

keberadaan seseorang dalam hidupnya.Dikaitkan dengan penggolongan diri 

Maslow, ini berkaitan dengan kebutuhan fisik dan keamanan.Relatedness 

berhubungan dengan kebutuhan untuk beinteraksi dengan orang lain. 

Dikaitkan dengan penggolongan kebutuhan dari Maslow, ini meliputi 

kebutuhan sosial dan pengakuan.Growth berhubungan dengan kebutuhan 

pengembangan diri, yang identik dengan kebutuhan self-actualization yang 

dikemukakan oleh Maslow. 

III. Teori Dua Faktor menurut Frederick Herzberg 

Teori ini disebut juga motivation-bygiene theory. Teori ini menyatakan 

bahwa suatu pekerjaan selalu berhubungan dengan dua aspek, yaitu pekerjaan 

itu sendiri seperti mengajar, merakit sebuah barang, mengkordinasi suatu 

kegiatan, menunggu langganan, membersihkan ruangan-ruangan, dan lain-lain 

yang disebut job content, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pekerjaan 

seperti gaji, kebijaksanaan organisasi, supervise, rekan sekerja, dan lingkungan 

kerja yang disebut job context. Dalam hubungannya dengan kedua aspek ini, 

berdasarkan teori tersebut senantiasa ada situasi yang dirasakan seseorang, 

yaitu : 

1. Ketika berhubungan dengan pekerjaan (job content), seseorang dapat 

merasakan : kepuasan kerja atau tidak ada kepuasan kerja (job satisfaction 

atau no job satisfaction). 
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2. Ketika berhubungan dengan lingkungan kerja, gaji, dan supervisi (job 

context), seseorang dapat merasakan : ketidakpuasan kerja atau tidak ada 

ketidakpuasan kerja (job dissatisfaction atau no job dissatisfaction). 

 

2.3.3 Indikator Motivasi berprestasi 

Adapun indikasi-indikasi motivasi yang dikemukakan menurut David 

McClelland dalam Three Needs Theory,  

yang mengatakan bahwa ada tiga kebutuhan manusia, yaitu : 

1. Kebutuhan berprestasi (need for achievement), yaitu keinginan untuk 

melakukan sesuatu lebih baik dibandingkan sebelumnya. 

2. Kebutuhan untuk berkuasa (need for power), yaitu kebutuhan untuk lebih 

kuat, lebih berpengaruh terhadap orang lain. 

3. Kebutuhan afiliasi (need for affiliation), yaitu kebutuhan untuk disukai, 

mengembangkan, atau memelihara persahabatan dengan orang lain.. 

Sedangkan teori indikator lain yang dapat dijadikan indikator Teori Herzberg: 

1. Prestasi (achievement) 

Kebutuhan untuk berprestasi adalah kebutuhan untuk melakukan pekerjaan 

lebih baik dari sebelumnya, selalu ingin berprestasi lebih baik dengan 

orang lain, selalu berkeinginan mencapai prestasi yang lebih tinggi. 

2. Pengakuan (recognition) 

Pernyataan pengakuan oleh atasan atas keberhasilan seorang pekerja, 

caranya bermacam-macam yaitu langsung dinyatakan ditempat dengan 

surat, penghargaan, hadiah, dan dengan promosi jabatan untuk 

berkinerja/bekerja produktif. 

3. Pekerjaan itu sendiri (work it self) 

Pimpinan membuat usaha yang riil dan meyakinkan, sehingga bawahan 

mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya dan berusaha 

menghindari kebosanan dalam pekerjaan bawahan serta mengusahakan 

agar setiap bawahan sudah tepat dalam pekerjaanya. 

4. Tanggung jawab (responsibility) 
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Membiarkan bawahan bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu 

memungkinkan dan menerapkan prinsip partisipasi.Diterapkannya prinsip 

partisipasi membuat bawahan secara sepenuhya merencanakan dan 

melaksanakan pekerjannya. 

5. Pengembangan potensi diri (advancement) 

Pengembangan potensi diri dari pengalaman kerja, kesempatan untuk maju 

dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat. 

 

2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi berprestasi 

Peningkatan motivasi berprestasi karyawan dalam suatu perusahaan 

merupakan suatu hal yang sangat penting, sudah selayaknya setiap perusahaan 

akan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan dan memelihara motivasi 

berprestasi karyawan semaksimal mungkin. Oleh karena itu sangat penting bagi 

pimpinan perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi berprestasi.Menurut Saydam (2005:370) mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi karyawan adalah : 

1. Faktor Intern yang terdapat pada diri si karyawan itu sendiri. 

Faktor intern yang mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara 

lain : 

a. Kematangan pribadi; 

b. Tingkat pendidikan; 

c. Keinginan dan harapan pribadi; 

d. Kebutuhan; 

e. Kelelahan dan kebosanan; 

f. Kepuasan kerja. 

2. Faktor Ekstern yang berasal dari luar diri karyawan. 

Faktor ekstern yang mempengaruhi motivasi dapat mencakup antara lain : 

a. Lingkungan kerja yang menyenangkan; 

b. Kompensasi yang memadai; 

c. Supervisi yang baik; 

d. Adanya penghargaan atas prestasi; 
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e. Status dan tanggung jawab; 

f. Peraturan yang berlaku. 

 

2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

 Di bawah ini adalah definisi-definisi tentang kinerja karyawan yang 

diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut: 

Pendapat Bambang Kusriyanto dalam Mangkunegara (2011: 9) adalah: 

“perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per 

satuan waktu (lazimnya per jam)”. Gomes dalam 

Mangkunegara(2011: 9) mengemukakan: 

“sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering 

dihubungkan dengan produktivitas” 

 Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja karyawan 

adalah merupakan suatu tingkat kemajuan seseorang karyawan atas hasil dari 

usahanya untuk meningkatkan kemampuan secara positif dalam pekerjaannya. 

 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

 Menurut Gibsonet.all (dalam Mangkunegara, 2011: 10) terdapat tiga 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu: 

1. Atribut Individu 

Dengan adanya berbagai atribut yang melekat pada individu akan dapat 

membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Faktor ini merupakan 

kecakapan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan 

(capacity to perform) terdiri dari: 

a. Karakteristik demografi, misalnya: umur, jenis kelamin dan lain-lain. 

b. Karakteristik kompetisi, misalnya: bakat, kecerdasan, kemampuan dan 

keterampilan. 

c. Karakteristik psikologi, yaitu niliai-nilai yang dianut, sikap dan 

kepribadian. 

2. Kemampuan untuk Bekerja 



23 
 

 
 

Dengan berbagai atribut yang melekat pada individu menunjukan adanya 

kesempatan yang sama untuk mencapai suatu prestasi, hanya untuk mencapai 

kinerja yang baik diperlukan usaha atau kemauan untuk bekerja keras karena 

kemauan merupakan suatu kekuatan pada individu yang dapat memacu usaha 

kerja serta dapat memberikan suatu arah dan ketekunan. 

3. Dukungan Organisasi 

Dalam mencapai kinerja karyawan yang tinggi diperlukan juga adanya 

dukungan atau kesempatan dari organisasi/perusahaan. Hal ini untuk 

mengantisipasi keterbatasan baik dari karyawan maupun perusahaan.Misal: 

kelengkapan peralatan dan perlengkapan kejelasan dalam memberikan 

informasi. 

 Jadi kesimpulannya adalah tinggi rendahnya kinerja yang dicapai 

karyawan dipengaruhi tiga hal kemauan, dukungan serta kesempatan yang 

diberikan perusahaan adalah hak yang mutlak diperlukan sedangkan kemampuan 

merupakan sesuatu yang ada di dalam diri karyawan sendiri yang dapat 

dikembangkan. 

 

2.4.3 Indikator Dalam Kinerja 

 Menurut Sulistiyanti (2010 : 228) yang menjadi indikator dalam variabel 

kinerja karyawan sebagai berikut: 

1. Prestasi kerja, yaitu hasil kerja karyawan  baik kualitas maupun kuntitas, 

sesuai standar yang ditetapkan organisasi. 

2. Disiplin kerja, yaitu kepatuhan karyawan terhadap ketentuan organisasi 

dan ketepatan waktu penyelesaian tugas/pekerjaan sesuai standar waktu 

yang telah ditetapkan. 

3. Efektivitas dan Efisiensi kerja, yaitu kemampuan memanfaatkan segala 

sumber daya organisassi secara tepat, sehinga tugas-tugas dapat 

diselesaikan tepat waktu dan hasil masimal. 

4. Tanggung jawab, yaitu kesiapan karyawan dalam mengemban tugas dan 

kewenagan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya, termasuk kesiapan 

menangung segala akibat yang terjadi dari pekerjaanya. 
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5. Hubungan antar sesama, yaitu kemampuan untuk memilihara hubungan 

yang harmonis  antar sesama karyawan dan hubugan antar atasan dengan 

bawahan dalam rangka meningkatkan kerja sama. 

 

2.4.4 Penilaian Kinerja Pegawai 

 Kinerja pegawai baik di perusahaan maupun di pemerintahan memerlukan 

adanya suatu pengawasan. Pengawasan dengan kata lain merupakan suatu 

penilaian kinerja pegawai. Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi organisasi dan 

untuk kemajuan pegawai itu sendiri. Pengertian penilaian kinerja pegawai 

dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya dengan judul 

Evaluasi Kinerja SDM , yaitu: 

“Penilaian prestasi kerja (Performance apparaissal) adalah suatu proses 

yang digunakan pemimpin untuk menentukan apakah seorang pegawai 

melakukan pekerjaannya  sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya” 

(Mangkunegara, 2011:10). 

Berdasarkan definisi di atas, penilaian kinerja pegawai menurut Anwar 

Prabu Mangkunegara merupakan hal yang dilakukan pimpinan untuk menerapkan 

disiplin kepada pegawai. Penerapan disiplin dimaksudkan supaya pegawai 

bertanggung jawab atas pekerjaan. 

 Kegunaan penilaian kinerja pegawai menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara dalam bukunya dengan judul Evaluasi Kinerja SDM , yaitu: 

1) Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa.  

2) Untuk mengukur sejauh mana seorang pegawai dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. 

3) Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan. 

4) Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan 

jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, 

kondisi kerja dan pengawasan. 
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5) Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

pegawai yang berada dalam organisasi. 

6) Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi berprestasi pegawai 

sehingga dicapai Performance yang baik. 

7) Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan 

meningkatkan kemampuan pegawai selanjutnya. 

8) Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan pegawai. 

9) Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

pegawai. 

10) Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian 

tugas.(Mangkunegara, 2011:11). 

Dari definisi di atas peneliti menilai bahwa kegunaan penilaian kinerja 

bisa menjadi suatu acuan atau patokan dalam mengembangkan kinerja pegawai 

untuk waktu yang akan datang.  

Menurut Wibowo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kinerja, 

bahwa kunci untuk menciptakan penilaian kinerja pegawai yang efektifyaitu:   

1) Ukuran mempunyai penggunaan spesifik bagi individu atau kelompok 

individu nyata. Ukuran kinerja yang efektif akan selalu membantu 

orang memonitor, mengontrol, mengelola, mendiagnosis, 

memperbaiki, atau merencanakan beberapa aspek pekerjaan menjadi 

lebih baik. 

2) Ukuran kinerja ditangkap dan disampaikan kepada pangguna yang 

dimaksudkan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. Ketepatan 

waktu merupakan atribut penting terhadap kegunaan, ukuran kinerja 

yang baik harus disampaikan pada waktu yang tepat sehingga benar-

benar dapat dipergunakan. 

3) Ukuran kinerja dibagikan kepada orang yang tepat pada waktu yang 

tepat, atau dengan mudah dapat diakses oleh orang yang tepat. Oleh 

karena itu, harus diidentifikasi siapa pengguna yang memerlukan 

informasi sehingga dapat dihindari untuk kemungkinan jatuh pada 

orang yang tidak tepat. 
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4) Ukuran kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti dengan cepat dan 

mudah. Ukuran kinerja yang baik tidak memerlukan studi mendalam 

untuk memahami arti pentingnya. Ukuran kinerja juga berisi beberapa 

tipe dasar perbandingan yang cepat membiarkan pengguna 

membandingkan tingkat kinerja yang diinginkan dengan tingkat 

kinerja sekarang. 

5) Penyajian ukuran kinerja harus sesuai dengan pedomanstandar. 

Penggunaan warna harus memberi makna yang sama untuk semuanya 

sehingga diperlukan pedoman yang ditentukan lebih dahulu. 

(Wibowo, 2007:331-332). 

Berdasarkan dari definisi Wibowo, bahwa ukuran kinerja dapat 

dipergunakan untuk sejumlah keperluan yang berbeda. Keperluan tersebut dapar 

bermula dari sekedar mempertimbangkan tingkat  kinerja sekarang, masa depan 

atau mengawasi secara hati-hati suatu proses yang berlangsung. Pengumpulan 

ukuran kinerja adalah mengidentifikasi ukuran tersebut yang akan benar-benar 

membantu mencapai hasil yang diinginkan, kemudian menyampaikannya kepada 

orang yang benar. 

Penilaian kinerja ditujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja 

pegawai dengan meningkatkan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM). Secara 

lebih spesifik tujuan dari penillaian kinerja pegawai dikemukakan oleh 

AgusSunyoto yang dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya 

dengan judul Evaluasi Kinerja SDM, yaitu: 

1) Meningkatkan saling pengertian antara pegawai  tentang  persyaratan 

kinerja. 

2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang pegawai, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.  

3) Memberikan peluang kepada pegawai untuk mendiskusikan keinginan 

dan aspirasinya dalam meningkatkan kepedulian terhadap karier atau 

terhadap pekerjaan yang di embannya sekarang. 
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4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga pegawai 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.(Mangkunegara, 2011:10-11). 

Berdasarkan tujuan penilaian kinerja, diharapkan SDM pegawai lebih 

terlatih dengan baik. Selain melakukan perencanaan, pegawai juga perlu 

mendapatkan program pendidikan dan pelatihan (Diklat). SDM pegawai 

pemerintahan yang berbasis e-Government  harus dapat menguasai penggunaan 

teknologi, khususnya teknologi sistem informasi. 

Keuntungan menggunakan sistem penilaian kinerja pegawai menurut 

Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya dengan judul Evaluasi Kinerja 

SDM, yaitu: 

1) Mempermudah hubungan antara tujuan perorangan dan tujuan unit 

kerja. 

2) Mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksepakatan selama 

pertemuan evaluasi berjalan sesuai dengan proses perencanaan kinerja. 

3) Lebih memungkinkan menempatkan manajer dan pegawai dipihak 

yang sama, tidak seperti dengan sistem penilaian maupun peringkat. 

4) Merupakan pendekatan terhadap evaluasi kinerja yang paling mudah 

dibela secara hukum. 

(Mangkunegara, 2011:22). 

Peneliti berpendapat, bahwa penilaian kinerja sangat baik untuk dilakukan 

dan merupakan suatu keharusan untuk perbaikan kinerja pegawai. Apabila suatu 

organisasi khususnya di pemerintahan tidak melakukan penilaian kinerja, maka 

bisa terjadai adanya kekacauan dan kerugian.  

Adapun kerugian penggunaan sistem penilaian kinerja pegawai menurut 

Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu: 
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1) Memakan waktu yang lebih banyak, karena perlunya 

menginvestasikan waktu di muka untuk melakukan perencanaan 

kinerja. 

2) Meminta manajer dan pegawai mengembangkan keahlian dalam 

menuliskan tujuan serta standar yang penting dan dapat diukur. 

3) Dapat menimbulkan lebih banyak pekerjaan administrasi ketimbang 

sistem penilaian maupun sistem peringkat. 

4) Dapat disalahgunakan atau digunakan sambil lalu saja oleh para 

manajer. 

(Mangkunegara, 2011:22). 

Penggunaan penilaian kinerja pegawai juga memiliki kelebihan dan 

kekurangan tersendiri. Penilaian kinerja menuntut seorang pemimpin dan pegawai 

harus kerja sama dengan tujuan utama sebagai patokan. 

 

2.5 Hubungan Motivasi dengan Kinerja 

Motivasi adalah dorongan, baik dari dalam maupun dari luar diri manusia untuk 

menggerakkan dan mendorong sikap dan tingkah lakunya dalam bekerja. Semakin tinggi 

motivasi seseorang, akan semakin kuat dorongan yang timbul untuk bekerja lebih giat 

sehingga dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Lower dan Porter dalam Indra Wijaya (2000:17), yang menyatakan motivasi 

berprestasi dan kinerja memiliki hubungan yang positif.Motivasi adalah dorongan, baik 

dari dalam maupun dari luar diri manusia untuk menggerakkan dan mendorong sikap dan 

tingkah lakunya dalam meningkatkan kinerja.Untuk meningktakan kinerja maka 

perusahaan perlu memberikan motivasi kerja para karyawan, guna mendorong terciptanya 

kondisi kerja yang baik, sehingga diharapkan para karyawan memiliki kepuasan yang 

akan mengakar pada sikap dan perilaku kerja yang baik seperti motivasi kerja yang tinggi 

dan disiplin, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas yang baik. 
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Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Nama Judul Metode 

penelitian 

Hasil 

1 Ni Putu 

Darmayanti, 

I Wayan Bagia, I 

Wayan Suwendra 

(2014) 

 

Pengaruh 

kompetensi 

intelektual dan 

motivasi 

berprestasi 

terhadap kinerja 

pegawai pada 

perusahaan daerah 

air minum (pdam)  

Di kabupaten 

gianyar 

Deskriptif 

explanatory 

Ada pengaruh 

positif dan 

signifikan dari 

(1) kompetensi 

intelektual dan 

motivasi 

berprestasi 

terhadap kinerja 

pegawai 

2 Ulil Ismawati 

Farikhah 

Analisis Komitmen 

Organisasi Dan 

Motivasi 

Berprestasi Dalam 

Upaya 

Meningkatkan 

Kinerja Guru 

Deskriptif 

explanatory 

Komitmen 

organisasi guru 

yang masih 

belum 

sepenuhnya 

terhadap SMA 

Laboratorium 

UM tidak 

berpengaruh 

pada kinerja 

guru. 

3 Taman S. .M 

Yudana, R Dantes 

Kontribusi 

Motivasi 

Berprestasi, 

Disiplin Kerja, Dan  

(Adversity 

Quotient) Terhadap 

Kinerja Profesional 

Guru Sma Negeri 

Di Kecamatan 

Karangasem 

Kabupaten 

Karangasem Bali 

Metode korelasi 

dengan teknik 

regresi 

Motivasi  

berprestasi, 

disiplin kerja 

dan (Adversity 

Quotient) 

berkontribusi 

secara positif 

terhadap kinerja 

profesionalisme 

guru 

 

2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Setiap perusahaan tentu menginginkan karyawan berprestasi dengan baik, 

di lain pihak karyawan selalu menginginkan imbalan atau jasa yang memadai 

serta sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan pada perusahaan, jika hal ini 

dipenuhi maka dapat menimbulkan motivasi karyawan untuk lebih berprestasi 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam hal ini ada hubungan timbal balik yang 

saling menguntungkan perusahaan dan karyawan.Karyawan dengan motivasi 
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kerja yang tinggi merasa bahwa mereka diikut sertakan, bahwa tujuan organisasi 

patut diberi perhatian, bahwa usaha-usaha mereka dikenal dan dihargai.karyawan 

yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan memberikan sikap yang positif, 

seperti kesetiaan, kegembiraan, kerjasama, kebanggaan, dan ketaatan kepada 

kewajiban.  

 Adapun pengertian motivasi kerja menurut McCormick yang dikutip oleh 

Mangkunegara (2011:94) menyatakan bahwa : 

“Motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh 

membangkitkan, mengarahkan, memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja”. 

 Apabila perusahaan mampu meningkatkan motivasi kerja para 

karyawannya, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, 

reaksi balik dari perusahaan terhadap motivasi kerja karyawannya akan terwujud 

melalui upaya perusahaan untuk melindungi dan memperhatikan kepentingan para 

karyawan, melalui program kesejahteraan. Oleh karena itu sangat tidak realistis 

apabila pihak manajemen mengharapkan motivasi kerja yang tinggi sementara 

pihak manajemen sendiri kurang memperhatikan kebutuhan orang-orang yang 

bekerja untuk mereka.Oleh karena itu, motivasi berprestasi penting bagi karyawan 

untuk meningkatkan kinerja. 

Motivasi adalah dorongan, baik dari dalam maupun dari luar diri manusia 

untuk menggerakkan dan mendorong sikap dan tingkah lakunya dalam bekerja. 

Semakin tinggi motivasi seseorang, akan semakin kuat dorongan yang timbul 

untuk bekerja lebih giat sehingga dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat dari Lower dan Porter dalam Indra Wijaya (2000:17), 

yang menyatakan motivasi dan prestasi kerja memiliki hubungan yang 

positif.Motivasi adalah dorongan, baik dari dalam maupun dari luar diri manusia 

untuk menggerakkan dan mendorong sikap dan tingkah lakunya dalam bekerja. 

Untuk mengetahui kadar motivasi kerja para karyawan, maka salah satu hal yang 

dapat dilakukan perusahaan adalah program kesejahteraan guna mendorong 

terciptanya kondisi kerja yang baik, sehingga diharapkan para karyawan memiliki 

kepuasan yang akan mengakar pada sikap dan perilaku kerja yang baik seperti 
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motivasi kerja yang tinggi dan disiplin, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan 

loyalitas yang baik. 

 Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran penulis berasumsi bahwa ada 

motivasi berprestasi berpengaruh terhadap kinerja, maka hipotesis sebagai berikut: 

“jika koperasimemberikan motivasi berprestasi dengan baik dan benar, 

maka kinerja karyawan akan meningkat”. 

 


