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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi dan Pengertian Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan manajemen untuk mencapai tutjuan yang diinginkan 

seseorang atau perusahaan. Manajemen yang baik akan mewujudkan terwujudnya 

tutjuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen juga dikatakan 

sebagai ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertrentu. 

Manajemen terdiri dari 6 unsur yaitu: men, money, method, material, 

machine, dan market. Unsur men (manusia) sebagai sumber daya dalam 

organisasi semakain diyakini dalam kepentingannya, sehingga makin mendorong 

perkembangan ilmu tentang bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia 

tersebut agar mencapai kondisi yang optimal, dengan bidang ilmu yang 

berkembang tersebut adalah manajemen sumber daya manusia. 

Pengertian manajemen banyak dikemukakan oleh para ahli dengan 

berbagai definisi yang mempunyai ragam penekanan yang berbeda. Hal ini 

disebabkan karena manajemen merupakan cabang ilmu sosial, sehingga batasan 

yang diberikan sangat tergantung pada sudut pandang para pembuat definisi 

tersebut. 

Menurut Stoner dan Freeman yang dikutip oleh Ambar (2003: 7): 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan 

proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk 

tercapainya tujuan organisasi yang ditetapkan.” 

Menurut Hasibuan (2003: 91): 

“Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan tertentu.” 
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Menurut Rivai manajemen mempunyai arti: 

“Manajemen adalah sebagai kumpulan pengetahuan tentang 

bagaimana seharusnya mengelola sumber daya manusia.” 

Dari definisi di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen 

adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinana, pengarahan, dan 

pengawasan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi yang menggunakan sumber 

daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

2.2.1 Pengertian MSDM 

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen 

yang menitik beratkan aktivitasnya dalam mengelola manusia sebagai sumber 

daya organisasi atau perusahaan. Beberapa penulis mengemukakan pendapatnya 

mengenai pengertian sumber daya manusia sebagai berikut: 

 Menurut Hasibuan dalam buku manajemen sumber daya manusia 

(2012:10) mengemukakan bahwa: 

“MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membentuk 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.” 

Menurut Mangkunegara, dalam buku manajemen sumber daya manusia 

perusahaan, (2002: 2) menyatakan bahwa: 

“Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi.” 

Menurut Filippo dalam buku MSDM (2002: 11) menyatakan bahwa: 

 “Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian 



Bab II Tinjauan Pustaka                                                                                        II-3 

karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, 

karyawan, dan masyarakat.” 

 Kesimpulannya adalah fokus kajian manajemen sumber daya manusia 

adlah masalah tenaga kerja yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya, agar 

efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. 

2.2.2 Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Hasibuan (2001: 87), mengungkapkan bahwa ruang lingkup 

manajemen sumber daya manusia menjadi 2 fungsi pokok, kedua fungsi tersebut 

adalah: 

a. Fungsi manajerial 

 Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya 

tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. 

Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinana, dan pemberhentian karyawan. Program 

kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawn, dan masyarakat. 

 Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganissasikan semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. 

 Pengarahan (directing) 

Pengarahan adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mau 

bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan 

pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya 

dengan baik. 
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 Pengendalian (controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan 

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian 

karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama. 

Pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

b. Fungsi Operasional 

 Pengadaan (procurement) 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, 

dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan. 

 Pengembangan (develovment) 

Pengembangan adalah peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan, 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan 

kebutuhan pekerja masa kini maupun masa depan. 

 Kompensasi (compensation) 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak 

langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi 

adalah adil dan layak. Adil diartikan dapat memenuhi kebutuhan 

primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah 

dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

 Pengintegrasian (integration)

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatuakan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerja sama yang 

serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 
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Pengintegrasian merupakan hal yang penting dalam MSDM, karena 

mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

 Pemeliharaan (maintenance) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau 

bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan 

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian 

besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal 

konsistensi. 

 Pemberhentian (separation) 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-

sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh UU No.12 tahun 1964. 

Dari uraian mengenai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia 

di atas, dapat dijadikan suatu tahapan yang saling berkaitan dan menunjang satu 

sama lain. 

2.3 Motivasi 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau 

menggerakan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukan pada sumber daya 

manusia umumnya dan bawahan khususnya. Untuk memotivasi karyawan, 

manajer harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan karyawan. Orang 

mau bekerja adalah dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan yang disadari 

(unsoncius need), berbentuk materi ataupun non materi, kebutuhan fisik maupun 

rohani. 

 Untuk memotivasi karyawan, manajer harus mengetahui motif dan 

motivasi yang diinginkan karyawan. Orang mau bekerja adalah untuk dapat 

memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan yang disadari (unconscious need), 

berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun rohani. 
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 Menurut Hasibuan (2001: 144) memberikan definisi motif sebagai berikut: 

“Motif seseorang adalah suatu perangsang keinginan (want) dan daya 

penggerak kemajuan bekerja. Setiap motif mempunyai tujuan 

tertentu yang ingin dicapai.” 

Menurut Koonts yang dikutip oleh Hasibuan (2003: 95), adalah: 

“Motivation refers to the drive and effort to satisty a want or goal”.

(motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan 

atau suatu tujuan). 

 Menurut Stanford yang dikutip oleh mangkunegara (2002: 93) adalah: 

“Motivation as energizing condition of the organism that serve to direct 

that organism toward the goal of a certain class.” 

 (motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakan manusia kearah suatu 

tujuan tertentu). 

 Menurut Cahyono (1996: 261) menyatakan bahwa: 

“motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seseorang yang 

merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan”. 

Menurut Hasibuan (2003: 95) menyatakan bahwa: 

“Motivasi adalah usaha yang mampu mendorong atau menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja secara efektif 

dan terintegrasi untuk mencapai kepuasan.” 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu 

dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 

Sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakan pegawai agar mampu 

mencapai tujuan dari motifnya, serta mendapatkan kepuasan dari hasil kerja yang 

dicapainya. 

2.3.2 Teori-teori Motivasi 

Motivasi adalah suatu kondisi yang menggerakan pegawai agar mampu 

mencapai tujuannya, dan motivasi bertolak dari kebutuhan-kebutuhan yang belum 

terpenuhi. Terdapat beberapa macam teori motivasi adalah sebagai berikut: 
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1. Teori motivasi klasik (Hasibuan, 2001: 153) 

Frederick Winslow Taylor mengemukakan bahwa teori motivasi klasik 

atau teori motivasi kebutuhan tunggal. Teori ini berpendapat bahwa 

manusia mau bekerja dengan giat untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Hierarki kebutuhan Maslow (Hasibuan, 2001: 153) 

Dalam teori ini Maslow menjelaskan bahwa manusia dimotivasi untuk 

memuaskansejumlah kebutuhannya yang cenderung bersifat bawaan. 

Kebutuhan ini terdiri dari 5 jenis dan terbentuk dalam suatu hierarki dalam 

pemenuhannya. Dalam arti manusia pada dasarnya pertama kali akan 

berusaha memenuhi kebutuhan tingkat pertama, kemudian kebutuhan 

tingkat kedua dan seterusnya. Dan pemenuhan semua kebutuhan inilah 

yang menimbulkan motivasi seseorang. Suatu kebutuhan yang sudah 

terpenuhi tidak menjadi unsur pemotivasi lagi. Adapun kebutuhan-

kebutuhan itu adalah : 

a. Kebutuhan-kebutuhan fisik (physiological needs), yaitu kebutuhan 

untuk mempertahankan hidup. Yang termasuk ke dalam kebutuhan 

ini adalah kebutuhan makan, minum, perumahan, udara dan lain 

sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini merangsang 

seseorang berperilaku atau bekerja giat. 

b. Kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan (safety and security 

needs), adalah kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yakni 

merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

c. Kebutuhan social (social needs), adalah kebutuhan social, teman, 

afilasi, interaksi, dicintai dan 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 membutuhkan kehidupan 

berkelompok, karena manusia adalah makhluk social. 
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d. Kebutuhan akan Penghargaan (Esteem Needs), adalah kebutuhan 

akan penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan prestise 

dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. 

e. Kebutuhan perwujudan diri (self Actualization needs), adalah 

kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, 

keterampilan, dan potensi optimal, untuk mencapai prestasi kerja 

yang sangat memuaskan. 

3. Herzberg’s two factor motivation theory (Hasibuan 2001: 157)

Frederick Herzberg mengemukakan suatu teori yang berhubungan 

langsung dengan kepuasan kerja, yang didasarkan pada penelitian bersama 

di kota Pitsburg dan sekitarnya. Dari hasil penelitian ini dikembangkan 

suatu gagasan bahwa ada 2 rangkaian kondisi yang mempengaruhi 

motivasi kerja seseorang, kedua rangkaian kondisi tersebut adalah: 

 Faktor hygiene yaitu faktor-faktor yang dapat menimbulkan rasa 

tidak puas kepada seseorang karyawan yang menurut Frederick 

Herzberg terdiri atas: 

a. Gaji 

b. Kondisi kerja 

c. Kebijakan perusahaan 

d. Mutu hubungan interpersonal 

 Faktor motivator, yaitu faktor-faktor yang dapat memuaskan dan 

mendororng manusia untuk bekerja dengan baik, terdiri dari: 

a. Pencapaian prestasi 

b. Tanggung jawab 

c. Kesempatan untuk maju 

d. Pekerjaan itu sendiri 

e. Pengakuan 

4. Mc. Clelland’s achievement motivation theory (Hasibuan 2001: 162) 

Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi 

potensial. Bagaimana energi ini dilapaskan dan digunakan tergantung pada 

kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang 
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tersedia. Mc. Clelland’s mengelompokan tiga kebutuhan manusia yang 

dapat memotivasi gairah bekerja yaitu: 

a. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement) 

Kebutuhan akan prestasi merupakan daya penggerak yang memotivasi 

semangat bekerja seseorang. Karena itu kebutuhan ini akan mendorong 

seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengerahkan semua 

kemampuan serta energi yang dimilikinya demi menvapai prestasi 

kerja yang maksimal. Karyawan akan antusias untuk berprestasi tinggi 

akan mendapat pendapatan yang besar. Dengan pendapatan yang besar 

akhirnya ia dapat memiliki serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

b. Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation) 

 Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan ia 

hidup dan bekerja (sense of belonging). 

 Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa 

dirinya penting (sense of importance). 

 Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of 

achievement). 

 Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation). 

c. Kebutuhan akan kekuatan (need for power) 

Kebutuhan akan kekuasaan merupakan daya penggerak yang 

memotivasi semangat kerja seorang karyawan. Karena itu kebutuhan 

ini yang akan merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang serta 

mengerahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau 

kedudukan yang terbaik. Ego manusia yang ingin lebih berkuasa dari 

manusia lainnya sehingga menimbulkan persaingan. Persaingan ini 

oleh manajer ditumbuhkan secara sehat dalam memotivasi 

bawahannya, supaya mereka termotivasi untuk bekerja giat. 

5. Teori X dan Y Mc. Gregor (Hasibuan 2001: 160) 

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia secara jelas dan tegas 

dapat dibedakan atas manusia penganut teori x (teori tradisional) dan 

manusia penganut teori y (teori demokratik). 
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a. Teori X  

 Rata-rata karyawan itu malas dan tidak suka bekerja. 

 Umumnya karyawan tidak berambisi mencapai prestasi yang optimal 

dan selalu menghindarkan tanggung jawabnya dengan cara 

mengkambing hitamkan orang lain. 

 Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah dan diawasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

 Karyawan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan 

tujuan organisasi. 

Menurut teori x ini untuk memotivasi karyawan harus dilakukan dengan 

cara pengawasan yang ketat, dipaksa dan diarahkan supaya mereka mau 

bekerja sungguh-sungguh. Jenis motivasi yang diterapkan adalah dengan 

cenderung kepada motivasi negatif yakni dengan menerapkan hukuman 

yang tegas. 

b. Teori Y 

 Rata-rata karyawan rajin dan menganggap sesungguhnya bekerja 

sama wajarnya dengan bermain dan istirahat. Pekerjaan tidak perlu 

dihindari dan dipaksakan, bahkan banyak karyawan tidak betah dan 

merasa kenal jika tidak bekerja. 

 Lazimnya karyawan dapat memikul tanggung jawab dan berambisi 

untuk maju dengan mencapai prestasi yang optimal, mereka kreatif 

dan inovatif mengembangkan dirinya untuk memecahkan persoalan 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan pada pundaknya. 

Jadi mereka selalu berusaha mendapatkan metode kerja yang baik. 

 Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran organisasi dan 

mengembangkan dirinya untuk mencapai sasaran itu. Organisasi 

seharusnya memungkinkan karyawan untuk mewujudkan potensinya 

sendiri dengan memberikan sumbangan pada tercapainya sasaran 

perusahaan. 

2.3.3 Metode-metode Motivasi 

 Terdapat 2 metode motivasi yang biasa digunakan oleh perusahaan atau 

manajer, yaitu: 
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a. Metode langsung (direct motivation), adalah motivasi baik materi maupun 

non materi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu 

karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifat khusus 

seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam dan lain 

sebagainya. 

b. Metode tidak langsung (direct motivation), adalah motivasi yang diberikan 

hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang 

gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan 

bersemangat melakukan pekerjaannya. 

2.3.4 Jenis-jenis Motivasi 

Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

a. Motivasi positif, manajer memotivasi bawahan dengan memberikan 

hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan memotivasi positif 

ini semangat kerja bawahan akan meningkat karena manusia pada 

umumnya senang menerima yang baik-baik saja. 

b. Motivasi negatif, manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan 

hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasinya 

rendah). Dalam memotivasi negatif ini semangat kerja dalam jangka waktu 

pendek akan meningkat, karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka 

waktu panjang akan berakibat kurang baik. 

Dalam prakteknya kedua jenis motivasi ini sering digunakan oleh manajer 

suatu perusahaan. Penggunaanya harus tepat dan seimbang, supaya dapat 

meningkatkan semangat karyawan. 

2.3.5 Indikator-indikator Motivasi 

 Menurut Maslow yang dikutip Hasibuan (2008: 105), Bahwa motivasi 

kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan dan 

keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri dan kebutuhan 

perwujudan diri. Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut diturunkan mejadi 

indicator-indikator untuk memenuhi tingkat motivasi kerja pada karyawan, yaitu: 
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a. Kebutuhan fisiologis, ditunjukan dengan: kebutuhan dasar bagi manusia, 

oleh karena itu kebutuhan ini masih bersifat kebutuhan jasmani atau fisik, 

kebutuhan ini berupa pemberian kebutuhan sandang, pangan, papan. 

b. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan, ditunjukan dengan: fasilitas 

keamanan dan keselamatan kerja yang diantaranya seperti adanya 

tunjangan kesehatan, dan jaminan hari tua. 

c. Kebutuhan social, melakukan interaksi dengan orang lain yang diantaranya 

menjalin hubungan kerja yang harmonis, kebutuhan untuk diterima oleh 

orang lain dan kebutuhan akan rasa perasaan ikut berpartisipasi. 

d. Kebutuhan akan penghargaan, ditunjukan dengan: pujian dan promosi 

berdasarkan kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan 

dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi kerja. 

e. Kebutuhan perwujudan diri, ditunjukan dengan sifat pekerjaan yang 

menarik dan menantang, dimana karyawan tersebut akan mengerahkan 

kecakapan, keterampilan dan potensinya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini 

dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan 

dan pelatihan. 

Sementara menurut Mc. Clelland yang dikutip oleh Mangkunegara (2002: 97), 

bahwa motivasi kerja juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan berprestasi, 

kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan berkuasa, yaitu: 

a. Kebutuhan berprestasi, ditunjukan dengan: memiliki tanggung jawab yang 

tingi terhadap suatu pekerjaan, keberanian mengambil risiko, memiliki 

keinginan pekerjaan yang lebih baik dari orang lain, memliki rencana kerja 

yang menyeluruh dan berusaha unruk merealisasikan tujuannya. 

b. Kebutuhan berafiliasi, ditunjukan dengan: memiliki keinginan serta 

kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, selalu berusaha untuk 

berinteraksi dengan orang lain, dan tidak melakukan sesuatu yang 

merugikan orang lain. 

c. Kebutuhan berkuasa, ditunjukan dengan: memiliki keinginan untuk 

mempunyai otoritas dan mempunyai pengaruh terhadap orang lain. 
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2.4 Produktivitas 

 Manajemen memegang peranan utama dalam produktivitas suatu 

perusahaan. Karena itu, perusahaan harus memuaskan perhatiannya untuk 

mencapai produktivitas. Di antara individu yang berkualitas, perbedaan 

produktivitas bergantung pada sikap, motivasi, dan produktivitas, tetapi juga 

sangat penting dalam mempengaruhi sikap seluruh karyawannya. 

 Perusahaan dapat menerapkan produktivitas secara efektif dan 

mengupayakan peningkatan kualitas dalam memikul tanggung jawab atas hasil-

hasil yang dicapai para pegawai dan manajernya. Perusahaan juga dapat 

mempersiapkan para individu untuk menerima tanggung jawab dalam 

meningkatkan kualitas dan produktivitasnya.  Peningkatan produktivitas 

mempercayakan pada dukungan keyakinan, maksudnya adalah upaya-upaya untuk 

meningkatkan produktivitas tanpa suatu tanggung jawab yang tulus terhadap 

tujuan-tujuan yang akan dicapai, dapat menyebabkan kegagalan. Selain itu 

peningkatan produktivitas juga membutuhkan dukungan yang luas dari 

perusahaan. Tidak hanya middle manajer yang harus memberikan motivasi kepada 

karyawannya, tetapi juga top mamager harus dapat memberikan dorongan yang 

kuat agar produktivitas dapat tercapai. 

 Menurut Timpe (1993), terdapat 7 kunci untuk produktivitas, yaitu: 

a. Keahlian, manajemen yang bertanggung jawab 

 Untuk mencapai produktivitas tinggi, setiap anggota manajemen harus diberi 

motivasi tinggi, positif, dan secara penuh ikut melaksanakan pekerjaan. Secara 

bersama-sama, kesamaan sikap relatif diperlukan untuk seluruh kekuatan kerja. 

b. Kepemimpinan yang luar biasa 

 Dari semua faktor, kepemimpinan manajerial memiliki pengaruh yang paling 

besar dalam produktivitas. Akhirnya, tujuan setiap organisasi bergantung pada 

kualitas kepemimpinan. 

c. Kesederhanaan organisasional dan operasional 

 Susunan organisasi harus diusahakan agar sederhana dan dapat disesuaikan 

dengan perubahan, selalu berusaha mengadakan jumlah minimum yang konsisten 

dengan operasi yang efektif. 
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d. Kepegawaian yang efektif  

 Menambah lebih banyak pegawai belum tentu berarti meningkatkan 

produktivitas. Dari sebelum mempekerjakan orang baru, seharusnya dipastikan 

dahulu bahwa yang ada sekarang sudah berkinerja menurut kemampuan. 

e. Tugas yang menantang 

 Tugas merupakan kunci untuk proses yang kreatif dan produktif. Setiap 

individu mempunyai suatu suasana khusus kegiatan kreatif dan produktif yang 

tinggi. Pekerjaan itu sendiri harus memberikan motivasi. Hal ini menjadi kunci 

proses yang kreatif dan inovatif. 

f. Perencanaan dan pengendalian tujuan 

 Perencanaan yang tidak efektif menyebabkan kebocoran besar dalam 

produktivitas.  Sebaliknya, perencanaan yang efektif meningkatkan produktivitas 

operasional, dan penting untuk menetapkan sistem pengendalian yang efektif 

untuk mengukur kemajuan setiap rencana, menemukan penyimpangan, 

menetapkan tanggung jawab, menunjukan tindakan perbaikan, dan memastikan 

bahwa kinerja yang tidak memenuhi standar telah ditingkatkan. 

g. Pelatihan manajerial khusus 

 Sangatlah penting bahwa organisasi berusaha mengembangkan suatu 

komitmen terhadap produktivitas dalam seluruh tim manajemennya, dan 

memberikan kepada anggota tim tersebut sarana yang berguna untuk menerapkan 

usaha peningkatan produktivitas yang efektif dalam seluruh organisasi. 

2.4.1 Pengertian Produktivitas 

Pengertian produktivitas menurut Simanjuntak (1998: 9), adalah: 

"Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil 

yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang 

digunakan (input)." 

  Robbins (2001: 237-238) memberikan pendapatnya yaitu: 

"Produktivitas merupakan suatu ukuran kinerja termasuk 

didalamnya efisiensi dan efektivitas, dan hal ini berkaitan dengn 

kinerja individu maupun kelompok dimana ada suatu dorongan 
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untuk berusaha mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan 

kerja." 

  Sinungan (2003: 1-2) mengemukakan definisinya sebagai berikut: 

"Pada dasarnya produktivitas mencakup sikap mental patriotik yang 

memandang hari depan secara optimis dengan berakar pada 

keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin 

dan hari esok ebih baik dari hari ini." 

  Menurut kussriyanto (1999: 10), pengertian produktivitas ialah: 

"Produktivitas merupakan rasio antara hail kegiatan (output) dan 

segala pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan hasil tersebut (input). 

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kegiatan dengan seluruh 

sumber daya yang digunakan. 

2.4.2 Produktivitas Kerja 

  Pribadi yang produktif menggambarkan potensi, persepsi, dan kreativitas 

seseorang yang senantiasa ingin menyumbangkan kemampuannya, guna 

bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa orang yang produktif adalah orang yang imajinatif, inovatif, dan kreatif 

dalam mencapai tujuan hidupnya dan dapat memberi sumbangan yang nyata dan 

berarti bagi lingkungan sekitarnya, pekerja yang memiliki sifat seperti ini dapat 

menjadi asset perusahaan dan akan menunjang tercapainya produktivitas 

perusahaan. 

  Menurut balai pengembangan produktivitas daerah yang dikutif oleh 

Serdamayanti (2001: 71), terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas 

kerja, yaitu:  

a. Sikap kerja, seperti: kesediaan untuk bekerja secara giliran (shift work), 

dapat menerima penambahan tugas dan bekerja dalam satu tim. 

b. Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam 

manajemen dan supervise, serta keterampilan dalam teknik industri. 
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c. Hubungan antara tenaga kerja dengan pimpinan, yang tercermin dalam 

usaha bersama antar pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk 

meningkatkan produktivitas. 

d. Manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber 

dan sistem kerja untuk mencapai tingkatan produktivitas. 

e. Efisiensi tenaga kerja, seperti perencanaan tenaga kerja dan penambahan 

tugas. 

f. Kewirausahaan yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam 

berusaha, dan berada pada jalur yang benar dan berusaha. 

  Sedangkan ciri-ciri pekerja menurut Timpe yang dikutip oleh Sedarmayanti 

(2001: 80) adalah: 

a. Cerdas dan dapat belajar relatif cepat 

b. kompeten secara profesional 

c. Kreatif dan inovatif 

d. Memahami pekerjaan 

e.  Belajar dengan cerdik, menggunakan logika, efisien, tidak mudah  

menyerah dalam pekerjaan. 

f. Selalu mencari perbaikan-perbaikan tetapi tahu kapan harus berhenti. 

g. Dianggap bernilai oleh atasannya. 

h. Memiliki catatan prestasi yang baik. 

i. Selalu meningkatkan diri. 

  Menurut Kussriyanto (1991: 2) peningkatan produktivitas pada dasarnya 

dapat dikelompokan dalam 4 bentuk, yaitu: 

a. Pengurangan sumber daya sekedarnya untuk memperoleh jumlah produksi 

yang sama. 

b. Pengurangan sumber daya untuk memperoleh jumlah produksi yang lebih 

besar. 

c. Penggunaan jumlah sumber daya yang sama untuk memperoleh jumlah 

produksi yang lebih besar. 

d. Penggunaan jumlah sumber daya yang lebih besar untuk memperoleh 

jumlah produksi yang jauh lebih besar lagi. 
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2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Seperti yang dinyatakan oleh Saksono (1997: 89), faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas pekerja perusahaan yaitu: 

 a. Adanya etos kerja yang merupakan sikap hidup yang bersedia bekerja keras 

demi masa depan yang lebih baik, semangat untuk mampu menolong 

dirinya sendiri, berpola hidup sederhana, berpola hidup sederhana, mampu 

bekerjasama dengan sesama manusia dan mampu berfikir maju serta 

kreatif. 

 b. Mengembangkan sikap hidup disiplin terhadap peraturan, disiplin terhadap 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia. 

 c. Motivasi dan orientasi kemasa depan yang lebih baik. Bekerja dengan 

produktif oleh dorongan atau motivasi untuk mencapai masa depan yang 

lebih baik. 

   Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja memerlukan peranan aktif dari manajemen, 

karena dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas dan memiliki 

kemampuan yang tinggi dibidangnya, harus didukung dengan adanya etos kerja 

dan motivasi orientasi yang lebih baik, serta manajemen yang tepat agar 

peningkatan produktivitas dapat tercapai. 

2.4.4 Indikator-indikator Produktivitas Kerja Karyawan 

   Menurut Simanjuntak (1998: 39) indikator-indikator yang digunakan untuk 

mengetahui produktivitas karyawan adalah: 

a. Kualitas dan kemampuan ditunjukan dengan:  

  Kualitas dan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

latihan, motivasi kerja, etos kerja, mental dan kemampuan fisik pekerja ynag 

bersangkutan. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung 

dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri 

serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar kita untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin 

tinggi tingkat produktivitas. 



Bab II Tinjauan Pustaka                                                                                        II-18 

  Latihan kerja melengkapi pekerja dengan keterampilan dan cara-cara yang 

tepat untuk bekerja. Latihan kerja diperlukan bukan hanya sebagai pelengkap 

pendidikan, tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar kemampuan. 

Pemupukan motivasi, etos kerja, serta sikap kerja yang berorientasi kepada 

produktivitas membutuhkan waktu yang lain dan memerlukan teknik-teknik 

tertentu, antar lain dengan menciptakan iklim dan lingkungan kerja dengan 

menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Kemampuan 

fisik pekerja memerlukan perhatian yang besar, terutama karena tingkat upah 

umumnya rendah sehingga pemenuhan gizi dan kesehatan pekerja pada 

umumnya sangat terbatas. 

b. Sarana pendukung ditunjukan dengan: 

 Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi, 

sarana dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan 

kesehatan kerja, serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri. 

 Menyangkut kesejahteraan pekerja yang tercermin dalam sistem 

pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan kelangsungan kerja. 

Perbaikan-perbaikan di lingkungan kerja dapat menumbuhkan 

kegairahan, semangat, dan kecepatan kerja, demikian juga perbaikan 

dibidang pengupahan dan jaminan sosial dapat menumbuhkan motivasi, 

dan dapat meningkatkan kemampuan fisik karyawan. 

 c. Supra sarana di tunjukan dengan:  

   Kemampuan manajemen menggunakan sumber-sumber secara maksimal 

secara maksimal dan menciptakan sistem kerja yang optimal dapat 

menentukan tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan. Peranan 

manajemen sangat strategis untuk peningkatan produktivitas, yaitu dengan 

cara mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sarana produksi, 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen, menciptakan sistem kerja dan 

pembagian kerja, menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, 

serta menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 
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2.5    Pengaruh Motivasi dengan Produktivitas 

    Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling berharga, 

karena tanpa adanya sumber daya manusia, maka perusahaan tidak akan berjalan 

dan tidak mencapai tujuannya. Dalam menciptakan sifat loyalitas yang tinggi 

terhadap pekerjaan pada karyawan, maka perusahaan harus memberikan suatu 

motivasi. 

    Motivasi merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 

mendukung perilaku manusia, supaya secara giat dan antusias mempunyai 

keinginan yang diwujudkan dalam tindakan untuk mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan, serta terpenuhinya kebutuhan para karyawan. 

    Sedangkan produktivitas merupakan perbandingan antara output dengan 

input. Karyawan yang mempunyai motivasi tinggi akan menunjukan suatu sikap, 

keinginan, dan kesanggupan yang diwujudkan dalam tindakan untuk mencapai 

produktivitas yang tinggi dalam bekerja, yang sesuai dengan harapan dari 

perusahaan. 

    Jadi dari penjelasasn di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengetahui faktor pemberian motivasi kerja yang baik diharapkan dapat 

mendorong sikap dari karyawan maupun pengusaha sehingga mampu 

menimbulkan motivasi kerja yang searah antara karyawan dan pengusaha dalam 

rangka menciptakan ketentraman kerja dan kelangsungan usaha kearah 

peningkatan produksi dan produktivitas kerja. 

2.6    Penelitian Terdahulu 

a.  S. Pantja Djati dan M. Khusaini (2007: 45-52) "Kajian Terhadap Kepuasan 

Kompensasi, Komitmen Organisasi dan Prestasi Kerja", yang berisi hasil 

penelitiannya secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan 

yang kuat antara kepuasan karyawan, komitmen karyawan pada organisasi 

dan prestasi kerja. Lebih spesifik dimana ditemukan bahwa kepuasan 

karyawan pada kompensasi memang mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap komitmen karyawan pada organisasi, begitu juga 

komitmen karyawan pada organisasi berpengaruh terhadap kecakapan 

karyawan pada pekerjaan. Penelitian ini secara simultan variabel dalam 
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konsep kepuasan kompensasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi 

serta prestasi kerja karyawan. 

b.  H. Teman Koesmono (2005: 171-188) "Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Motivasi dan Kepuasan Kerja Serta Kinerja Karyawan pada 

Subsektor Industri Pengolahan Kayu Skala Menengah DI Jawa Timur", 

yang berisi berdasarkan analisis yang telah diuraikan maka dapat 

disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi dan 

kepuasan kerja serta kinerja pada karyawan industri pengolahan kayu skala 

menengah di Jawa Timur dapat diterima. Keempat variabel tersebut 

merupakan faktor-faktor dalam perilaku organisasi yang harus 

mendapatkan perhatian khusus bagi semua pihak yang terkait dengan 

proses produksi. Penelitian ini dapat memberikan informasi pada 

manajemen dalam mengelola sumber daya manusia, artinya bahwa 

mengelola sumber daya manusia tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerjanya. Pada prinsipnya tujuan mengelola 

sumber daya manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama antar 

perusahaan dan semua karyawan yang terlibat dalam aktivitas perusahaan. 

c.  Jan Horas V. Purba (2003: 25-41) "Kajian Motivasi dan Produktivitas 

Karyawan", yang berisi program-program pemberian motivasi pada PT. X, 

pada dasrnya adalah untuk menjamin tersedianya tenaga-tenaga dalam 

perusahaan yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, 

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perkembangan perusahaan. 

Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan pemberian motivasi oleh 

PT. X, adalah berupa sistem pengupahan, peraturan perusahaan, hari kerja, 

rekreasi dan olahraga, penghargaan. Serta didasarkan atas hubungan antara 

pemimpin dan pegawai yang terjalin dengan baik, dimana pimpinan sangat 

menghormati bawahannya sebagai rekan kerja yang dapat membantu 

pimpinan didalam menyelesaikan tugas-tugas. Masalah utama yang 

dihadapi PT. X adalah yang berkaitan dengan menta beberapa karyawan 

yang kurang sungguh-sungguh didalam mengerjakan tugas yang diberikan 

kepadanya. Serta masalah keuangan dalam pemberian biaya, sehingga 

mengganggu kelancaran pelaksanaan pemberian motivasi bagi karyawan 
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di dalam perusahaan. Manfaat dari pemberian motivasi yang dilakukan 

oleh PT. X secara langsung memberikan hasil yang sangat baik bagi 

peningkatan produktivitas tenaga kerja, hal ini dapat dibuktikan dengan 

perhitungan produktivitas kerja karyawan yang mengalami peningkatan 

dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 serta analisis efektivitas 

pemberian motivasi dalam peningkatan produktivitas kerja karyawan. 

d.  Fajar Pasaribu (2007: 627-637) "Hubungan Karakteristik Pegawai dengan 

Produktivitas Kerja" yang berisi umur merupakan variabel yang 

mempunyai kaitan erat dengan segi kehidupan organisasional. Umur 

mempunyai kaitan dengan kedewasaan teknis dan kedewasaan psikologis. 

Dikaitkan dengan kedewasaan teknisnya mesti meningkat. Pengalaman 

seseorang melaksanakan tugas tertentu secara terus menerus untuk waktu 

yang lama biasnya meningkatkan kedewasaan teknisnya. Gender atau 

perbedaan jenis kelamin seorang pegawai disinyalir memiliki kontribusi 

yang cukup berarti dalam mempengaruhi produktivitas kerja. Studi-studi 

psikologis telah menemukan bahwa wanita lebih bersedia untuk memenuhi 

wewenang, dan pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya dari 

pada wanita dan memiliki pengharapan untuk sukses, sehingga dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja diantara keduanya. Pergantian pegawai 

merupakan hal yang tidak biasa sepenuhnya dielakkan. Bahkan pada 

tingkat tertentu seringkali diinginkan, hal ini disebabkan karena secara 

alamiah pun hal tersebut pasti terjadi. Masalah peningkatan produktivitas 

merupakan tujuan dan perhatian utama dari setiap organisasi. Oleh karena 

itu, salah satu usaha yang konkret dan terarah serta terpadu yang 

dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mendorong 

peningkatan produktivitas kerja adalah peningkatan pendidikan dan 

pelatihan agar mampu mengembangkan tugas atau pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya. Produktivitas kerja individu, perlu ditingkatkan secara 

terus menerus, baik melalui pendidikan formal maupun latihan dan 

pengembangan, agar produktivitas organisasi dapat lebih ditingkatkan. 


