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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen merupakan alat untuk pencapaian tujuan yang diinginkan. 

Manajemen yang tepat akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan, masyarakat. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya 

mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diaturnya berdasarkan urutan 

dari fungsi-fungsi manajemen itu (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, 

Pengendalian). Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan. Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari Men, 

Money, Method, Materials, MachinedanMarket yang disingkat 6M. 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena manajemen merupakan 

“alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Walaupun manajemen hanya merupakan 

alat saja, tetapi harus diatur sebaik-baiknya, karena jika manajemen ini tepat maka 

tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang 

dimiliki akan lebih bermanfaat. 

 Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen ini penulis mengutip beberapa 

definisi sebagai berikut: 

Menurut Oey Liang Lee (2010:16) adalah : 

“Seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan 

tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas 

yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya 

dengan nilai-nilai estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, 

mempengaruhi, mengawasi, mengorganisasikan semua komponen 

yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan yang 

dimaksudkan.” 
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 Dari definisi di atas dapat disimpulkan manajemen adalah suatu proses 

yang terdiri dari perencanaan, pengarahan, pengendalian, melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lain secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Sumber Daya Manusia merupakan komponen dari perusahaan yang 

mempunyai arti yang sangat penting sumber daya manusia menjadi sumber 

penentu dari perencanaan tujuan suatu perusahaan, karena fungsinya sebagai inti 

dari kegiatan perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia maka kegiatan 

perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya meskipun pada saat ini 

otomatisasi telah memasuki setiap perusahaan, tetapi apabila pelaku dan 

pelaksana mesin tersebut yaitu manusia, tidak memberikan peranan yang 

diharapkan maka otomatisasi itu akan menjadi sia-sia. 

 Untuk lebih memperjelas pengertian dari manajemen sumber daya 

manusia, berikut ini penulis mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli: 

Menurut Marwansyah (2010:3), mengemukakan definisi Manajemen 

Sumber Daya Manusia sebagai berikut : 

“Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai 

pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang 

dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, 

perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan 

kesejahteraan, dan hubungan idustrial”. 

 

Adapun menurut Bohlander dan Snell (2010:4), mendefinisikan 

Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai berikut : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang 

mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam 

perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan 
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para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu 

pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan 

memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dan bekerja”. 

 

 

 Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa Manajemen Sumber Daya 

Manusia secara garis besar sama yaitu bahwa, manajemen sumber daya manusia 

mengatur semua tenaga kerja secara efektif dan efisien dengan mengembangkan 

kemampuan yang mereka miliki dalam mewujudkan tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. Dengan memiliki tujuan tertentu maka tenaga kerja 

akan termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin. 

 

2.2.2 FungsiManajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia sangat luas, hal ini disebabkan 

karena tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia untuk 

mengelola unsur-unsur manusia seefektif mungkin agar memiliki suatu tenaga 

kerja yang memuaskan.  

Menurut Umar (2012:3)  Fungsi MSDM: 

1. Fungsi manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian),  

2. Fungsi operasional (pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja),  

3. Kedudukan msdm dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara 

terpadu.  

Sedangkan Pribadi (2012:27) fungsi esensial MSDM adalah : 

“memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan 

strategisnya dengan memiliki SDM yang dapat diandalkan untuk 

memenuhi kebutuhan organisasi secara kualitas, kompeten, dan 

menghasilkan kinerja yang efektif hingga superior pada jabatan dan 

peranan masing-maisng serta berkontribusi optimal dalam 

memajukan organisasi.  
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Fungsi MSDM menurut Pribadi (2012:27) yaitu: 

1. Rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen kinerja, perencanaan suksesi, 

kompensasi, serta pelatihan dan pengembangan. Para rekruter melakukan 

rekrutmen dan seleksi untuk mengidentifikasi orang-orang yang 

mempunyai kompetensi yang diisyaratkan berbagai jabatan.  

2. Perencanaan suksesi (promosi) dilaksanakan dengan membandingkan 

kompetensi-kompetensi yang dimiliki manajer dan karyawan dengan 

kompetensi yang dituntut jabatan-jabatan di level yang lebih tinggi. 

3. Program kompensasi mengadopsi unsur-unsursistem penggajian 

berdasarkan kompetensi untuk mendorong para manajer dan karyawan 

mengembangkan kompetensi yang disyaratkan. Sistem penilaian kinerja 

mengevaluasi kompetensi para karyawan setidaknya setahun sekali. 

 

2.3 Pengertian Kompensasi  

Masalah kompensasi sensitif karena menjadi pendorong seseorang untuk 

bekerja juga berpengaruh terhadap moral dan disiplin tenaga kerja.Oleh karena 

itu, setiap perusahaan / organisasi manapun seharusnya dapat memberikan 

kompensasi yang seimbang dengan beban kerja yang dipikul tenaga kerja. 

 Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi kompensasi, menurut 

Handoko (2010:155): 

“kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka” 

Menurut Triton (2010:123): 

Kompensasi adalah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen 

untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerj para 

karyawan. Kompensasi dapat berupa upah per jam, hari atau gaji 

yang bersifat periodik 
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 Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kompensasi itu merupakan balas 

jasa yang diterima oleh karyawan sehubungan dengan pengorbanan yang telah 

diberikan kepada perusahaan.Pemberian kompensasi ini bisa diberikan langsung 

berupa uang maupun tidak langsung berupa uang dari perusahaan ke 

karyawannya. 

 

 

2.3.1 Penggolongan Kompensasi  

 Menurut Flippo yang dikutip Handoko (2010:56), kompensasi dibagi 

menjadi : 

1. Kompensasi Langsung (Direct Compensation) 

Kompensasi langsung merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan 

yang mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan, yang biasanya 

diterima oleh karyawan dalam bentuk gaji, upah, intensif, bonus. 

a. Gaji 

Yaitu sejumlah uang yang diterima secara langsung setiap bulan/minggu 

untuk karyawan tetap sebagai imbalan atas pekerjaannya sedangkan bila 

terjadi naik/turunnya prestasi kerja, tidak mempengaruhi besar kecilnya 

gaji tetap.Besar kecilnya nilai gaji terjadi apabila terjadi kenaikan atau 

penurunan nilai gaji yang ditetapkan oleh perusahaan. 

b. Upah 

Yaitu sejumlah uang yang diterima secara langsung setiap minggu/harian 

untuk pegawai tidak tetap atau biasa disebut dengan part-time sebagai 

imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan borongan atau menghadapi 

event-even tertentu. 

c. Insentif 

Yaitu sejumlah uang yang diterima secara langsung setiap bulan/minggu 

untuk karyawan tetap atau part-time sebagai imbalan kasus perkasus yang 

dikerjakan berdasarkan keterampilan kinerjanya.Atau tambahan balas jasa 

yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas prestasi 

standar. 
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d. Bonus 

Yaitu sejumlah uang yang diterima secara langsung sebagai imbalan atas 

prestasi kerja yang tinggi untuk jangka waktu tertentu, dan jika prestasinya 

sedang menurun, maka bonusnya tidak akan diberikan. 

2. Kompensasi tidak langsung (Indirect Compensation) 

 Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi yang diterima oleh 

karyawan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan, tetapi 

lebih menekankan kepada pembentukan kondisi kerja yang baik untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. 

a. Pembayaran untuk waktu tidak bekerja (payment for time not worker), 

dalam bentuk : 

 Istirahat on-the-job 

 Hari-hari sakit 

    Liburan dan cuti 

 Alasan-alasan lain kehamilan, kecelakaan, wamil, dll 

b. Pembayaran terhadap bahaya (Hazard Protection), bentuk perlindungan 

terhadap bahaya pertama yang umum ini bisa berbentuk : 

 Asuransi Jiwa 

 Asuransi Kesehatan 

 Asuransi Kecelakaan 

c. Program Pelayanan Karyawan (Employee service) 

 Program rekreasi 

 Cafetaria 

 Perumahan 

 Beasiswa pendidikan 

 Fasilitas pembelian 

 Konseling finansial dan legal 

 Aneka ragam pelayanan lain, seperti pemberian pakaian seragam, 

transportasi. 
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d. Pembayaran yang dituntut oleh hukum (Legally required payment) 

masyarakat, melalui pemerintahannya telah memutuskan bahwa sejumlah 

tertentu dari pengeluaran perusahaan akan ditujukan melindungi karyawan 

terhadap bahaya-bahaya hidup yang utama. 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi   

Dalam pemberian kompensasi finansial harus diperhatikan bahwa 

kompensasi finansial dapat mempunyai nilai yang berbeda bagi masing-masing 

individu yang menerimanya. Hal ini disebabkan karena masing-masing individu 

memiliki kebutuhan, keinginan dan pandangan yang berbeda satu sama lainnya. 

Oleh karena itu dalam menetapkan suatu kebijakan pemberian imbalan terdapat 

faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selain faktor jumlahnya. 

Menurut Hasibuan (2007;127-129) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kompensasi adalah sebagai berikut : 

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja. 

  Jika pencarian kerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan 

pekerjaan (permintaan) maka kompensasi relatif kecil.Sebaliknya jika pencari 

kerja lebih sedikit dari pada lowongan pekerjaan maka kompensasi relatif 

semakin besar. 

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan. 

  Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin 

baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar,  tetapi sebaliknya jika 

kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka tingkat 

kompensasi relatif kecil. 

3. Serikat Buruh / Organisasi karyawan. 

  Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi 

semakin besar, sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang 

berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. 

4. Produktivitas Kerja Karyawan. 

  Jika produktivitas kerja karyawan baik dan tinggi, maka kompensasi akan 

semakin besar, sebaliknya apabila produktivitas kerjanya buruk serta rendah 

kompensasinya kecil. 
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5. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Kepres. 

  Pemerintah dengan Undang-undang Kepres besarnya batas upah / balas 

jasa minimum.Penetapan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha 

jangan sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan 

karena pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan 

sewenang-wenang. 

6. Biaya Hidup / Cost of Living. 

  Bila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat kompensasi / upah 

semakin tinggi.Tetapi sebaliknya karyawan yang biaya hidup di daerah itu 

rendah, maka tingkat kompensasi / upah relatif kecil. 

7. Posisi Jabatan Karyawan. 

  Karyawan yang mempunyai jabatan tinggi maka akan menerima gaji / 

kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya karyawan yang jabatannya lebih 

rendah akan memperoleh gaji / kompensasi yang lebih kecil. Hal ini sangatlah 

wajar karena seseorang yang mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab 

lebih besar harus mendapatkan gaji / kompensasi yang lebih besar pula. 

8. Pendidikan dan Pengalaman Kerja. 

  Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka gaji / 

balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan dan keterampilannya 

lebih baik. Sebaliknya karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman 

kerja yang kurang maka tingkat gaji / kompensasinya lebih kecil. 

9. Kondisi Perekonomian Nasional. 

  Bila kondisi perekonomian sedang maju (Boom) maka tingkat upah / 

kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati full 

employment.Sebaliknya jika kondisi perekonomian kurang maju (depresi) 

maka tingkat upah, karena terdapat pengangguran (Disquieted 

unemployment). 

10. Jenis dan Sifat Pekerjaan. 

  Jika jenis dan sifat pekerjaan termasuk sulit / sukar dan mempunyai resiko 

(finansial, keselamatannya) besar, maka tingkat upah / balas jasanya semakin 

besar, karena meminta kecakapan serta keahlian untuk mengerjakannya.Tetapi 
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jika jenis dan sifat pekerjaan relatif mudah dan resikonya (finansial, 

kecelakannya) kecil, maka tingkat upah / balas jasanya relatif rendah. 

2.3.3 Tujuan Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2007:137) tujuan kompensasi finansial antara lain 

adalah: 

“1.  Ikatan kerja sama 

2. Kepuasan kerja  

3. Pengadaan efektif 

4. Motivasi 

5. Stabilitas karyawan 

6. Disiplin 

7. Pengaruh serikat buruh 

8. Pengaruh pemerintah”. 

 

Tujuan Kompensasi Finansial tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Ikatan kerja sama 

 Dengan pemberian kompensasi terjalin ikatan kerja sama formal antara 

majikan dan karyawan, dimana karyawan harus mengerjakan tugas dengan 

baik, sedangkan pengusaha/wajib membayar kompensasi sesuai perjanjian 

yang disepakati. 

2. Kepuasan kerja  

 Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status 

sosial dan egoistik sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari jabatan. 

3. Pengadaan efektif 

 Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan 

yang berkualitas untuk perusahaan itu akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

 Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya. 
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5. Stabilitas karyawan 

 Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena 

turnover relatif kecil. 

6. Disiplin 

 Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan yang berlaku. 

7. Pengaruh serikat buruh 

 Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh pemerintah 

 Jika sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas 

upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

 

Tujuan pemberian balas jasa ini hendaknya memberikan kepuasan kepada 

semua pihak, karyawan dapat memenuhi kebutuhannya, pengusaha mendapat 

laba, peraturan pemerintah harus ditaati dan konsumen mendapat barang yang 

baik, harga yang pantas. 

 

2.3.4 Sistem  Pemberian Kompensasi 

 Menurut Hasibuan (2007;123-124) ada beberapa patokan umum yang 

diharapkan dijadikan pedoman dalam praktek sistem kompensasi, yaitu : 

1. Sistem Waktu 

 Dalam sistem waktu, kompensasi itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar 

waktu seperti jam, hari, waktu, bulan.Sistem waktu ini administrasi 

pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap 

maupun kepada pekerja harian. 

2. Sistem Hasil 

 Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang 

dihasilkan pekerja seperti perpotong, meter, liter, kilogram.Dalam sistem hasil, 

besarnya kompensasi dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang 
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dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.Sistem hasil ini 

tidak bisa diterapkan pada karyawan tetap dan jenis pekerjaanya yang tidak 

mempunyai standar fisik seperti bagi karyawan administrasi. 

3. Sistem Borongan. 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa 

didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan 

besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit, lama 

mengerjakannya serta berapa banyak alat yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya. 

 

2.3.5 Indikator-Indikator Pemberian Kompensasi. 

 Menurut Mangkunegara (2011;86) ada beberapa indikator kompensasi, 

yaitu: 

1. Tingkat bayaran bisa diberikan tinggi, rata-rata atau rendah tergantung pada 

kondisi perusahaan. Artinya, tingkat pembayaran tergantung pada kemampuan 

perusahaan membayar jasa pegawainya. 

2. Struktur Pembayaran. 

 Struktur pembayaran berhubungan dengan rata-rata bayaran, tingkat 

pembayaran dan klasifikasi jabatan di perusahaan. 

3. Penentuan Bayaran Individu. 

 Penentuan pembayaran kompensasi individu perlu didasarkan pada rata-rata 

tingkat bayaran, tingkat pendidikan, masa kerja dan prestasi kerja pegawai. 

4. Metode Pembayaran. 

 Ada dua metode pembayaran, yaitu metode pembayaran yang didasarkan pada 

waktu (per jam, per hari, per minggu, per bulan).Kedua metode pembayaran 

yang didasarkan pada pembagian hasil. 

5. Kontrol Pembayaran. 

 Kontrol pembayaran merupakan pengendalian secara langsung dan tidak 

langsung dari biaya kerja.Pengendalian biaya merupakan faktor utama dalam 

administrasi upah dan gaji.Tugas mengontrol pembayaran adalah pertama, 

mengembangkan standar kompensasi dan meningkatkan fungsinya.Kedua, 
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mengukur hasil yang bertentangan dengan standar yang tetap.Ketiga, 

meluruskan perubahan standar pembayaran upah. 

 Indikator-indikator kompensasi diatas dapat dijadikan acuan oleh 

perusahaan dalam memberikan kompensasi yang layak bagi karyawannya. 

Dengan pemberian kompensasi yang layak maka karyawan akan lebih senang 

bekerja di perusahaan dan akan membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan 

 

2.4 Motivasi 

2.4.1 Pengertian Motif, Motivasi, dan Motivasi Kerja 

Motivasi pada dasarnya merupakan proses untuk mempengaruhi seseorang 

agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Dengan kata lain, adalah dorongan dari 

luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu. Dengan dorongan ini, 

dimaksudan desakan yang alami untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidup 

dan merupakan kecendrungan untuk mempertahankan hidup. Jadi kunci terpenting 

dalam hal ini, bahwa manajer atau pemimpin organisasi harus memahami 

pengertian yang mendalam tentang manusia. 

Sebelum lebih lanjut mengetahui arti Motivasi Kerja itu sendiri, kata 

motivasi berasal dari Latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. 

Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya menunjukkan pada sumber daya 

manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana 

caranya mangarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara 

produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

Untuk manajer atau pimpinan harus mengetahui apa itu motivasi. Dan 

untuk mempertegas pemahaman motivasi ini, perlu kiranya dipahami beberapa 

istilah yang mirip dan sering membingungkan, yaitu sebagai berikut : 

Menurut Berelson Steiner yang dikutip oleh Mangkunegara (2011:18) 

menyatkan bahwa: 

“Motif adalah satu keadaan batiniah yang memberikan energi 

kepada aktivitas-aktivitas atau menggerakannya, karena itu menjadi 

motivasi mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku pada satu 

tujuan” 
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Sedangkan Pengertian Motivasi menurut Rivai (2010:837): 

“Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi untuk mencapai hasil yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu”. 

Dari Pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

merupakan reaksi yang diberikan oleh karyawan terhadap lingkungan pekerjaan. 

Motivasi kerja yang tinggi diberikan oleh karyawan akan meningkatkan 

produktivitas perusahaan, sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. Jadi jelas motivasi kerja besar pengaruhnya 

dalam operasi perusahaan, oleh karena itu perusahaan selalu mengharapkan 

karyawan-karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

 

2.4.2 Tujuan Motivasi 

Tujuan Motivasi menurutHasibuan yang dikutif Aswandi (2013:16) : 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

Kepuasan kerja karyawan merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, 

dan prestasi kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya tujuan 

perusahaan. 

b. Meningkatkan produktivitas karyawan. 

Dengan produktivitas yang tinggi, aktivitas yang dilakukan akan diselesaikan 

dengan baik, sehingga akan memberikan keuntungan pada perusahaan. 

c. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

Kedisiplinan menjadi kunci terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. Dengan disiplin yang baik berarti karyawan sadar dan bersedia 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

d. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

Rekan kerja yang ramah dan mendukung, atasan yang ramah, memahami, 

menghargai dan menunjukkan keberpihakan kepada bawahan akan 

menciptakan hubungan kerja yang baik. 
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e. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipatif karyawan. 

Karyawan ikut berpartisipasi dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan 

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

karyawan merasa ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan perusahaan 

sehingga moral dan gairah kerjanya akan meningkat 

f. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

Dengan mempunyai motivasi yang tinggi maka karyawan akan mempunyai 

rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan karyawan 

tersebut akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

 Berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa di dalam setiap perusahaan 

diperlukan motivasi kerja yang tinggi dari para karyawannya. Apabila tidak 

terdapatnya motivasi kerja yang tinggi dari para karyawannya dalam suatu 

perusahaan, maka akanlah sulit perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. 

 

2.4.3 Asas-asas Motivasi 

Asas-asas Motivasi Menurut Hasibuan yang dikutif Aswandi (2013:16) : 

a. 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 bertanggungjawab atas tercapainya tujuan perusahaan 

sehingga moral dan gairah kerjanya akan meningkat. 

b. 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 soal, semakin besar pula minat 

dan perhatiannya terhadap hal tersebut. Jika seorang pemimpin secara nyata 

berjanji untuk senantiasa memberikan informasi kepada bawahannya, ia akan 

berkata, “Saya rasa saudara orang penting. Saya hendak memastikan bahwa 
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saudara mengetahui apa yang sedang terjadi”. Dengan cara ini, bawahan akan 

merasa dihargai dan akan lebih giat bekerja. 

c. Asas pengakuan 

  Asas pengakuan maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang 

tepat serta wajar kepada bawahannya atas prestasi kerja yang 

dicapainya.Bawahan akan bekerja keras dan semakin rajin, jika mereka terus-

menerus mendapat pengakuan dan kepuasan dari usaha-usahanya. Dalam 

memberikan pengakuan seperti pujian kepada bawahan hendaknya dijelaskan 

bahwa dia patut menerima penghargan itu, karena prestasi kerja atau jasa-jasa 

yang telah diberikan. Pengakuan dan pujian harus diberikan dengan ikhlas 

dihadapan umum supaya nilai pengakuan itu semakin besar. 

d. Asas wewenang yang didelegasikan 

 Yang dimaksud asas wewenang yang didelegasikan adalah mendelegasikan 

sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan 

dan berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atasan atau manajer.Dalam 

pendelegasian ini, manajer harus menyakinkan bawahan bahwa karyawan 

mampu dan dipercaya dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. 

Misalnya dengan mengatakan, “Ini suatu pekerjaan. Saudara dapat 

mengambil keputusan sendiri bagaimana harus melakukannya.” Dengan 

tindakan ini manajer menyatakan secara jelas bahwa bawahan itu cakap dan 

penting. Asas ini akan memotivasi moral/gairah bekerja bawahan sehingga 

semakin tinggi dan antusias. 

e. Asas perhatian timbal balik 

 Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi bawahan dengan 

mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan dari  perusahaan. 

Misalnya, manajer minta supaya karyawan meningkatkan prestasi kerjanya 

sehingga perusahaan memperoleh laba yang lebih banyak. Apabila laba 

semakin banyak, balas jasa mereka akan dinaikkan. Jadi ada perhatian timbal 

balik untuk memenuhi keinginan semua pihak. Dengan asas motivasi ini 

diharapkan prestasi kerja karyawan akan meningkat. 
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2.4.4 Metode Motivasi 

Metode motivasi menurut Hasibuan yang dikutif Aswandi (2013:19) : 

a. Metode langsung (Direct motivation) 

 Motivasi (materiil dan nonmateriil) yang diberikan secara langsung kepada 

setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya.Jadi 

sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan 

lain sebagainya. 

b. Metode tidak langsung (Indirect motivation) 

 Motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung 

serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah 

dan bersemangat melakukan pekerjaanya. Misalnya: kursi yang empuk, 

mesin-mesin yang baik dan mendukung, ruangan kerja yang nyaman, suasana 

lingkungan pekerjaan yang baik dan kondusif, penempatan karyawan yang 

tepat dan lainnya. Motivasi tidak langsung ini besar pengaruhnya untuk 

merangsang semangat kerja karyawan, sehingga produktivitas kerja karyawan 

meningkat. 

  Berdasarkan metode tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam 

memotivasi karyawan, kita harus mengetahui tentang apa yang dibutuhkan 

oleh para karyawan tersebut secara langsung maupun tidak langsung di dalam 

pelaksanaan pekerjaannya dalam usaha pencapaian tujuan bersama. 

 

2.4.5 Model-model Motivasi 

Cara terbaik untuk menyimpulkan dan menggunakan berbagai konsep 

motivasi yaitu dengan mengembangkan model motivasi. Menurut Hasibuan yang 

dikutif Aswandi (2013:18), beberapa model motivasi yang bisa digunakan dalam 

motivasi adalah: 

1. Model tradisional 

Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar gairah 

kerjanya meningkat, perlu diterapkan sistem insentif, yaitu memberikan 

insentif (uang/barang) kepada karyawan yang berprestasi baik. Semakin 
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banyak produksinya semakin besar pula balas jasanya. Jadi, motivasi 

bawahan hanya unutk mendapatkan insentif (uang/barang) saja. 

2. Model hubungan manusiawi 

Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar gairah 

kerjanya meningkat ialah  dengan mengakui kebutuhan social mereka dan 

membuat mereka merasa berguna dan penting. Sebagai akibatnya, karyawan 

mendapatkan  beberapa kebebasan membuat keputusan dan kreativitas dalam 

pekerjaannya. Dengan memperhatikan kebutuhan materiil dan nonmaterial 

karyawan, motivasi kerjanya akan meningkat pula. Jadi motivasi karyawan 

adalah untuk mendapatkan materiil dan nonmaterial. 

3. Model sumber daya manusia 

Model ini mengatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan 

hanya uang/barang atau keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan akan 

pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Menurut model ini, karyawan 

cenderung memperoleh kepuaan dari prestasi yang baik. Karyawan bukanlah 

berprestasi baik karena merasa puas, melainkan karena termotivasi oleh rasa 

tanggungjawabyang lebih luas untuk membuat keputusan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi menurut model sumber daya manusia, 

untuk memotivasi bawahan dilakukan dengan memberikan tanggungjawab 

dan kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengambil 

keputusan/kebijaksanaan dalam menyelesaikan pekerjaanya. Motivasi 

moral/gairah bekerja seseorang akan meningkat, jika kepada mereka 

diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. 

 

2.4.6 Proses Motivasi 

  Proses motivasi kerja diawali dengan rasa kekurangan kebutuhan, yang 

menggerakkan untuk mendapatkan sesuatu sehingga timbul suatu proses 

pencarian, kemudian orang memilih ramgkaian tindakan tersebut. Menurut 

Hasibuan yang dikutif Aswandi (213:22), proses motivasi yaitu : 
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a. Tujuan 

 Dalam proses memotivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi, 

kemudian para bawahan dimotivasi ke arah  tujuan tersebut. 

b. Mengetahui kepentingan 

 Dalam proses motivasi penting mengetahui kebutuhan/keinginan karyawan 

dan tidak hanya melihatnya dari sudut kepentingan pimpinan dan perusahaan 

saja. 

c. Komunikasi efektif 

 Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dan efektif 

dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya 

dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentifitu 

diperolehnya. 

d. Integrasi tujuan 

 Dalam proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan perusahaan dan tujuan 

kepentingan karyawan. Tujuan perusahaan adalah needs complex, yaitu untuk 

memperoleh laba, perluasan perusahaan, sedangkan tujuan individu karyawan 

adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi tujuan organisasi dan tujuan 

karyawan harus disatukan. 

e. Fasilitas 

 Manajer dalam memotivasi harus memberikan fasilitas kepada perusahaan 

dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan, misalnya memberikan bantuan kepada salesman. 

f. Teamwork 

 Manajer harus menciptkan team work yang terkoordinasi baik yang dapat 

mencapai tujuan perusahaan. Team work (kerjasama) ini penting karena 

dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian. 

 

 

 

 

 



23 

 

 

2.4.7 Teori-Teori Motivasi 

1.Teori Kebutuhan A. Maslow 

Teori Abraham Maslow yang dikutip oleh Mangkunegara (2011:154)adalah 

teori kebutuhan. Menurut Maslow bahwa pada setiap diri manusia itu terdiri atas 

lima kebutuhan yaitu : 

a. Physiological Needs 

Physiological Needsyaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup.Yang 

termasuk dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan makan, minum, perumahan, 

udara, dan sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini 

merangsang seseorang berperilaku atau bekerja giat. 

b. Safety and Security Needs 

Safety and Security Needs (keamanan dan keselamatan) adalah kebutuhan 

dari ancaman yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan 

dalam melaksanakan pekerjaan.Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk. 

Pertama :Kebutuhan akan keamanan jiwa terutama keamanan jiwa di tempat 

pekerjaan pada saat mengerjakan pekerjaan di waktu jam-jam kerja. Para 

pekerja membutuhkan alat pelindung seperti masker bagi tukang las yang 

harus dipenuhi oleh manajer. Dalam arti luas, setiap manusia membutuhkan 

keamanan dan keselamatan jiwanya di mana pun ia berada. 

Kedua : Kebutuhan akan keamanan harta di tempat pekerjaan pada waktu 

jam-jam kerja, seperti motor yang disimpan jangan sampai hilang. 

Pentingnya memuaskan kebutuhan-kebutuhan ini jelas terlihat pada 

organisasi modern.Organisasi selalu mengutamakan keamanan dengan 

menggunakan alat-alat canggih atau pengawalan untuk tempat pimpinan. 

Bentuk lain dari pemuasan kebutuhan adalah dengan memberikan 

perindungan asuransi (astek) kepada karyawan.  

c. Affiliation or acceptance needs 

Affiliation or acceptance needs adalah kebutuhan sosial, teman, afiliasi, 

interaksi, dicintai, mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok 

pekerja dan masyarakat lingkungannya. Pada dasarnya manusia normal tidak 

akan mau hidup menyendiri seorang diri di tempat terpencil. Ia selalu 
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membutuhkan kehidupan berkelompok, karena manusia adalah makhluk 

sosial, sudah jelas ia mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial yang terdiri 

empat golongan. 

Pertama :kebutuhan akan perasaan diterima orang lain di lingkungan tempat 

tinggal dan bekerja (sense of belonging). 

Kedua : kebutuhan akan perasaan dihormati karena setiap manusia merasa 

dirinya penting (sense of importance). Serendah-rendahnya pendidikan dan 

kedudukan seseorang, ia tetap merasa dirinya penting. Oleh karena itu, 

dalam memotivasi bawahan, pimpinan harus dapat melakukan tindakan yang 

menimbulkan kesan bahwa tenaga mereka diperlukan dalam proses 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Ketiga : kebutuhan akan kemajuan dan tidak gagal (sense of achievement). 

Setiap orang senang akan kemajuan dan tidak seorang pun yang menyenangi 

kegagalan. Kemajuan, baik dalam bidang karir, harta, jabatan, dan 

sebagainya merupakan kebutuhan serta idaman setiap orang. 

Keempat : kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation). 

Setiap individu anggota organisasi akan merasa senang jika ia diikutsertakan 

dalam berbagai kegiatan organisasi, dalam arti diberi kesempatan untuk 

memberikan saran-saran atau pendapat-pendapatnya kepada pimpinan 

mereka.  

d. Esteem or Status or Needs 

Esteem or status needs adalah kebutuhan akan penghargaan diri dan 

pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat 

lingkungannya. Idealnya prestise timbul karena adanya prestasi, tetapi tidak 

selamanya demikian. Akan tetapi, perlu juga diperhatikan oleh pimpinan 

bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat atau posisi 

seseorang dalam organisasi, semakin tinggi pula prestisenya. Prestise dan 

status dimanifestasikan oleh banyak hal yang digunakan sebagai symbol 

status itu. 

 

e. Self actualization 
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1. Physicological neeeds 

2. Safety and Security 

3. Affiliation or Acceptance 

4. Esteem or Status 

5. Self Actualization 

Self actualization adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan 

menggunakan kemampuan keterampilan, dan potensi optimal untuk 

mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan/luar biasa. Kebutuhan ini 

merupakan realisasi lengkap potensi seseorang secara penuh.Keinginan 

seseorang untuk mencapai kebutuhan sepenuhnya dapat berbeda satu dengan 

lainnya.Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan pimpinan perusahaan dengan 

menyelenggarakan pendidikan dan latihan.  
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             Pemuas kebutuhan-kebutuhan 

Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan Maslow 

Sumber :Mangkunegara (2011:156) 

 

2. Teori Kebutuhan Fredich Herzberg 

Menurut Herzberg’s two faktor theory atau teori motivasi dua faktor atau 

teori motivasi kesehatan atau faktor higienis.Menurut teori ini motivasi yang ideal 

yang dapat merangsang usaha adalah “Peluang untuk melaksanakan tugas yang 

lebih membutuhkan keahlian dan peluang untuk mengembangkan 

kemampuan.”(Mangkunegara, 2011:156). Herzberg berdasarkan hasil 

penelitiannya menyatakan ada tiga hal penting  yang harus diperhatikan dalam 

memotivasi bawahan, yaitu: 
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a. Hal-hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang menantang 

yang mencakup perasaan untuk berprestasi, bertanggungjawab, kemajuan 

dapat menikmati pekerjaan itu sendiri dan adanya pengakuan atas 

semuanya itu. 

b. Hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah terutama faktor yang 

bersifat embel-embel saja pada pekerjaan, peraturan pekerjaan, 

penerangan, istirahat, sebutan jabatan, hak, gaji, tunjangan, dan lain-lain. 

c. karyawan kecewa, jika peluang untuk berprestasi terbatas. Mereka akan 

menjadi sensitif pada lingkungannya serta mulai mencari-cari kesalahan. 

Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya 

dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu: 

 

a. Maintenance Faktors 

Maintenance faktors adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan 

dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketenteraman badaniah. 

Kebutuhan kesehatan ini menurut Herzberg merupakan kebutuhan yang 

berlangsung terus-menerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada titik 

nol setelah dipenuhi. Misalnya orang lapar akan makan, kemudian lapar 

lagi dan lalu makan lagi, dan seterusnya. 

Faktor-faktor pemeliharaan ini meliputi hal-hal gaji, kondisi kerja fisik, 

kepastian pekerjaan, supervise yang menyenangkan, mobil dinas, rumah 

dinas, dan macam-macam tunjangan lainnya. Hilangnya faktor-faktor 

pemeliharaan ini dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan dan 

absennya karyawan, bahkan dapat menyebabkan banyak karyawan yang 

keluar. 

Faktor-faktor pemeliharaan ini perlu mendapat perhatian yang wajar dari 

pimpinan, agar kepuasan dan kegairahan bekerja bawahan dapat 

ditingkatkan. Maintenancefaktor ini bukanlah merupakan motivasi bagi 

karyawan, tetapi merupakan keharusan yang harus diberikan oleh 

pimpinan kepada mereka, demi kesehatan dan kepuasan bawahan. 
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Menurut Herzberg, maintenance faktors bukan alat motivator sedangkan 

menurut Maslow merupakan alat motivator bagi karyawan. 

 

b. Motivitation Factors 

Motivation factors adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan 

psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan 

pekerjaan. Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap 

pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, misalnya kursi 

yang empuk, ruangan yang nyaman, penempatan yang tepat dan lain 

sebagainya. 

Konsep hygiene juga disebut teori dua faktor, yaitu: 

1) Isi (content = satisfiers) pekerjaan 

a) Prestasi (Achievement) 

b) Pengakuan (Recognition) 

c) Pekerjaan itu sendiri (The work it self) 

d) Tanggungjawab (Responsibility) 

e) Pengembangan potensi individu (Advancement) 

Rangkaian ini melukiskan hubungan seseorang dengan apa yang 

dikerjakannya (job-content) yakni kandungan kerja pada tugasnya. 

2) Faktor  higienis (demotivasi = dissatisfiers) 

a) Gaji atau upah 

b) Kondisi kerja 

c) Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan 

d) Hubungan antarpribadi 

e) Kualitas supervisi 

Dari teori ini timbul paham bahwa dalam perencanaan pekerjaan harus 

diusahakan sedemikian rupa, agar kedua faktor ini (faktor pemeliharaan 

dan faktor motivasi) dapat dipenuhi. Banyak kenyatan yang dapat dilihat 

misalnya dalam suatu perusahaan, kebutuhan kesehatan mendapat 

perhatian yang lebih banyak dari pada pemenuhan kebutuhan individu 

secara keseluruhan. Hal ini dapat dipahami, karena kebutuhan ini 
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mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kelangsungan hidup 

individu. Kebutuhan penigkatan prestasi dan pengakuan ada kalanya 

dapat dipenuhi dengan memberikan bawahan suatu tugas yang menarik 

untuk dikerjakannya. Ini adalah suatu tantangan bagaimana suatu 

pekerjaan direncanakan sedemikian rupa, sehingga dapat menstimulasi 

dan menantang si pekerja serta menyediakan kesempatan baginya untuk 

maju. 

3. Teori X dan Y Douglas Mc. Gregor 

 Douglas McGregor mengajukan dua pandangan yang berbeda tentang 

manusia. Negatif dengan tanda label X dan positif dengan tanda label Y. Setelah 

melakukan penyelidikan tentang perjanjian seorang manajer dan karyawan, 

McGregor merumuskan asumsi-asumsi dan perilaku manusia dalam organisasi 

sebagai berikut(Rivai, 2010:143): 

Teori X (negatif) merumuskan asumsi seperti: 

a. Karyawan sebenarnya tidak suka bekerja dan jika ada kesempatan dia 

akan menghindari dan akan bermalas-malasan dalam bekerja. 

b. Semenjak karyawan tidak suka atau tidak menyukai pekerjaannya, 

mereka harus diatur dan dikontrol bahkan mungkin ditakuti untuk 

menerima sanksi hukum jika tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. 

c. Karyawan akan meghindari tanggung jawabnya dan mencari tujuan 

formal sebisa mungkin. 

d. Kebanyakan karyawan menempatkan keamanan di atas faktor lainnya 

yang berhubungan erat dengan pekerjaan dan akan menggambarkannya 

dengan sedikit ambisi. 

 Menurut teori X untuk memotivasi karyawan, harus dilakukan dengan 

cara pengawasan yang ketat, dipaksa dan diarahkan supaya mereka mau bekerja 

giat. Jenis motivasi yang diterapkan adalah cenderung pada motivasi negatif yakni 

dengan menerapkan hukuman yang tegas. 

Sebaliknya teori Y (positif) memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut: 
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a. Karyawan dapat memandang pekerjaannya sebagai sesuatu yang wajar, 

lumrah dan alamiah baik tempat bermain atau beristirahat, dalam artian 

berdiskusi atau sekedar teman bicara. 

b. Manusia akan melatih tujuan pribadi dan pengontrolan diri sendiri jika 

mereka melakukan komitmen yang sangat objektif. 

c. Kemampuan untuk melakukan keputusan yang cerdas dan inovatif adalah 

tersebar secara meluas diberbagai kalangan tidak hanya dari kalangan top 

manajemen atau dewan direksi. 

 Menurut teori Y untuk memotivasi karyawan hendaknya dilakukan 

dengan cara meningkatkan partisipasi karyawan, kerjasama dan keterkaitan pada 

keputusan. Tegasnya, dedikasi, dan partisipasi akan lebih menjamin tercapainya 

sasaran. 

 

2.4.8 Indikator-indikator Motivasi Kerja 

 Menurut Sastrohadiwiryoyang dikutif Aswandi (2013:268-269) 

Indikator-indikator Motivasi Kerja adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja (Achievement) 

Melalui suatu Achievement Motivation Training (AMT) maka 

Enterpreneurship, sikap hidup untuk berani mengambil resiko untuk mencapai 

sasaran yang lebih tinggi dapat dikembangkan. 

2. Penghargaan (Recognition) 

Penghargaan, pengakuan (recognition) atas suatu kinerja yang telah dicapai 

seseorang akan merupakan perangsang yang kuat. Pengakuan atas suatu 

kinerja, akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi daripada 

penghargaan dalam bentuk materi atau hadiah. 

3. Tantangan (Challenge) 

Adanya tantangan yang dihadapi, merupakan perangsang kuat bagi manusia 

untuk mengatasinya. Suatu sasaran yang tidak menantang atau dengan mudah 

dapat dicapai biasanya tidak mampu menjadi perangsang, bahkan cenderung 

menjadi kegiatan rutin. Tantangan demi tantangan biasanya akan 

menumbuhkan kegairahan untuk mengatasinya. 
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4. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Adanya rasa ikut memiliki (sense of belonging) akan menimbulkan motivasi 

untuk turut merasa bertanggung jawab. 

5. Pengembangan (Development) 

Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja atau 

kesempatan untuk maju, dapat merupakan perangsang kuat bagi tenaga kerja 

untuk bekerja lebih giat atau lebih bergairah. Apalagi jika pengembangan 

perusahaan selalu dikaitkan dengan kinerja atau produktivitas karyawan. 

6. Keterlibatan (Involvement) 

Rasa ikut atau involved dalam suatu proses pengambilan keputusan atau 

bentuknya, dapat pula “kotak saran” dari tenaga kerja, yang dijadikan masukan 

untuk manajemen perusahaan merupakan perangsang yang cukup kuat untuk 

tenaga kerja. 

7. Kesempatan (Opportunity) 

Kesempatan untuk maju dalam bentuk jenjang karir yang terbuka, dari tingkat 

bawah sampai tingkat manajemen puncak merupakan perangsang yang cukup 

kuat bagi tenaga kerja. 

 

2.5 HubunganKompensasiDengan Motivasi Kerja 

 Setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan, pasti 

mempunyai suatu maksud atau tujuan tertentu. Begitu pula dengan karyawan yang 

bekerja pada suatu perusahaan, sudah pasti mempunyai maksud, apalagi hal 

tersebut telah direncanakan sebelumnya. Tujuan karyawan bekerja umumnya 

mengharapkan kontra prestasi yang berwujud kompensasi finansial. Walaupun 

ada sebagian orang yang berbeda pendapat karena ada juga karyawan yang 

bekerja bukan semata-mata bertujuan untuk mengharapkan balas jasa berupa 

kompensasi finansial. Tetapi hal ini tidaklah selalu benar, terutama bagi karyawan 

yang bekerja dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena tanpa 

terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka karyawan tidak akan dapat bekerja dengan 

baik. Oleh karena itu untuk mengharapkan karyawan agar bekerja lebih baik, 

harus ada faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama besar kecilnya tingkat 
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kompensasi yang diberikan. Menurut Hasibuan yang dikutif Aswandi 

(2013:125), menyatakan bahwa:“Kompensasi yang diterapkan dengan baik 

akan memberikan motivasi kerja bagi karyawan. Kompensasi diketahui 

terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung. Jika perbandingan 

kedua kompensasi ditetapkan sedemikian rupa maka motivasi karyawan 

akan lebih baik” 

 Dari pernyataan tersebut apabila kompensasi diterapkan dengan 

sedemikian rupa maka motivasi karyawan akan lebih baik. Pada dasarnya, 

motivasi kerja karyawan itu akan timbul bila karyawan merasa terpenuhi dengan 

kebutuhan mereka.  

 

2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

a. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, 

baik yang bersifat fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan seseorang cenderung 

mengalami peningkatan sesuai dengan status sosialnya sehingga suatu perusahaan 

perlu memahami perubahan dan perkembangan kebutuhan individu agar 

perusahaan tersebut dapat mengetahui motivator yang tepat. Oleh karena itu,  

perusahaan perlu memahami dan memenuhi kebutuhan para karyawannya. 

Pemenuhan kebutuhan karyawan melalui pemberian imbalan yang tepat secara 

teknis operasionalisasinya dapat memotivasi para karyawannya. 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Holcombe (2005) bahwa pemberian gaji 

yang tidak tepat menjadi sumber ketidakpuasan karena dapat menyebabkan 

penurunan motivasi. Sehingga jika kompensasi yang diberikan tidak sesuai 

dengan yang diharapkan karyawan, sementara itu karyawan telah memberikan 

tenaga dan pemikiran untuk kemajuan perusahaan, maka akan mengakibatkan 

menurunnya motivasi kerja karyawan. Mengingat pentingnya motivasi kerja 

karyawan bagi perusahaan, maka kebijakan kompensasi yang diterapkan oleh 

perusahaan harus sesuai dengan keinginan dan pemenuhan kebutuhan para 
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karyawan. (On the Reliationship between Intrinsic and Extrinsic Work Motivation. 

International Journal of Indutrial Organisation). 

Para ahli berpendapat bahwa terdapat dua sisi yang berbeda didalam 

membuktikan pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan. Salah satu 

sisi mengatakan penghargaan ekstrinsik akan menjadi sumber yang dapat 

memotivasi karyawan, sedangkan sisi lainnya mengatakan bahwa kompensasi 

intrinsiklah yang memiliki pengaruh lebih besar. Pada agensi teori bahwa 

seseorang dimotivasi oleh penghargaan ekstrinsik dan bahwa karyawan hanya 

akan melakukan tugas kalau mereka mendapat penghargaan (Jensen dan 

Meckling, 2006). Ini berarti bahwa seseorang hanya akan bekerja dengan 

kemampuan yang terbaik jika mereka mendapatkan kompensasi yang tepat. 

(Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 

Structure. Journal of Financial Economics.) 

Menurut Ryan dan Deci (2000), istilah motivasi ekstrinsik adalah sebuah 

pencapaian dari hasil yang dapat dipisahkan dari pekerjaan yang dilakuakan, 

sedangkan motivasi intrinsik adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk 

kepuasaan seseorang tersebut disaaat melakukan pekerjan itu sendiri..Namun, 

menurut Gupta dan Mitra (2005) mengatakan bahwa uang merupakan motivasi 

penting (ekstrinsik), meskipun penghargaan intrinsik sangat penting didalam suatu 

organisasi. (The Value of Financial Incentives. ACA Journal, Autumn.) 

 Manusia bekerja untuk mendapatkan imbalan guna memenuhi 

kebutuhannya. Imbalan yang diharapkan adalah kompensasi  yang adil bagi para 

karyawannya. 

Pengertian kompensasi menurut Hasibuan (2003:118): 

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan jasa atas jasa yang diberikan kepada perusahaan”. 

 Menurut Sastrohadiwiryo (2003:181) pengertian kompensasi adalah: 
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“Kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut 

telah memberikan sumbangan tenaga kerja dan pikiran demi 

kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

 Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kompensasi merupakan 

suatu bentuk balas jasa yang berupa financial maupun non financial yang 

dibayarkan kepada karyawan atas kontribusinya terhadap perusahaan. 

 Kompensasi menurut Mangkunegara (2011;85) terdiri dari: 

1. Kompensasi langsung (finansial)  

 Yaitu sistem balas jasa yang mempunyai hubungan langsung dengan 

 pekerjaannya,  terdiri dari gaji, upah dan insentif. 

2. Kompensasi tidak langsung (non finansial) 

 Yaitu sistem balas jasa yang tidak mempuyai hubungan langsung dengan 

 pekerjaannya. Misalnya keuntungan (benefit) dan pelayanan (service). 

 Jika dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu perusahaan untuk 

mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, serta menjaga karyawan dengan 

baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup akan mengakibatkan 

ketidakpuasan sehingga akan mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-keluhan 

dari karyawan, mogok kerja, dan meningkatnya absensi dan perputaran karyawan. 

Kompensasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan kurangnya daya 

kompetensi dan menimbulkan kegelisahan perasaaan bersalah, dan suasana yang 

tidak nyaman di kalangan karyawan. 

Jika kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan 

karyawan, sementara itu karyawan telah memberikan tenaga dan pemikiran untuk 

kemajuan perusahaan, maka akan mengakibatkan menurunnya motivasi kerja 

karyawan. Mengingat pentingnya motivasi kerja karyawan bagi perusahaan, maka 

kebijaksanaan kompensasi yang diterapkan oleh perusahaan harus sesuai dengan 
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keinginan dan pemenuhan kebutuhan karyawan. Adapun pengertian motivasi 

menurut Hasibuan yang dikutif Aswandi (2013;143) yaitu : 

“Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan” 

Sedangkan menurut Robbins dan Judge(2007:222) mengemukakan bahwa: 

“Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya ”. 

Indikator-indikator dari motivasi kerja, menurut Teori Maslow yang 

dikutip oleh Saydam (2000 ; 335) adalah : 

1. Kebutuhan fisiologis 

2. Kebutuhan akan rasa aman 

3. Kebutuhan sosial 

4. Kebutuhan penghargaan 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

 Memotivasi bukanlah hal yang mudah, baik memahami apalagi 

menerapkannya. Akan tetapi yang jelas adalah bahwa dengan motivasi yang tepat, 

para karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam 

melaksanakan tugasnya karena meyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi 

mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, kepentingan-kepentingan pribadi para 

anggota organisasi tersebut akan terpelihara pula.  

b. Hipotesis 

 Seorang karyawan akan memiliki semangat kerja yang tinggi apabila 

perusahaan mampu memenuhi kebutuhan serta kepuasan secara materil dan 

nonmateril yang diperolehnya sebagi imbalan dari jasa yang diberikan oleh 

karyawan.Dari  uraian di atas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut 

:“kompensasi memiliki hubungan dengan motivasi kerja karyawan” 


