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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen mempunyai arti sangat luas, dapat berarti proses, seni maupun

ilmu. Dikatakan proses karena dalam manajemen terdapat beberapa tahapan untuk

mencapai tujuan, yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dikatakan

seni karena manajemen adalah suatu cara atau alat untuk seorang manajer dalam

mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing-

masing manajer yang mempunyai cara dan gaya tersendiri, dalam mencapai tujuan

perusahaan. Dimana penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing-

masing manajer yang mempunyai cara dan gaya tersendiri, dalam mencapai tujuan

perusahaan yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan

manajer. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji

kebenerannya.

Definisi manajemen menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

Definisi manajemen menurut Fayol (2000:4) yang diterjemahkan oleh  Saydam

dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia:

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan,

pengkoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan.”
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Sedangkan menurut Martoyo (2000:3) menyatakan bahwa:

“Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan,

menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan

pelaksanaanfungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

penyusunan personalia dan kepegawaian (staffing), pengarahan dan

kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controling).”

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin diapai.

2. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.

3. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, dan

terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya. (man, money,

methods, materials, machines, and market).

2.1.2 Fungsi Manajemen

Menurut Terry (2003:15) fungsi-fungsi manajerial yang paling umum

dalam rangka pencapaian tujuan adalah kombinasi dari:

1. Planning, ialah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh

kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Planning

mencakup kegiatan pengambilan keputusan, oleh karena itu

diperlukan kemampuan untuk melihat kedepan guna merumuskan

tindakan dimasa yang akan datang.

2. Organizing, mencakup membagi komponen-komponen kegiatan yang

di butuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok,



14

membagi tugas kepada seorang manajer mengadakan

pengemlompokan tersebut, dan menetapakan wewenang diantara

kelompok-kelompok perusahaan.

3. Achtuating, mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi

dari karyawannya, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada

karyawannya guna mencapai tujuan bersama.

4. Controlling, mencakup pengawasan kegiatan-kegiatan yang di

laksanakan apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum.

Pelaksanaan kegiatan dievaluasi kembali dan penyimpangan-

penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya dapat tercapai

dengan baik.

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana

cara mengatur sumber daya yang dimiliki oleh individu dapat digunakan secara

maksimal untuk mencapai tujuan (goal) menjadi maksimal. 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 di harapkan maka otomatisasi itu akan menjadi sia-sia.

Untuk lebih memperjelas pengertian dari manajemen sumber daya manusia,

berikut ini penulis mengutip beberapa definisi menurut para ahli:
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Menurut Siagian (2002:21), yang menyatakan bahwa:

“Manajemen Sumber daya manusia adalah seni untuk merencanakan,

mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan-kegiatan Sumber daya

manusia atau karyawan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.”

Sedangkan menurut Rachmawati (2008:3) mengemukakan bahwa:

”Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengawasan segala kegiatan pengadaan, pengembangan,

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber

daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.”

Dari uraian-urian mengenai definisi manajemen sumber daya manusia tersebut

dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia  merupakan salah

satu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dimana terhadap proses

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya

manusia untuk mencapai tujuan individu maupun perusahaan.

2.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa fungsi manajemen sumber daya

manusia adalah tugas-tugas yang di lakukan oleh Manajemen Sumber Daya

Manusia dalam rangka menunjang tugas manajemen perusahaan menjalankan

roda organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai

dengan pengertian manajemen sumber daya manusia yang telah dirumuskan

diatas, maka kegiatan pengelolaan sumber daya manusia didalam suatu organisasi
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dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa fungsi, menurut Irma Nilasari dan Sri

wiludjeng (2006:94), adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan fungsi penetapan program-program

pengelolaan sumber daya manusia yang akan membantu

pencapaian tujuan perusahaan.

2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing)

Pengarahan merupakan fungsi penyusunan dan pembentukan suatu

organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antar para

pekerja dan tugas-tugas yang harus dikerjakan, termasuk

menetapkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

3. Fungsi Pengarahan (Directing)

Pengarahan merupakan fungsi pemberian dorogan kepada para

karyawan agar dapat dan mampu bekerja secara efektif dan efisien

sesuai dengan tujuan yang telah di rencanakan.

4. Fungsi Pengendalian (Controling)

Pengendalian merupakan fungsi pengukuran, pengawasan, dan

pengandalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana rencana yang telah di tetapkan, khususnya

di bidang tenaga kerja, telah dicapai. Fungsi ini juga

memungkinkan adanya tindakan koreksi atau perbaikan terhadap

penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan tenaga kerja.
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Disamping fungsi-fungsi pokok, Manajemen Sumber Daya Manusia

memiliki beberapa fungsi-fungsi operasional. Fungsi operasional Manajemen

Sumber Daya Manusia Meliputi:

1) Fungsi Pengadaan Tenaga Kerja (Procurement)

Merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang

bertujuan untuk memperoleh kuantitas dan kualitas tenaga

kerja yang diperlukan. Hal ini meliputi penarikan tenaga kerja

seleksi, serta penempatannya. Fungsi pengadaan tenaga kerja

didalamnya memiliki sub fungsi sebagai berikut:

a) Perencanaan Tenaga Kerja

Merupakan proses penentuan kebutuhan tenaga kerja dan

cara memenuhinya baik secara kuantitatif maupun

kualitatif. Penentuan jumlah tenaga kerja dapat dilakukan

dengan pertimbangan beban kerja dalam perusahaan serta

dengan menghitung besarnya tenaga kerja yang dapat

tersedia diperusahaan didalam periode tertentu. Sedangkan

penentuan kualitas tenaga kerja dilakukan dengan

mempertimbangkan factor-faktor seperti usia calon tenaga

kerja, pendidikan dan pengalaman  kerja, pengetahuan dan

keterampilan serta lain sebagainya.

b) Penarikan Calon Tenaga Kerja

Penarikan calon tenaga kerja (Recruitment) ini berupa

usaha menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja



18

yang memenuhi persyaratan yang di butuhkan dari

sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia.

c) Seleksi

Seleksi (Selection) merupakan proses pemilihan calon

tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dapat

dikumpulkan melalui proses penarikan calon tenaga kerja.

Tujuan penyeleksian tenaga kerja yaitu untuk mencari atau

memilih tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan atau

kualifikasi jabatan tertentu.

d) Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan tenaga kerja (Placement) yang terpilih pada

jabatan tertentu dan sesuai dengan keterampilan, dan

kualifikasi yang harus di miliki oleh seseorang yang akan

mengisi jabatan atau pekerjaan tertentu secara efektif.

2) Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia

(Development)

Merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan

keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan karyawan yang

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sehingga ia

dapat bekerja dengan lebih baik di perusahaan tersebut. Fungsi

pengembangan sumber daya manusia didalamnya memiliki sub

fungsi:

a) Penilaian Prestasi Kerja (Performance Apprasial)
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Secara umum penilaian prestasi kerja dapat diartikan

sebagai suatu evaluasi yang di lakukan secara periodik dan

sistematis tentang prestasi kerja. Agar pelaksanaan suatu

penilaian prestasi kerja dapat berhasil sesuai dengan

sasaran yang diharapkan, syarat yang harus dipenuhi

diantaranya:

a. Relevan: harus mengukur hal-hal yang berkaitan atau

berhubungan erat dengan pekerjaan yang

bersangkutan.

b. Akseptebal: harus dapat dimengerti baik oleh penilai

maupun yang dinilai.

c. Reliabel: harus dapat dipercaya serta mempunyai alat

ukur yang dapat diandalkan, konsisten dan stabil.

d. Sensitif: harus memiliki kesepakatan kemampuan

untuk membedakan tenaga kerja yang efektif dengan

tenaga kerja yang tidak efektif.

e. Praktis: sistem penilaian harus praktis dan mudah

dilaksanakan.

b) Pelatihan dan Pengembangan (Training and

Development).

Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja dilakukan

dengan mengikut sertakan karyawan tersebut dalam

program pelatihan dan program pengembangan dengan
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tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan

seorang karyawan, sehingga mampu menyesuaikan atau

mampu mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi.

c) Pengembangan Karir (Career Development).

Pengembangan karir meliputi kegiatan-kegiatan yang

menyangkut pengembangan karir seorang karyawan, baik

dalam bentuk kenaikan pangkat maupun mutasi jabatan.

3) Kompensasi (Compensation)

Kompensasi yaitu pemberian imbalan atau penghargaan

kepada karyawan atas dasar prestasi yang mereka capai

diperusahaan tempat dia bekerja.

4) Integrasi dan Pemeliharaan (Integration and Maintenance)

Integrasi meliputi kegiatan untuk mempersatukan kepentingan

perusahaan dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerja sama

yang selaras dan saling menguntungkan.

Pemeliharaan merupakan kegiatan memelihara atau

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan

agar mereka tetap mau bekerja didalam perusahaan selamanya.

5) Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan keinginan dan kesadaran untuk

mengikuti atau mentaati peraturan-peraturan dan norma-norma

sosial di perusahaan.
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6) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan Hubungan kerja merupakan memutusan hubungan

kerja dan mengembalikan orang-orang tersebut kepada

masyarakat. Perusahaan bertanggung jawab untuk

melaksanakan proses pemisahan sesuai dengan persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan dan menjamin bahwa orang

tersebut berada dalam baik.

Maksud dan tujuan dari semua keanggotan baik yang bersifat manajerial

maupun operasional yaitu bertujuan untuk mencapai sasaran utama dari

perusahaan.Dengan demikian peranan manajer sumber daya manusia sangat

berpengaruh dalam menentukan keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuan.

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia mungkin dapat dijumpai dalam

berberapa perbedaan dalam berbagai literatur, hal ini sebagai akibat dari sudut

pandang, akan tetapi dasar pemikirannnya relatif sama. Aspek lain dari

manajemen sumberdaya manusia adalah perannya dalam pencapaian tujaun

perusahaan secara terpadu. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya

mementingkan kebutuhan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan

pegawai dan memliki tuntutan masyarakat yang luas.

Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen sumber daya manusia sebenarnya

bukan hanya menciptakan sumber daya manusia yang produktif tetapi

menciptakan suatu kondisi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan potensi

dan motivasi sumber daya manusia dalam berkarya.
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2.3 Motivasi

2.3.1 Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere, yang artinya

menggerakkan. Sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan kata motivation

yang berarti dorongan.Dengan demikian pengertian dari kata motivasi adalah

suatu dorongan yang datang dari dalam individu maupun luar individu. Dimana

dengan adanya motivasi atau suatu dorongan seseorang diharapkan akan dapat

terus berusaha untuk dapat meningkatkan semangat dalam bekerja pada suatu

organisasi.

Menurut Mangkunegara (2011:93):

“Motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri karyawan yang perlu
dipenuhi agar karyawan tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap
lingkungannya, sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakan karyawan
agar mampu mencapai tujuan dan motifnya”.

Sedangkan menurut Sofyandi dan Garniwa (2007:99) memberikan

definisi motivasi sebagai berikut :

“Motivasi ini sebagai suatu dorongan untuk meningkatkan usaha dalam mencapai
tujuan-tujuan organisasi, dalam batasan-batasan kemampuan untuk memberikan
kepuasan atas kebutuhan seseorang”.

Dari beberapa pengertian diatas pada hakekatnya motivasi merupakan

daya dorong, keinginan, kebutuhan dan kemauan. Kebutuhan tersebut pada

akibatnya akan mendasari perilaku seseorang untuk berbuat sesuatu.

Seperti yang dikemukakan oleh Vance yang dikutip oleh Sudarwan (2004:15)

mengungkapkan bahwa, “motivasi adalah perasaan atau keinginan seseorang yang

berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-
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tindakan yang menguntungkan dilihat dari prospektif pribadi dan terutama

organisasi.”

2.4 Teori-teori Motivasi

Motivasi kerja adalah faktor yang mendorong yang menggerakan

seseorang unrtuk bekerja dan memotivasi ini bertolak dari kebutuhan yang belum

terpenuhi. Untuk lebih jelasnya menulis ini menjelaskan beberap teori mengenai

motivasi.

a) Maslow’s Needs hierarchy Theory

Dalam teori hierarki ini, maslow berpendapat yang diinginkan

seseorang itu berjenjang artinya bila kebutuhan pertama telah

terpenuhi maka kebutuhan kedua akan muncul dan seterusnya sampai

tingkat kebutuhan yang kelima. Kebutuhan yang tersusun dalam suatu

jenjang adalah sebagai berikut :

1. Physiological Needs

Yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti

makan,minum,tempat tinggal,berpakain baik, dan lainnya.

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini merangsang seseorang

berprilaku atau bekerja giat.
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2. Safety and Security Needs

Kebutuhan akan rasa aman, terbebas dari ancaman yakni dari

ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam menjalankan

pekerjaannya.Yang termasuk dalam kebutuhan ini adalah

keamana harta dan jiwa di tempat kerja

3. Social Needs

Kebutuhan bersosialisasi atau bergaul, tempat interaksi, merasa

dicintai, dan diterima dalam pergaulan kelompok kerja dan

masyarakat di lingkungannya, karena pada dasarnya manusia

tidak bisa hidup sendiri, maka ia hidup berkelompok.

4. Esteem Needs

Kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan dan penghargaan

dari karyawan lain, atasan dan masyarakat. Semakin tinggi

kedudukan seseorang makan semakin tinggi pula

penghargaannya.

5. Self Actualization Needs

Kebutuhan aktualisasi diri dengan mengunakan kemampuan,

keterampilan dan potensi untuk mencapai prestasi kerja yang

memuaskan.

b) Herzberg’s Two Factors Motivation Theory

Teori Herzberg ini berhubungan dengan kepuasan kerja, yang

memperngaruhi seseorang dalam bekerja. Adal dua kondisi yang

mempengaruhi seseorang dalam pekerjaannya :
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1) Faktor Hygiene

Yaitu faktor-faktor yang dapat menimbulkan rasa tidak puas

kepada karyawan yang terdiri dari :

a. Kebijaksanaan perusahaan

Menerangkan bagaimana rangkaian kejadian meliputi seluruh

faktor dalam perusahaan, terutama kebijakan personalia.

b. Mutu penyelia

Berprinsip pada hakekatnya seseorang tenaga kerja

menghendaki adanya pemimpin yang berkemampuan dalam

melaksan pekerjaan.

c. Hubungan antar pribadi

Keinginan ini timbul dari kebutuhan sosial untuk berteman dan

diterima dilingkungannya. Manajemen dapat membatu proses

tersebut dengan program perkenalan yang direncanakan dan

dilaksanakan dengan hati-hati, penyediaan sarana sosialisasi

seperti melalui periode istirahat, rekreasi dan prosedur-

prosedur kerja yang mempertimbangkan hubungan antara

manusia.

d. Kondisi kerja

Keinginan atas kondisi kerja yang baik juga disadari oleh

kebutuhan-kebutuhan, kondisi kerja yang aman berasal dari

kebutuhan rasa aman, perlengkapan tertentu, sebagaimana

pentingnya kedudukan seseorang.
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e. Gaji atau upah

Gaji atau upah merupakan salah satu alat pemuas kebutuhan-

kebutuhan fisiologis, keterjaminan dan individu dimana

merupakan pemberian kompensasi yang memenuhi prinsip

penggajian yang meliputi kejadian yang berhubungan dengan

kompensasi.

2) Faktor motivator

a. Keberhasilan pelaksana

Seorang manajer perlu memberi kesempatan agar membantu

para karyawannya dan memberi kepuasan tersendiri

b. Pengakuan

Pengakuan terhadap prestasi kerja merupakam alat motivasi

yang cukup ampuh dan memberikan kepuasan tersendiri, oleh

karena itu pemimpin yang cerdik akan sesalu melebarkan

pengakuan ini kepada semua karyawan yang berprestasi

sehingga dengan mudah mereka termotivasi dalam melakukan

pekerjaan.

c. Pekerjaan itu sendiri

Keinginan yang berasal baik dari kebutuhan akan

penghargaaan maupun dorongan kearah perwujudan prestasi,

seseorang yang mempunyai motivasi untuk bekerja karena

pekerjaannya itu disenangi oleh yang  mengerjakannya,
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sehingga akan berusaha menjalankan pekerjaannya sebaik

mungkin.

d. Tanggung jawab

Seseorang yang bekerja dalam perusahaan pada waktu ingin

dipercaya memegang tanggung jawab yang lebih besar,

tanggung jawab ini bukan saja menghasilkan pekerjaan yang

baik tetapi juga tanggung jawab berupa kepercayaan yang

diberikan sebagai suatu potensi.

e. Pengembangan

Seseorang yang bekerja dalam perusahaan harus dapat

mengembangkan keahlian, kepandaian, pengetahuan yang

dapat membuat kemampuan individu menjadi baik. Dengan

adanya orang-orang yang dapat mengembangkan keahlian,

kepandaian dan pengetahuan maka tujuan individu dan

perusahaan akan cepat tercapai dengan baik.

c) Mc.Clleland Achievment Motivation Teory

Teori yang dikemukakan oleh Mc.Cleland memberi kontribusi bagi

pemahaman motivasi dengan mengidentifikasi tiga jenis kebutuhan

yaitu :

1. Kebutuhan akan kekuasaan (needs for power)

Orang yang memiliki kebutuhan yang tinggi untuk berkuasa

menaruh perhatian besar untuk dapat mempengaruhi dan

mengendalikan orang lain. Ego manusia yang ingin lebih
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berkuasa dari manusia lainnya sehingga menimbulkan persaingan.

Persaingan ini oleh manajer ditumbuhkan oleh manajer secara

sehat dalam memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi

untuk bekerja lebih giat.

2. Kebutuhan akan afiliasi (needs for affilation)

Orang yang memiliki kebutuhan tinggi untuk berafiliasi biasanya

memperoleh kesenangan dari kasih sayang dan cenderung

menghindaroi kekecewaan, berusaha membina hubungan yang

menyenangkan.

3. Kebutuhan akan prestasi (needs for acchievment)

Orang yang mempunyai kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi

akan berkeinginan besar untuk berhasil sehiggha ia terdorong

untuk mengembangkan kreativitasnya dan mengarahkan

kemampuan demi mencapai prestasi kerja yang masksimal.

2.4.1 Indikator-indikator Motivasi

Menurut Mangkunegara, 2005:61 mengemukakan bahwa :

1. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs)

Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup seperti  makan, minum,

perlindungan fisik, bernapas, berpakaian baik. Kebutuhan ini

merupakan kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula kebutuhan

yang paling dasar.
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2. Kebutuhan rasa aman (Safety and Security Needs)

Yaitu kebutuhan akan perlindungan diri dari ancaman, bahaya,

pertentangan, dan lingkungan hidup.

3. Kebutuhan untuk rasa memiliki (Social Needs)

Yaitu kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi,

berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai.

4. Kebutuhan akan penghargaan diri (Esteem Needs)

Yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai orang lain.

5. Kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization Needs)

Yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill dan potensi.

Kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide,

gagasan dan kritik terhadap sesuatu.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, motivasi

merupakan suatu keinginan kuat dalam diri seseorang yang mendorong untuk

melakukan sesuatu dengan mengerahkan kemampuan terbaiknya, guna

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan

yang diharapkan dengan cara dan hasil terbaik.

2.4.2 Manfaat dan Tujuan Motivasi

Manfaat utama dari motivasi adalah sebagai salah suatu usaha dalam

perbaikan mutu serta peningkatan kualitas dan produktivitas pada sumber daya

manusia.Namun secara spesifik ada beberapa manfaat yang juga bisa diambil oleh

pegawai, perusahaan dan masyarakat. Bagi perusahaan hal ini akan meningkatkan



30

keuntungan akibat dari meningkatnya produktivitas pegawai. Bagi pegawai

bermanfaat untuk meningkatkan ketrampilan serta kegairahan kerja, agar nantinya

mereka lebih giat dan lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan

untuk masyarakat, mendapat kepuasan dari apa yang ditawarkan dan dihasilkan

oleh perusahaan. Secara singkat menurut Arep dan Tanjung (2002:219),

“manfaat motivasi yang utama adalah terciptanya gairah kerja, sehingga

produktivitas kerja meningkat.”

Tujuan dari motivasi itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan

(2001:149) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai.

b. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

c. Mempertahankan kestabilan pegawai perusahaan.

d. Meningkatkan kedisiplinan pegawai.

e. Mengefektifkan pengadaan pegawai.

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.

g. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi pegawai.

h. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

i. Memperkuat rasa tanggung jawab terhadap tugas pegawai.

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

Dari uraian-uraian tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa,

motivasi bertujuan untuk memberdayakan seluruh aset yang dimiliki oleh suatu

organisasi atau perusahaan terutama sumber daya manusia dengan lebih baik,
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guna meningkatkan mutu dan nilai tambah serta meningkatkan keuntungan untuk

semua pihak.

2.4.3 Alat-alat dan Jenis-Jenis Motivasi

1) Alat-alat Motivasi

Alat-alat motivasi terdiri dari Materiil Insentif, Nonmateriil Insentif,

serta Kombinasi Materiil Insentif dan nonmateriil insentif

a) Materiil Insentif adalah alat motivasi yang diberikan itu berupa

uang atau barang yang mempunyai nilai pasar, jadi

memberikan kebutuhan ekonomi.

b) Nonmateriil Insentif adalah alat motivasi yang diberikan itu

berupa barang atau benda tidak bernilai, jadi hanya

memberikan kepuasan atau kebanggaan rohani saja.

c) Kombinasi Materiil Insentif dan Nonmateriil Insentif adalah

alat motivasi yang diberikan itu berupa materiil (uang dan

barang) dan nonmateriil (mendali dan piagam, jadi terpenuhi

kebutuhan ekonomi dan kepuasan atau kebanggan rohani.

2) Jenis-Jenis Motivasi

Hasibuan (2001:151) menjelaskan tetntang jenis-jenis motivasi,

adalah sebagai berikut:

a. Motivasi Positif (Insentif Positif)

Dalam memotivasi, manajer memotivasi (merangsang

bawahan) dengan menberikan hadiah kepada mereka yang
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berprestasi diatas prestasi standar. Dengan motivasi ini kinerja

bawahan akan meningkat karena pada umumnya manusia

senang menerima yang baik-baik saja.

b. Motivasi Negatif (Insentif Negatif)

Dalam memotivasi, manajer memotivasi bawahan dengan

standar. Maka mereka akan menda pat hukuman. Dengan

motivasi negatif ini semangat bawahan dalam jangka waktu

pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi

dalam jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik.

Sedangkan menurut Nasution (2000:23) menyatakan bahwa beberapa hal

yang termasuk kedalam motivasi positif dan negatif dalam lingkungan kerja

adalah sebagai berikut:

a. Motivasi positif terdiri dari:

1. Kenaikan gaji berkala

2. Kenaikan pangkat

3. Pemberian fasilitas kerja yang baik

4. Pemberian berbagai jenis penghargaan

5. Promosi jabatan

6. Pendidikan dan latihan baik dalam maupun luar negeri

b. Motivasi negatif terdiri dari:

1. Teguran-teguran

2. Hukuman

3. Ancaman PHK
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4. Skorsing

Kedua jenis motivasi tersebut sesungguhnya harus tepat dan seimbang

dalam penggunaannya, agar dapat meningkatkan kinerja pegawai secara maksimal

dalam suatu perusahaan.

2.4.4 Metode Motivasi

Hasibuan (2001:148) mengemukakan bahwa ada dua jenis metode

motivasi, yaitu:

a. Motivasi langsung (Direct Motivation)

Motivasi langsung adalah motivasi (material dan non material) yang

diberikan secara langsung kepada setiap individu pegawai untuk

memenuhi kebutuhan atau kepuasan.

b. Motivasi Tidak Langsung (Indirect Motivation)

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya berupa

fasilitas-fasilitas yangimendukung serta menunjang gairah/kelancaran

tugas, sehingga pegawai betah dan bersemangat melakukan

pekerjaannya.

2.4.5 Pengaruh Motivasi terhadap kinerja

Setiap perusahaan atau organisasi pasti selalu berusaha untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal, untuk mencapai tujuan utama

tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan baik,
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namun untuk mendorong agar para karyawan dapat bekerja dengan baik,

karyawan perlu diberikan motivasi.

Pemberian motivasi merupakan suatu proses dalam menggerakkan,

mempengaruhi, mengarahkan daya dan potensi karyawan, agar dapat produktif

dan mampu membantu dalam pencapaian tujuan utama yang telah ditetapkan dari

perusahaan. Dengan diberikannya motivasi maka akan berguna juga bagi

perusahaan yang berpengaruh positif pada para karyawannya untuk melaksanakan

pekerjaannya dengan lebih baik, tentunya hal tersebut dapat meningkatkan

kinerja.

Menurut Hasibuan yang dikutip oleh Edy Sutrisno (2010:110):

“Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja

bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan

dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan”.

Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda kehidupan

perusahaan. Apabila perusahaan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang

tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang akhirnya akan

menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Di sisi lain,

tidak produktif artinya karyawan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, tidak

ulet dalam bekerja dan memiliki moral yang rendah.

Berdasarkan pengalaman, biasanya karyawan yang memiliki motivasi

kerja yang tinggi ia akan memberikan lebih dari apa yang diharapkan dan ia akan

terus berusaha memperbaiki kinerjanya. Sebaliknya karyawan yang tidak

memiliki motivasi kerja, ia akan bekerja dengan terpaksa dan asal-asalan. Untuk
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itu motivasi merupakan hal yang harus ditingkatkan. Dengan terdorongnya

motivasi kerja karyawan, maka produktivitas pun akan meningkat.

Dari urutan diatas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja sangat

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

2.5 Lingkungan Kerja

2.5.1 Pengertian Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan termasuk salah satu hal yang

penting untuk diperhatikan. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan

proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai

pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi

tersebut. Lingkungan kerja yang memusatkan bagi karyawannya dapat

meningkatkan kinerja. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan

dapat menurunkan kinerja dan akhirnya akan dapat menurunkan motivasi kerja

karyawan.

Lingkungan kerja didesain sedemikian rupa agar dapat tercipta hubungan

kerja yang mengikat pekerja dengan lingkungannya. Lingkungan kerja yang baik

yaitu apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman,

dan nyaman. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja

sertu waktu yang lebih banyak dan kurang mendukung diperolehnya rancangan

sistem kerja yang efisien.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang

lingkungan kerja dari beberapa ahli:
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Menurut Robbins (2003:86), mengemukakan bahwa:

“Lingkungan kerja adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan diluar yang

berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, lingkungan dirumuskan menjadi dua

yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah segala

sesuatu di luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi.

Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan teknologi. Sedangkan lingkungan

khusus adalah bagian lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan

pencapaian sasaran-sasaran sebuah organisasi.”

Menurut Basuki dan Susilowati (2005:40), mengemukakan bahwa:

“Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat

mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau

sekelompok orang didalam melaksanakan aktivitasnya.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar karyawan pada saat

bekerja baik berupa fisik maupun non fisik yang dapat mempengaruhi karyawan

saat bekerja. Jika lingkungan kerja yang kondusif maka karyawan bisa aman,

nyaman, dan jika lingkungan kerja tidak mendukung maka karyawan tidak bisa

aman dan nyaman.

2.5.2 Jenis-Jenis Lingkungan Kerja

1. Lingkungan Kerja Fisik

Menurut Sedarmayanti (2001:21)¸ mengemukakan bahwa:



37

“Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di

sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung

maupun secara tidak langsung.”

Ada dua kategori lingkungan kerja fisik, yaitu:

Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat dikatakan juga lingkungan

kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya: sirkulasi udara,

pencahayaan, getaran mekanis, warna, dan lain-lain.

Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan, misalnya: kursi, meja,

tempat kerja, dan lain sebagainya.

2. Lingkungan Kerja Non Fisik

Menurut Sedarmayani (2001:31), mengemukakan bahwa:

“Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan

dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama

rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.”

Menurut Nitisemito (2000:171-173), mengemukakan bahwa:

“Perusahaan hendak dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama

antara tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama

diperusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan,

komunikasi yang baik, dan pengendalian diri.

2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Dalam melaksanakan pekerjaaannya manusia selalu berkeinginan untuk

mencapai hasil yang optimal, dan hal ini tidak lepas dari kondisi lingkungan kerja
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ditempatnya bekerja, hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang

karyawan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja tersebut. Kondisi

lingkungan kerja yang kurang baik dapat berpengaruh pada hasil kerja yang

kurang baik pula dan hal ini tentunya sangat tidak mendukung terhadap sistem

rancangan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Ada beberapa factor terkait pengaruh lingkungan kerja terhadap kemampuan

seorang karyawan yang diuraikan oleh Sedarmayanti (2001:21), berikut

diantaranya:

a. Penerangan/cahaya di tempat kerja

b. Temperatur/suhu udara di tempat kerja

c. Kelembaban di tempat kerja

d. Sirkulasi udara di tempat kerja

e. Kebisingan di tempat kerja

f. Getaran di tempat kerja

g. Bau tidak sedap di tempat kerja

h. Tata warna di tempat kerja

i. Dekorasi di tempat kerja

j. Musik di tempat kerja

k. Keamanan di tempat kerja

Berikut ini adalah uraian faktor-faktor tersebut:

1. Penerangan/Cahaya di Tempat Kerja

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan

guna mendapatkan keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab
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itu perlu diperharikan adanya penerangan cahaya yang terang

tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas, sehingga

pekerjaan akan lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada

akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan

pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit dicapai.

Ada empat jenis cahaya, yaitu:

a. Cahaya langsung

b. Cahaya setengah langsung

c. Cahaya tidak langsung

d. Cahaya setengah tidak langsung

2. Temperatur di Tempat Kerja

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai

temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk

mempertahankan keadaan normal, dengan suatu sistem tubuh

yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan

perubahan yang terjadi di luar tubuh. Tetapi kemampuan untuk

menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh

manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur

luar jika perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20%

untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin dari keadaan

normal tubuh. Menurut hasil penelitian, untuk berbagai tingkat

temperatur akan memberi pengaruh yang berbeda. Keadaan

tersebut tidak mutlak berlaku bagi setiap karyawan karena
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kemampuan beradaptasi tiap karyawan berbeda, tergantung di

daerah bagaimana karyawan dapat hidup.

3. Kelembaban di Tempat Kerja

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara,

biasa dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan

atau dipengaruhi oleh temperatur udara, dan secara bersama-sama

antara temperatur, kelembaban, kecepatan udara bergerak dan

radiasi panas dari udara tersebut akan mempengaruhi keadaan

tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari

tubuhnya. Suatu keadaan dengan temperatur udara sangat panas

dan kelembaban tinggi akan menimbulkan pengurangan panas

dari tubuh secara besar-besaran karena sistem penguapan.

Pengaruh lain adalah makin cepatnya denyut jantung karena

makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan

oksigen, dan tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai

keseimbangan antara panas tubuh dengan suhu disekitarnya.

4. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhkuk hidup

untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses

metabolisme. Udara di sekitar dikatakan kotor apabila kadar

oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan telah

bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi

kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalan
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adanya tanaman disekitar tempat kerja. Tanaman merupakan

penghasil oksigen disekitar tempat kerja, ditambah dengan

pengaruh secara psikologis akibat adanya tanaman disekitar

tempat kerja, keduanya akan memberikan kesejukan dan

kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk dan segar selama bekerja

akan membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah

setelah bekerja.

5. Kebisingan di Tempat Kerja

Salah satu polusi yang cukup menyibukan para pakar untuk

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak

dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi

tersebut dapat mengganggu keteriangan bekerja, merusak

pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan

menurut penelitian, kebisingan yang serius dapat menyebabkan

kematian. Karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi, maka

suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan

dapat dilakukan dengan efisien sehingga produktifitas kerja

meningkat.

Kualitas bunyi yang bisa menentukan tingkat gangguan terhadap

menusia dibagi tiga aspek, yaitu:

a) Intensitas kebisingan

b) Lama kebisingan

c) Frekuensi kebisingan
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6. Getaran Mekanis di Tempat Kerja

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat

mekanis, yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh

karyawan dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

Getaran mekanis pada umumnya sangat mengganggu tubuh

karena ketidak teraturannya, baik tidak teraturnya dalam

intensitas maupun frekuensinya. Gangguan terbesar terhadap

suatu alat dalam tubuh terdapat apabila frekuensi alam ini

beresonasi dengan frekuensi dari getaran mekanis. Secara umum

getaran mekanis dapat mengganggu tubuh dalam hal:

a) Konsentrasi bekerja

b) Datangnya kelelahan

Timbulnya beberapa penyakit, diantaranya karena gangguan

terhadap mata, syaraf, peredaran darah, otot, dan tulang, dan lain-

lain.

7. Bau-bauan di Tempat Kerja

Adanya bau-bauan di tempat kerja dapat dianggap sebagai

pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan

bau-bauan yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi

kepekaan penciuman. Pemakaian “air condition” yang tepat

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk

menghilangkan bau-bauan yang mengganggu di sekitar tempat

kerja.
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8. Tata Letak di Tempat Kerja

Menata warna ditempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan

dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat

dipisahkan dengan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena

warna mempunyai pengaruh  besar terhadap perasaan. Sifat dan

pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih,

dan lain-lain, karena dalam sifat warna dapat merangsang

perasaan manusia.

9. Dekorasi di Tempat Kerja

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena

itu dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja

tetapi berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna,

perlengkapan, dan lainnya untuk bekerja.

10. Musik di Tempat Kerja

Menurut para ahli, musik yang nadanya lembut sesuai dengan

suasana, waktu dan tempat membangkitkan dan merangsang

karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu lagu-lagu perlu dipilih

dengan selektif untuk dikumandangkan di tempat kerja. Tidak

sesuainya musik yang diperdengarkan di tempat kerja akan

mengganggu konsentrasi kerja.

11. Keamanan di Tempat Kerja

Guna menjaga tempat kerja dan kondisi lingkungan kerja tetap

dalam keadaan aman maka perlu diperhatikan keberadaannya.
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Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja, dapat

memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Keamanan (SATPAM).

2.5.4 Indikator Lingkungan Kerja

Aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan kerja ialah

menurut Sarwoto (2001:31) Lingkungan Kerja yaitu: lingkungan dimana suatu

pekerjaan dilaksanakan meliputi:

1. Perlengkapan dan Fasilitas

Perlengkapan dan fasilitas yang harus tersedia seperti fasilitas meja,

pesawat telepon, buku dan bahan referensi, rak arsip dan lain-lain.

2. Lingkungan Tempat Kerja

Lingkungan tempat kerja yang dapat mempengaruhi efektifitas

pelaksanaan tugas.

a) Tata ruang yang baik

b) Cahaya dalam ruangan yang cukup

c) Suhu dan kelembaban udara yang menyenangkan

d) Suara yang tidak mengganggu konsentrasi kerja dan lain-lain.

3. Suasana Kerja

Suasana kerja yang baik akan dihasilkan terutama dalam organisasi

yang tersusun dengan baik. Selanjutnya organisasi yang tersusun

secara tidak baik dapat menimbulkan pembagian kerja yang tidak

jelas, saluran penugasan dan tanggung jawab yang simpang siur dan
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lain-lain, sehingga dapat mempengaruhi efisiennya pelaksanaan

mekanisme kerja.

2.5.5 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja

Lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangat penting untuk

diperhatikan, karena mempunyai pengaruh langsung terhadap karyawan dalam

melaksanakan pekerjaannya. Menurut Siagian (2002) lingkungan kerja dapat

mempengaruhi kinerja dikarenakan :

“Lingkungan  kerja didalam suatu instansi penting untuk diperhatikan,

penyusunan suatu sistem produk dalam bekerja yang baik tidak akan dilaksanakan

dengan efektif apabila tidak didukung dengan lingkungan kerja yang memuaskan

didalam perusahaan/instansi tersebut, dengan adanya lingkungan kerja yang

memadai tentunya akan membuat karyawan betah bekerja, sehingga akan timbul

semangat kerja dan kegairahan kerja karyawan dalam melaksanakan

pekerjaannya. Kinerja karyawan akan meningkat. Sedangkan lingkungan kerja

yang tidak memadai dapat mengganggu konsentrasi karyawan dalam

melaksanakan pekerjaannya sehingga menimbulkan kesalahan dalam bekerja dan

kinerja karyawan akan menurun.”

2.6 Kinerja

2.6.1 Pengertian Kinerja

Keberhasilan suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan tergantung

dari kemampuan dan keandalan sumber daya manusia yang mengoprasikan unit-
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unit kerja yang terdapat di dalam organisasi bersangkutan.Untuk itu diperlukan

kinerja yang tinggi dari pelaku-pelaku kegiatan tersebut.

Definisi Menurut Sutrisno (2010: 170) :

“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oeh seseorang, atau sekelompok

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan

secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Sedangkan definisi kinerja menurut Mangkunegara (2006:9) bahwa :

“kinerja pegawai (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas

yang tercapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai

tanggungjawab yang diberikan kepadanya.”

2.6.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Mangkunegara (2011:67), faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja individu tenaga kerja yaitu :

a. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill).

Artinya, karyawan yang memilii IQ diatas rata-rata (IQ 110-120)

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah

mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu

ditempakan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
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b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seseorang karyawan dalam menghadapi

situasi kerja.Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri

karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan

kerja).

Human Performance = Ability x Motivation

Motivation = Attitude x Situation

Ability = Knowledge x Skill

Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu

dalam organisasi menurut Mangkunegara (2005:16-17) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki

integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya

(jasmaniah).Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis

dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang

baik.Konsentrasi yang baik ini merupakanmodal utama individu

manusia untu mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya

secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-

hari dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu

dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang

dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai,
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target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan

kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan

fasilitas kerja yang relatif memadai.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan, bahwa faktor individu dan faktor

lingkungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

2.6.3 Tujuan dan Kegunaan Penilaian Kinerja

Menurut Simamora (2005:500) mendefinisikan penilaian kinerja adalah: “

Penilaian Kinerja merupakan proses yang mengukur kinerja pegawai. Penilaian

kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari

kinerja pelaksana pekerjaan.”

Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis (1996) mempunyai

beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu:

1. Performance Improvement. Yaitu memungkinkan pegawai dan

manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan

peningkatan kinerjaan.

2. Compensation adjustment. Membantu para pengambil keputusan

untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji

atau sebaliknya.

3. Placement decision. Menentukan promosi, transfer, dan demotion.

4. Training and development needs mengevaluasi kebutuhan pelatihan

dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal.
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5. Carrer planning and development. Memandu untuk menentukan jenis

karir dan potensi karir yang dapat dicapai.

6. Staffing process deficiencies. Mempengaruhi prosedur perekrutan

pegawai.

7. Informational inaccuracies and job-design errors. Membantu

menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen

sumber daya manusia terutama di bidang informasi job-analysis, job-

design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia.

8. Equal employment opportunity. Menunjukkan bahwa placement

decision tidak diskriminatif.

9. External challenges. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi

oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan,

dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun

dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan

kelihatan sehingga membantu departemen sumber daya manusia untuk

memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai.

10. Feedback. Memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian

maupun bagi pegawai itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan

manfaat penilaian kinerja adalah sebagai sumber informasi bagi penentuan

kebijakan strategi SDM perusahaan di masa depan, sebagai suatu alat evaluasi

kinerja serta sebagai alat untuk memetakan potensi dari pegawai perusahaan.
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2.6.4 Metode-Metode Penilaian Kinerja

Terdapat beberapa metode dalam mengukur prestasi kerja, Hasibuan

(2007:97) yaitu :

1. Metode Penilaian Berorientasi Traditional

Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk

menilai prestasi kerja dan ditetapkan secara tidak sistematis maupun

sistematis. Yang termasuk ke dalam metode traditional adalah :

a) Rating Scale (Skala Peringkat)

Metode ini merupakan metode penilaian yang dimana penilaian

yang diloakukan oleh atasan untuk mengukur karakteristik,

misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, kematangan dan

kontribusinya terhadap tujuan kerjanya.



51

b) Paired Comparation

Metode ini adalah metode penilaian dengan cara seorang

karyawan dibandingkan dengan seluruh karyawan lainnya,

sehingga terdapat berbagai alternatif keputusan yang akan

diambil. Metode ini dapat dilakukan dengan jumlah karyawan

sedikit.

c) Porced Comparation

Metode ini sama dengan paired comparation, tetapi dilakukan

untuk jumlah karyawan yang banyak. Pada metode ini suatu

definisi yang jelas untuk setiap kategori telah dibuat dengan

seksama. Kategori untuk prestasi kerja, misalnya baik sekali,

memuaskan dan kurang memuaskan yang masing-masing

mempunyai definisi yang jelas. Prestasi kerja dari setiap

karyawan kemudian dibandingkan dengan definisi masing-masing

kategori ini untuk dimasukan ke dalam salah satunya.

d) Checklist

Metode ini sebenarnya tidak menilai tetapi hanya memberikan

masukan atau informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh

personalia.

e) Freedom Essay

Dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan

yang berkenaan dengan orang atau karyawan yang sedang

dinilainya.
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f) Critical Incident

Dengan metode ini penilaian harus mencatat semua kejadian

mengenai tingkah laku bawahanya sehari-hari yang kemudian

dimasukan ke dalam buku catatan khusus yang terdiri dari

berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya.

2. Metode Penilaian Modern

Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisioanal dalam

menilai prestasi kerja karyawan :

a. Asessment Center

Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim

penilaian khusus. Tim penilaian khusus ini biasanya dari luar, dari

dalam maupun kombinasi. Cara penilaian dilakukan dengan

wawancara, permainan bisnis dan lain-lain.

b. Management By Objective

Dalam metode ini karyawan langsung diikutsertakan dalam

perumusan dan pemutusan persoalan dengan memperlihatkan

kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya masing-

masing yang ditekankan pada pencapaian sasaran perusahaan.

c. Human Asset Accounting

Dalam metode ini, faktor pekerja dinilai dengancara

membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat

mempengaruhi keberhasilan perusahaan.
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2.6.5 Manfaat Penilaian Kinerja

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat

bagi perencaan kebijakan organisasi adapun secara terperinci penilaian kinerja

bagi organisasi, adalah :

a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi.

b. Perbaikan kinerja.

c. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan.

d. Pengambilan  keputusan dalam  hal penempatan promosi, mutasi,

pemecatan, pemberhentiaan dan perencanaan kerja.

e. Untuk kepentingan penilaian pegawai.

f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain karyawan.

2.6.6 Indikator-indikator Kinerja

Prestasi kerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil standar

kerja yang telah ditetapkan.Di dalam penelitian ini pengukuran prestasi kerja

diarahkan pada enam aspek yang merupakan bidang prestasi kunci bagi lembaga

yang bersangkutan. Adapun enam unsur tersebut menurut Sutrisno (2010:152)

yaitu:

1. Hasil Kerja

Tingkat kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan dan sejauh mana

pengawasan dilakukan.
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2. Pengetahuan Pekerjaan

Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas yang akan

berpengaruh langsung terhadap kualitas dan kuantitas.

3. Inisiatif

Tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan khususnya

dalam hal penangan masalah-masalah yang timbul.

4. Kecekatan Mental

Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja

dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada.

5. Sikap

Tingkat semangat keja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas

pekerjaan.

6. Disiplin waktu dan Absensi

Tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran. Unsur prestasi kerja

atau kinerja yang dinilai disetiap perusahaan atau organisasi belum

tentu sama, namun pada dasarnya mencakup unsur-unsur diatas.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap

kinerja pegawai pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain :

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu
Judul Pengarang Metode Hasil
Analisis Pengaruh
Motivasi dan
Lingkungan Kerja
Terhadap Kinerja

Lucky Wulan
Analisa (2011)

Pengujian
hipotesis dilakukan
dengan menyebar
kuesioner

Hasil penelitian ini
menyatakan bahwa
motivasi kerja
memiliki pengaruh
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Karyawan pada
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan Kota
Semarang

sebanyak 74
karyawan
DISPERINDAG
Kota Semarang.
Analisis yang
digunakan yaitu uji
validitas, uji
reliabilitas, dan uji
hipotesis, dengan
bantuan komputer
program SPSS
versi 13
menggunakan
analisis regresi
linier berganda.

terhadap kinerja
karyawan, dan
terdapat pengaruh
positif dan
signifikan antara
variabel lingkungan
kerja terhadap
kinerja karyawan.

Pengaruh
Motivasi dan
Lingkungan Kerja
Terhadap Kinerja
Karyawan Hotel
Muria Semarang

Arta Adi
Kusuma (2013)

Metode
pengumpulan data
yang digunakan
adalah metode
kuesioner (angket)
dan dokumentasi.
Metode analisis
data yang
digunakan dalam
penelitian ini
adalah metode
analisis deskripsi
persentase dan
regresi linier
berganda.

Berdasarkan hasil
penelitian
menunjukan bahwa
motivasi masuk
dalam kategori baik,
lingkungan kerja
masuk dalam
kategori baik, dan
kinerja karyawan
Hotel Muria
Semarang masuk
kategori baik.

Pengaruh
Motivasi dan
Kepemimpinan
Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan
Pada PT.
Madubaru
Yogyakarta

Frana Agus
Sugianto (2011)

Teknik
pengambilan
sampel metode
sistematik
proportionate
stratified random
sampling. Teknik
analisis data
analisis regresi
linier berganda.

Berdasarkan hasil
penelitian
menunjukan bahwa
motivasi dan
kepemimpinan
secara bersama-
sama berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja karyawan
pada PT. Madubaru.
Pengaruh variabel
motivasi kerja dan
kepemimpinan
terhadap kinerja
karyawan sebesar
56,1% sedangkan
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sisanya sebesar
43,9% dipengaruhi
oleh variabel lain di
luar penelitian ini.

Pengaruh
Motivasi Kerja
dan Lingkungan
Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan
CV. Kalika
Intergraha di
Semarang

Nur Abib
Asriyanto
(2013)

Alat pengumpulan
data yang
digunakan adalah
dokumentasi dan
kuesioner. Metode
analisis data
penelitian
menggunakan uji
instrumen (uji
validitas dan uji
reliabilitas),
Analisis Deskriptif
presentase uji
asumsi klasik,
analisis regresi
berganda,
pengujian hipotesis
uji parsial
(t) dan uji simultan
(F)., dan koefisien
determinasi

Berdasarkan hasil
penelitian
menunjukan bahwa
terdapat pengaruh
motivasi kerja, dan
lingkungan kerja
terhadap kinerja
karyawan CV.
Kalika Intergraha
Semarang secara
simultan dan
parsial.berdasarkan
hasil penelitian
menunjukan
besarnya pengaruh
masing-masing
variabel independen
terhadap variabel
dependen secara
parsial, yaitu
motivasi kerja
sebesar 17,7%, dan
lingkungan kerja
12,4%. Besarnya
pengaruh motivasi
kerja, dan
lingkungan kerja
terhadap kinerja
secara simultan
adalah sebesar
43,8%.

Pengaruh
Motivasi Kerja
dan Lingkungan
Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan
pada Karyawan
Bagian Produksi
PT. Karmand
Mitra Andalan
Surabaya

Aldo
Herlambang
Gardjito (2014)

Alat pengumpulan
data yang
digunakan adalah
dokumentasi dan
kuesioner. Metode
analisis data
penelitian
menggunakan uji
instrumen (uji
validitas dan uji
reliabilitas),

Berdasarkan hasil
analisis menunjukan
bahwa motivasi
kerja berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja karyawan
PT. Karmand Mitra
Andalan Surabaya,
motivasi dan
lingkungan kerja
secara simultan
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Analisis Deskriptif
presentase uji
asumsi klasik,
analisis regresi
berganda,
pengujian hipotesis
uji parsial
(t) dan uji simultan
(F)., dan koefisien
determinasi

berpengaruh
signifikansi
terhadap kinerja
karyawan PT.
Karmand Mitra
Andalan Surabaya.

2.8 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.8.1 Kerangka Pemikiran

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling utama dalam

perusahaan, karena manusia selalu ada dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Sumber daya manusia merupakan tantangan tersendiri bagi manajer karena

keberhasilan manajer tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Apabila

masing-masing individu dalam perusahaan dapat berjalan efektif dengan kata lain,

kelangsungan perusahaan tergantung pada kinerja karyawan. Dalam usaha untuk

mencapai tujuan, perusahaan sangat mengharapkan adanya kinerja yang tinggi

dari setiap karyawannya. Peningkatan kinerja dapat dipengaruhi dengan

memberikan motivasi kerja pada karyawan dan lingkungan kerja yang memadai.

Dalam kinerja karyawan agar seseorang lebih semangat lagi perlu adanya

motivasi dalam bekerja. Tetapi motivasi bukan merupakan satu-satunya agar

kinerja karyawan baik. Dengan adanya motivasi, maka terjadilah kemauan kerja

dan dengan adanya kemauan untuk bekerja serta dengan adanya kerja sama, maka

kinerja akan meningkat. Dengan adanya motivasi yang mendukung seperti

tercukupinya kebutuhan fisiologis karyawan seperti makan atau minum atau
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sandang pangan, adanya rasa aman dari perusahaan yang berupa asuransi

keselamatan atau kesehatan, adanya rasa sosial seperti tidak membedakan

karyawan satu dengan karyawan lain, adanya rasa penghargaan diri dengan

adanya bonus atau adanya pujian dari pimpinan, adanya kebebasan

menyampaikan pendapat, maka karyawan dalam bekerja semakin semangat

sehingga kinerja karyawan akan baik.

Selain motivasi, lingkungan kerja juga mempengaruhi peningkatan kinerja

karyawan. Dengan adanya lingkungan kerja yang mendukung seperti kebersihan

di perusahan membuat suasana kerja yang menyenangkan, hubungan dengan

rekan kerja yang harmonis, tersedianya fasilitas kerja yang memadai,

penerangan/cahaya yang cukup diruangan, sirkulasi udara yang bersih, tidak

adanya bunyi yang tidak dikehendaki/kebisingan, bau tidak sedap, dan

terjaminnya keamanan seperti adanya satpam bisa menjaga di lingkungan luar

gedung diharapkan menunjang proses dalam bekerja sehingga dapat meningatkan

kinerja. Sehingga hubungan faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai

berikut:
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Motivasi Kerja (X1)

Menurut Mangkunegara, (2005:61):

1. Kebutuhan Fisiologis
(Physiological Needs)

2. Kebutuhan Rasa Aman (Safety
and Security Needs)

3. Kebutuhan untuk Rasa
Memiliki (Social Needs)

4. Kebutuhan akan penghargaan
diri (Esteem Needs)

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri
(Self Actualization
Needs)

Lingkungan Kerja (X2)

Menurut Sarwoto, (2001:31):

1. Perlengkapan dan Fasilitas
2. Lingkungan Tempat Kerja

3. Suasana Kerja

Kinerja (Y)

Menurut Sutrisno, (2010:152):

1. Hasil Kerja
2. Pengetahuan Kerja
3. Inisiatif
4. Kecekatan Mental
5. Sikap
6. Disiplin waktu dan Absensi
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2.9 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto,

2006:71). Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang dikumpulkan

mendukung pernyataan. Hipotesis merupakan anggapan dasar yang kemudian

membuat suatu teori yang masih harus diuji kebenarannya. Jadi hipotesis

merupakan jawaban sementara pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam

perumusan masalah. Dalam kaitannya dengan pengaruh motivasi kerja dan

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan diatas, maka rumusan hipotesis dalam

penelitian ini adalah:

H1 : Motivasi dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif

terhadap kinerja guru pada SMP PGII 1 Bandung.


