
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Kinerja 

Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai 

bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh manusia baik secara 

alami (ada sejak lahir) atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi 

untuk berperilaku tertentu tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat 

tertentu saja. Potensi untuk berperilaku tertentu itu disebut ability (kemampuan), 

sedangkan ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai performance (kinerja). 

 Hasibuan (2007) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu. Dengan kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya As’ad dalam Agustina (2002) dan Sutiadi 

(2003) mengemukakan bahwa kinerja seseorang merupakan ukuran sejauh mana 

keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya. Ada 3 (tiga) faktor 

utama yang berpengaruh pada kinerja yaitu individu (kemampuan bekerja), usaha 

kerja (keinginan untuk bekerja), dan dukungan organisasional (kesempatan untuk 

bekerja). 

 Cash dan Fischer (1987) mengemukakan bahwa kinerja sering disebut 
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dengan performance atau result yang diartikan dengan apa yang telah dihasilkan 

oleh individu karyawan. Kinerja dipengaruhi oleh kinerja organisasi 

(organizational performance) itu sendiri yang meliputi pengembangan organisasi 

(organizational development), rencana kompensasi (compensation plan), sistem 

komunikasi (communication system), gaya manajerial (managerial style), struktur 

organisasi (organization structure), kebijakan dan prosedur (policies and 

procedures). Robbins (2003) mengemukakan bahwa istilah lain dari kinerja 

adalah human output yang dapat diukur dari produktivitas, absensi, turnover, 

citizenship, dan satisfaction. Sedangkan Baron dan Greenberg (1990) 

mengemukakan bahwa kinerja pada individu juga disebut dengan job 

performance, work outcomes, task performance. 

 Brahmasari (2004) mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian atas 

tujuan organisasi yang dapat berbentuk output kuantitatif maupun kualitatif, 

kreatifitas, fleksibilitas, dapat diandalkan, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh 

organisasi. Penekanan kinerja dapat bersifat jangka pendek maupun jangka 

panjang, juga dapat pada tingkatan individu, kelompok ataupun organisasi. 

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dirancang untuk 

menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu, sehingga kedua tujuan 

tersebut bertemu. Kinerja juga dapat merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas 

yang telah diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat 

diukur. Rencana perbaikan kinerja untuk dapat memberikan hasil seperti 

diharapkan harus memenuhi criteria sifat sebagai berikut (Kirkpatrick, 2006):   

a. Orientasi pada waktu  
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b. Spesifik  

c. Melibatkan komitmen  

Hasibuan (2007) menyatakan bahwa penilaian kinerja karyawan adalah 

kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja karyawan serta 

menetapkan kebijakan selanjutnya. Secara umum Gomes (2001) menyebutkan dua 

tujuan utama penilaian kinerja, yaitu :  

a.  Pertama, penilaian kinerja ditujukan untuk me-reward kinerja individu 

pada masa sebelumnya  

b.  Kedua, penilaian kinerja ditujukan untuk memotivasi peningkatan kinerja 

individu di masa yang akan datang  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja 

merupakan wahana yang penting dan menentukan bagi organisasi yang 

berorientasi pada upaya peningkatan kinerja sumber daya manusia. Menurut 

Robbins (2003) indikator yang terjadi dimana, produktivitas menimbulkan 

kepuasan. Yang menghubungkan antara “kepuasan pekerja yang menimbulkan 

kinerja. 

2. Kepuasan kerja 

Dole and schroeder (2001)  dalam Koesmono (2005) kepuasan kerja dapat 

didefinisikan sebagai perasaan dan reaksi individu terhadap lingkungan 

pekerjaannya. 

 Pada dasarnya bahwa seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan 

tinggi kesetiannya pada perusahaan apabila dalam bekerjanyanmemperoleh 

kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Khususnya di Perusahaan 
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manufaktur kepuasan kerja sangat didambakan oleh semua pihak, karena dalam 

perusahaan manufaktur kegiatan dimulai dari pengadaan bahan baku sampai 

menjadi barang jadi penuh dengan tantangan baik secara psikologi maupun 

jasmani, Kepuasan kerja itu sendiri sebenarnya mempunyai makna apa bagi 

pekerja, ada dua kata yaitu kepuasan dan kerja. Kepuasan adalah perasaan yang 

dialami oleh seseorang,dimana apa yang diharapkan telah terpenuhi atau bahkan 

apa yang diterima melebihi apa yang diharapkan, sedangkan kerja merupakan 

usaha seseorang untuk mencapai tujuan dengan memperoleh pendapatan atau 

kompensasi dari kontribusinya kepada tempat pekerjaannya.   

3. Motivasi Kerja 

Terdapat banyak pengertian tentang motivasi, diantaranya adalah Robert 

Heller (1998) dalam Margharet (2012)  yang menyatakan bahwa motivasi adalah 

keinginan untuk bertindak. Ada pendapat bahwa motivasi harus diinjeksi dari luar, 

tetapi sekarang semakin dipahami bahwa setiap orang termotivasi oleh beberapa 

kekuatan yang berbeda. Di pekerjaan kita perlu mempengaruhi bawahan untuk 

menyelaraskan motivasinya dengan kebutuhan organisasi. Robbin (2002) 

mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan 

organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu 

kebutuhan individual.  

Siagian (2002) mengemukakan bahwa dalam kehidupanberorganisasi, 

termasuk kehidupan berkarya dalam organisasi bisnis, aspek motivasi kerja 
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mutlak mendapat perhatian serius dari para manajer. Karena 4 (empat) 

pertimbangan utama yaitu:  

a. Filsafat hidup manusia berkisar pada prinsip “quit pro quo”, yang dalam 

bahasa awam dicerminkan oleh pepatah yang mengatakan “ada ubi ada 

talas, ada budi ada balas”,  

b. Dinamika kebutuhan manusia sangat kompleks dan tidak hanya bersifat 

materi, akan tetapi juga bersifat psikologis, 

c. Tidak ada titik jenuh dalam pemuasan kebutuhan manusia,  

d. Perbedaan karakteristik individu dalam organisasi atau perusahaan, 

mengakibatkan tidak adanya satupun teknik motivasi yang sama efektifnya 

untuk semua orang dalam organisasi juga untuk seseorang pada waktu dan 

kondisi yang berbeda-beda. 

Radig (1998), mengemukakan bahwa pemberian dorongan sebagai salah 

satu bentuk motivasi, penting dilakukan untuk meningkatkan gairah kerja 

karyawan sehingga dapat mencapai hasil yang dikehendaki oleh manajemen. 

Hubungan motivasi, gairah kerja dan hasil optimal mempunyai bentuk linear 

dalam arti dengan pemberian motivasi kerja yang baik, maka gairah kerja 

karyawan akan meningkat dan hasil kerja akan optimal sesuai dengan standar 

kinerja yang ditetapkan. Gairah kerja sebagai salah satu bentuk motivasi dapat 

dilihat antara lain dari tingkat kehadiran karyawan, tanggung jawab terhadap 

waktu kerja yang telah ditetapkan.  

Mangkunegara (2001) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) teknik 

memotivasi kerja pegawai yaitu:  
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1) Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai, artinya bahwa pemenuhan 

kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang mendasari perilaku kerja.  

2) Teknik komunikasi persuasif, adalah merupakan salah satu teknik 

memotivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan cara mempengaruhi 

pegawai secara ekstra logis. Teknik ini dirumuskan dengan istilah 

“AIDDAS” yaitu Attention (perhatian), Interest (minat), Desire (hasrat), 

Decision (keputusan), Action (aksi atau tindakan), dan Satisfaction 

(kepuasan).  

Penggunaannya, pertama kali pemimpin harus memberikan perhatian 

kepada pegawai tentang pentingnya tujuan dari suatu pekerjaan agar timbul minat 

pegawai terhadap pelaksanaan kerja, jika telah timbul minatnya maka hasratnya 

akan menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dengan demikian, 

pegawai akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas terhadap hasil 

kerjanya.   

 Menurut teori pengharapan yang dikemukakan oleh Vroom dalam 

Handoko (1999) dalam Murti (2013)  yaitu “Motivasi merupakan akibat dari suatu 

hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa 

tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya. Motivasi manusia 

yang telah dikembangkan oleh Maslow melalui penjelasan bahwa motivasi dipicu 

oleh usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Mathis dan Jackson (2000) pada 

teori ini, Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia yang diurutkan menjadi 

lima kategori. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri atas: 
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a. Fisiologis, antara lain kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan 

kebutuhan jasmani lain. 

b. Keamanan, antara lain kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan 

terhadap kerugian fisik dan emosional. 

c. Sosial, antara lain kasih sayang, rasa saling memiliki, diterima-baik, 

persahabatan. 

d. Penghargaan, antara lain mencakup faktor penghormatan diri seperti harga 

diri, otonomi, dan prestasi serta faktor penghormatan diri luar seperti 

misalnya status, pengakuan dan perhatian. 

e. Aktualisasi Diri, merupakan dorongan untuk menjadi seseorang atau 

sesuai ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan 

pemenuhan kebutuhan diri. 

         Tindakan memotivasi datang dari dirimanusia Motivasi merupakan proses 

aktif yang didorong oleh serangkaian tindakan yang dapat dikelompokan dalam 

tiga kelompok (Baldoni, 2005) yaitu: 

a. Energize (Memberi daya), adalah apa yang dilakukan pemimpin ketika 

mereka memberikan contoh, melakukan komunikasi dengan jelas, dan 

memberikan tantangan dengan tepat.  

1)  Exemplify  

Motivasi dimulai dengan memberi contoh yang baik. Pemimpin 

yang mengharapkan untuk memotivasi harus mencerminkan visi, misi, 

dan budaya organisasi.  
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2)  Communicate  

Komunikasi merupakan masalah sentral untuk kepemimpinan, 

termasuk bagaimana pemimpin berbicara, menyimak dan belajar. 

Diharapkan pemimpin dapat memotivasi dengan mengkomunikasikan 

visi, misi dan tindak lanjut untuk menunjukan saling pengertian.  

3)  Challenge  

Pada umumnya orang suka diberi tantangan. Pemimpin yang 

membuka jalan pada kebutuhan tersebut dapat dengan kuat mencapai 

tujuan karena dihubungkan dengan pemenuhan harapan. 

b. Encourage (Mendorong), adalah apa yang dilakukan pemimpin untuk 

mendukung proses motivasi melalui pemberdayaan, coaching dan 

pengakuan.  

1) Empower  

Pemberdayaan adalah proses dengan mana orang memperkirakan 

tanggung jawab dan diberi kewenangan melakukan pekerjaannya. 

Pemberdayaan menjadi alat memotivasi yang kuat karena menempatkan 

orang mengawasi nasib mereka sendiri.  

2)  Coach  

Adalah tanggung jawab Pemimpin untuk memberikan dukungan 

kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka. Coaching 

memberikan kesempatan kepada pemimpin organisasi mengetahui 

pekerjaan sebagai pribadi dan bagaimana mereka dapat membantu 

karyawan mencapai tujuan pribadi dan organisasi. 
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3)  Recognize  

Perlunya untuk mendapat pengakuan adalah penting sekali. 

Pengakuan mungkin merupakan satu-satunya alasan paling kuat bahwa 

orang bekerja, disamping untuk mendapatkan penghasilan. 

c. Exhort (Mendesak), adalah bagaimana pemimpin organisasi menciptakan 

pengalaman berdasarkan pengorbanan dan inspirasi yang mempersiapkan 

dasar bagi motivasi untuk dapat tumbuh dengan subur.  

1)  Sacrifice  

Ukuran pelayanan yang paling benar adalah pengorbanan, 

menempatkan kebutuhan orang lain di depan daripada kebutuhan sendiri. 

Pengorbanan merupakan bentuk komitmen kepada orang lain.  

2)  Inspire  

Motivasi dapat berkembang menjadi inspirasi. Karena motivasi 

berasal dari dalam, bentuknya menjadi inspirasi diri. 

4. Budaya Organisasi 

Seperti halnya pengertian motivasi dan kepemimpinan, pengertian budaya 

organisasi banyak diungkapkan oleh para ilmuwan yang merupakan ahli dalam 

ilmu budaya organisasi, namun masih sedikit kesepahaman tentang arti konsep 

budaya organisasi atau bagaimana budaya organisasi harus diobservasi dan diukur 

(Brahmasari, 2004). Lebih lanjut Brahmasari (2004) mengemukakan bahwa hal 

tersebut dikarenakan oleh kurangnya kesepahaman tentang formulasi teori tentang 

budaya organisasi, gambarannya, dan kemungkinan hubungannya dengan dampak 

kinerja.  
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Menurut Ndraha (2003) dalam Brahmasari (2004) mengemukakan bahwa 

budaya perusahaan (corporate culture) merupakan aplikasi dari budaya organisasi 

(organizational culture) terhadap badan usaha atau perusahaan. Kedua istilah ini 

sering dipergunakan untuk maksud yang sama secara bergantian. Marcoulides dan 

Heck (1993) dalam Brahmasari (2004) mengemukakan bahwa budaya organisasi 

sebagai suatu konsep dapat menjadi suatu sarana untuk mengukur kesesuaian dari 

tujuan organisasi, strategi dan organisasi tugas, serta dampak yang dihasilkan. 

Tanpa ukuran yang valid dan reliabel dari aspek kritis budaya organisasi, maka 

pernyataan tentang dampak budaya pada kinerja akan terus berdasarkan pada 

spekulasi, observasi personal dan studi kasus.  

Glaser et al. (1987) dalam Koesmono (2005) mengemukakan bahwa 

budaya organisasional seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. 

Pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritualritual, dan mitor-mitos yang 

berkembang dari waktu ke waktu dan berfungsi sebagai perekat yang menyatukan 

organisasi. Hofstede (1986) dalam Koesmono (2005) mengemukakan bahwa 

budaya dapat didefinisikan sebagai berbagai interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang 

mempengaruhi kelompokkelompok orang dalam lingkungannya. Tika (2006) 

mengemukakan bahwa dalam pembentukan budaya organisasi ada ua hal penting 

yang harus diperhatikan  yaitu unsur-unsur pembentuk budaya organisasi dan 

proses pembentukan budaya organisasi itu sendiri. Sementara itu Robbins (2003) 

menjelaskan mengenai 3 (tiga) kekuatan untuk mempertahankan suatu budaya 

organisasi sebagai berikut:  
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a. Praktik selekasi, proses seleksi bertujuan mengidentifikasi dan 

mempekerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, 

ketrampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses       

b. Manajemen puncak, tindakan manajemen puncak mempunyai dampak 

besar pada budaya organisasi. Ucapan dan perilaku mereka dalam 

melaksanakan norma-norma sangat berpengaruh terhadap anggota 

organisasi. 

c. Sosialisasi, sosialisasi dimaksudkan agar para karyawan baru dapat 

menyesuaikan diri dengan budaya organisasi. Proses sosialisasi ini 

meliputi tiga tahap yaitu tahap kedatangan, tahap pertemuan, dan tahap 

metromofis. 

Selanjutnya Tika (2006) memberikan kesimpulan tentang proses 

pembentukan budaya organisasi melalui 4 (empat) tahapan, yaitu tahap pertama 

terjadinya interaksi antar pimpinan atau pendiri organisasi dengan 

kelompok/perorangan dalam organisasi. Pada tahap kedua adalah dari interaksi 

menimbulkan ide yang ditransformasikan menjadi artifak, nilai, dan asumsi. 

Tahap ketiga adalah bahwa artifak, nilai, dan asumsi akan diimplementasikan 

sehingga membentuk budaya organisasi. Tahap terakhir adalah bahwa dalam 

rangka mempertahankan budaya organisasi dilakukan pembelajaran (learning) 

kepada anggota baru dalam organisasi.  

Menurut Moorhead dan Ricky (1999) dalam Rizki (2011) memberikan 

definisi budaya organisasi merupakan kumpulan nilai-nilai yang membantu 

anggota organisasi memahami tindakan yang dapat diterima dan mana yang tidak 
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dapat diterima dalam organisasi. Nilai-nilai tersebut biasanya dikomunikasikan 

melalui cerita-cerita atau simbol-simbol lain yang mempunyai arti tertentu bagi 

organisasi. Menurut Robbins (2003)  yaitu ada 6 indikator yang meliputi:            

a. Nilai-nilai organisasi 

b. Dukungan manajemen, 

c. Sistem imbalan,  

d. Toleransi 

e. Orientasi pada rincian 

f. Orientasi pada tim. 

Cushway (1995) dalam Muhamad Rizki (2011) menyatakan bahwa budaya 

organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara 

pekerjaan dilakukan dan cara para pegawai berperilaku. 

 

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Koesmono (2005) yang berjudul “Pengaruh 

Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan Kepuasan Kerja Serta Kinerja 

Karyawan Pada Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu Skala Menengah Di 

Jawa Timur’’ Hasilnya bahwa secara langsung motivasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja sebesar 1.462 dan motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja sebesar 0.387, kepuasan kerja terhadap kinerja sebesar 0,003 dan 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja sebesar 0.506, budaya 

organisasi berpengaruh terhadap motivasi sebesar 0.680, dan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja sebesar 1.183. 
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Perbedaan dengan peneliti H. Teman Koesmono adalah dari segi variabel 

sama dari segi pengambilan sempel peneliti H. Teman Koesmono 

mengambil sempel di Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu Skala 

Menengah Di Jawa Timur sedangkan penelitian ini di lakukan di komplek 

distro Jln CENDRAWASIH. 

2. Penelitian yang dilakukan Brahmasari dan Suprayetno (2008) yang 

berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada 

Kinerja Perusahaan (Studi kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama 

Indonesia)” Pada penelitiannya menggunakan responden yaitu berdasarkan 

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, masa kerja, dan status bekerja. 

Dari seluruh sampel karyawan sejumlah 325 orang yang diteliti, semuanya 

dapat mengisi dan mengembalikan kuisioner yang diberikan. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, artinya bahwa motivasi 

kerja memang sangat diperlukan oleh seorang karyawan untuk dapat 

mencapai suatu kepuasan kerja yang tinggi meskipun menurut sifatnya 

kepuasan kerja itu sendiri besarannya sangat relatif atau berbeda antara 

satu orang dengan orang lainnya. Tetapi secara keseluruhan, para 

responden menyatakan bahwa selama bekerja di perusahaan mereka 

menyatakan merasa puas atas motivasi kerja yang selama ini diberikan 

oleh manajemen kepada para karyawan perusahaan. Budaya organisasi 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi karyawan jika 

menejemennya sudah memotivasi. 

Perbedaan dengan penelitian Brahmasari dan Suprayetno (2008) adalah 

dari segi variabel di penelitian Brahmasari dan Suprayetno (2008) 

menggunakan kepemimpinan. Tempat dan responden berbeda di penelitian 

Brahmasari dan Suprayetno (2008) menggunakan responden yang 

mempunyai karakteristik seperti berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, masa kerja, dan status bekerja. Dan tempatnya di PT. 

Pei Hai International Wiratama Indonesia. Penelitian ini sempelnya tidak 

mempunyai karakteristik yang berarti semua karyawan dan bertempat di 

distro sepanjang Jl. CENDRAWASIH. 

3. Penelitian yang dilakukan Engko (2006) yang berjudul “ Pengaruh 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Self Efficacy dan 

Self Esteem Sebagai Variabel Intervening.” Pada penelitiannya  

menggunakan responden  mahasiswa magister Universitas Gadjah Mada. 

Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara kepuasan kerja dan self esteem, kepuasan 

kerja dan  self efficacy, kepuasan. 

Perbedaan dengan penelitian Cecilia Engko adalah dari segi variabel 

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Self 

Efficacy dan Self Esteem Sebagai Variabel Intervening di penelitian ini 

Self Efficacy dan Self Esteem di ganti dengan motivasi dan budaya 

organisasi. Dari responden di penelitian Cecilia Engko menggunakan 
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responden mahasiswa magister Universitas gadjah Mada sedangkan di 

penelitian ini menggunakan responden Karyawan di distro sepanjang Jln 

CENDRAWASIH. 

4. Penelitian yang dilakukan Margareth (2012) “Pengaruh Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan (Kasus Pada Divisi Network Management Pt 

Indosat, Tbk.)” Pada penelitiannya menggunakan responden karyawan PT 

Indosat Tbk. Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukan bahwa 

budaya organisasi dan pola kepemimpinan mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Perbedaan dari penelitian Helda Margareth adalah dari variabel yaitu 

Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan 

penambahan budaya organisasi  dan kepuasan kerja. Responden di 

penelitian Helda Margareth yaitu karyawan PT Indosat Tbk sedangkan 

penelitian ini menggunakan responden karyawan distro spanjang Jln 

CENDRAWASIH. 

5. Penelitian yang dilakukan Agusta dan Sutanto “Pengaruh Pelatihan Dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Cv Haragon Surabaya” Pada 

penelitiannya menggunakan responden sebanyak 45 orang karyawan yang 

meliputi seluruh karyawan yang bekerja sebagai operator alat berat di CV 

HARAGON SURABAYA. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Sementara itu variabel pelatihan, dan motivasi kerja 
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berpengaruh positif dan signifikan bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan operator alat berat CV Haragon Surabaya. 

6. Penelitian yang dilakukan Trisnaningsih (2006) “Independensi Auditor 

Dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good 

Governance, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap 

Kinerja Auditor” Pada penelitiannya menggunakan responden sebanyak  

510 auditor yang terdapat pada 53 KAP. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa  

a. Pemahaman good governance tidak berpengaruh langsung terhadap 

kinerja auditor, melainkan berpengaruh tidak langsung melalui 

independensi auditor.  

b. Gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, 

tetapi komitmen organisasi bukan merupakan intervening variabel 

dalam hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor.  

c. Budaya organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, 

namun secara tidak langsung komitmen organisasi memediasi 

hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja auditor. 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Motivasi adalah dorongan moril karyawan baik dari dalam maupun luar. 

Seperti yang dijelaskan menurut Russel (2001) dalam Koesmono (2005) yang 

menyatakan bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik merupakan suatu yang sama-

sama mempengaruhi tugas seseorang. Setiap karyawan harus memiliki motivasi 
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yang tertata rapi di dirinya agar tercipta kepuasan saat bekerja. Motivasi sangatlah 

penting untuk mendorong kita mencapai kepuasan kerja karena motivasi adalah 

sebagai dorongan diri kita untuk bersemangat bekerja. 

Motivasi juga penting untuk membangun semangat suatu karyawan untuk 

berkompetisi di lingkungan kerja untuk mencapai kepuasan kerjanya. Kepuasan 

kerja dapat tercapai jika karyawan merasa mampu melakukan pekerjaannya 

dengan baik. Contohnya karyawan diberikan target dalam satu bulan dan 

karyawan tersebut berhasil melaksanakan dan berhasil tembus target maka 

karyawan tersebut akan merasa puas dengan pekerjaannya. Selain itu, motivasi 

yang baik dapat mendorong untuk memenuhi kepuasan kerja itu. Contohnya lagi 

motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja yaitu suatu karyawan diberi bonus 

jika dapat memberikan kontribusi bagi kantor tempat karyawan tersebut 

kerja.Maka karyawan akan termotivasi untuk memberikan kontribusi dan jika itu 

tercapai maka karyawan akan merasa puas dengan pekerjaan yang dicapai. 

Pendapat ini didukung dari peneliti terdahulu Koesmono (2005) yang 

menyatakan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal tersebut berarti 

bahwa agar kepuasan kerja dapat terpenuhi maka harus meningkatkan motivasi 

karyawannya. Hal ini juga diperkuat oleh Brahmasari dan Suprayetno (2008) yang 

menyatakan motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan paparan di atas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai 

berikut: 

H1: Motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 
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2. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Budaya organisasi merupakan suatu konsep yang dapat menjadi suatu 

sarana untuk mengukur kesesuaian dari tujuan organisasi, strategi dan organisasi 

tugas, serta dampak yang dihasilkan. Seorang karyawan akan merasa nyaman jika 

di kantor terdapat budaya organisasi yang nyaman menurut karyawan itu. Jika 

sudah merasa nyaman. Maka itu akan mendorong kepuasannya dalam bekerja. 

Budaya organisasi yang yang baik menuntun seorang karyawan untuk lebih 

merasa puas dalam bekerja di tempat karyawan itu kerja dan maka dari itu 

manajer harus menciptakan budaya organisasi yang nyaman dan baik agar dapat 

tercipta kepuasan kerja bagi setiap karyawannya. 

Budaya organisasi sangatlah penting bagi kepuasan kerja. Karena menurut 

Glaser et al. (1987) dalam Koesmono (2005) mengemukakan bahwa budaya 

organisasional seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. 

Sedangkan Dole and Schroeder (2001)  dalam Koesmono (2005) kepuasan kerja 

dapat didefinisikan sebagai perasaan dan reaksi individu terhadap lingkungan 

pekerjaannya Jadi jika budaya organisasi tercipta dengan nyaman maka kepuasan 

kerja tercipta dengan sendirinya. 

Budaya organisasi memiliki peranan penting bagi setiap individu untuk 

merasa nyaman bekerja. Kenyamanan kerja dapat ditimbulkan atau dihadirkan 

bersama seperti teori diatas yang menyatakan budaya organisasi dimiliki bersama. 

Kebersamaan saat bekerja sangatlah penting bagi kepuasan kerja itu sendiri 

karena itu budaya organisasi harus dibangun dengan baik agar memberikan 
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suasana yang sesuai dengan tujuan organisasi. Suasana budaya organisasi yang 

baik itu berpengaruh dengan kepuasan kerja kita. 

Pendapat di atas didukung oleh penelitian Koesmono (2005) yang 

menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Pada 

dasarnya budaya organisasi adalah sikap dimiliki bersama maka dari itu jika sikap 

itu tercipta dengan baik maka akan tercipta kepuasan kerja bagi karyawan. Itu jika 

didukung dengan penelitian Brahmasari dan Suprayetno (2008) yang menyatakan 

ada pengaruh positif antara budaya organisasi dan kepuasan kerja. 

Berdasarkan paparan di atas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai 

berikut: 

H2: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja  

3. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Memberi motivasi sangat penting dan sangat  berpengaruh pada suatu 

kinerja seorang karyawan karena suatu motivasi dapat membangun kepribadian 

karyawan untuk bekerja lebih baik. Motivasi yang baik bagi setiap karyawan akan 

memicunya untuk bekerja dengan semangat. Memotivasi dapat dicontohkan 

sebagai memberi dorongan seperti yang dijelaskan di Seogiri (2004) dalam Antoni 

(2006) memberikan dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi, penting 

dilakukan untuk meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga menncapai hasil 

yang dikehendaki oleh manajemen. 

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Brahmasari dan Suprayetno 

(2008) yang menemukan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Menurut Simamora (2006), penilaian kinerja adalah alat yang berfaedah 
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tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk 

mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan. Dalam penilaian kinerja 

tidak hanya semata-mata menilai hasil fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan secara 

keseluruhan yang menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan, kerajinan, 

disiplin, hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai bidang tugasnya semuanya 

layak untuk dinilai. 

Berdasarkan paparan di atas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai 

berikut: 

H3: Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

4. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Budaya Organisasi yang meliputi nilai-nilai organisasi dukungan 

manajemen, sistem imbalan, toleransi dalam berbagai kesalahan sebagai peluang 

untuk belajar, orientasi pada rincian, dan orientasi pada tim.  dapat mempengaruhi 

kinerja suatu karyawan. Dengan budaya organisasi ang baik maka karyawan akan 

bekerja dengan nyaman. Ketika seorang karyawan sudah merasa nyaman maka 

kinerjanyapun akan meningkat. Menciptakan budaya organisasi yang nyaman 

dapat dilakukan secara bersama-sama dengan kata lain budaya organisasi itu milik 

bersama yang harus diciptakan bersama-sama seperti yang dijelaskan di Glaser et 

al. (1987) dalam Koesmono (2005) mengemukakan bahwa budaya organisasional 

seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. Yang artinya jika ingin 

menciptakan organisasi yang baik maka harus bersama-sama menciptakannya 

dengan cara tidak saling memimpin atau menindas satu karyawan dengan 

karyawan lain. 



21 

 

 

 

Flamholtz dan Narasimhan (2005) meneliti tentang pengaruh perbedaan 

elemen- elemen budaya terhadap kinerja keuangan, dengan menggunakan 702 

responden pada  perusahaan industri di US. Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa beberapa elemen  budaya organisasi mempunyai pengaruh yang berbeda 

pada kinerja keuangan  perusahaan.  

Budaya organisasi adalah komponen yang sangat penting dalam 

meningkatkan  kinerja karyawan, namun demikian agar  kinerja karyawan 

meningkat maka harus  ditingkatkan pula motivasi kerjanya. Budaya or ganisasi 

pada sisi  internal karyawan  akan memberikan sugesti kepada semua peri laku 

yang diusulkan oleh organisasi agar  dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses, 

dan akibatnya akan memberikan  keuntungan pada karyawan itu sendiri. 

Akibatnya karyawan akan memiliki kepercayaan  pada diri sendiri, kemandirian  

dan mengagumi dirinya sendiri. Sifat-sifat ini akan dapat  meningkatkan harapan 

karyawan agar kine rjanya semakin meningkat.  

Berdasarkan paparan di atas, maka diajukan hipotesis keempat sebagai 

berikut:  

H4: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

5. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Kepuasan kerja adalah rasa puas pencapaian kerja rasa puas itu tercipta 

dengan cara kita berkinerja dengan baik. Hubungan kepuasan kerja dengan kinerja 

sangat berketerkaitan semisal jika kita merasa puas dengan kinerja kita maka 

seorang karyawan itu harus berkinerja dengan baik agar kepuasan kerja itu dapat 

tercapai. Menurut Hasibuan (2007) kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 
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menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Karyawan dengan kepuasan kerja 

yang tinggi bekerja dengan giat di perusahaannya yang tercermin pada moral 

kedisiplinan dan prestasi kerja. Ika kita memiliki prestasi berarti kta berkinerja 

dengan baik seiring dengan itu kepuasan kerja harus tercipta terlebih dahulu jika 

kepuasan kerja sudah tercipta maka kinerja kita akan menjadi baik. 

Kepuasan kerja juga mendorong kinerja kita supaya lebih efektif untuk 

mencapai prestasi kita dalam perusahaan seorang jika memiliki kepuasan kerja 

maka otomatis mereka akan semakin giat kinerjanya. Pendapat itu saya dapatkan 

saat penulis melakukan penelitian di beberapa clothing compeny yang penulis 

kunjungi. Hal itu berbanding lurus dengan  hasil penelitian yang dilakukan 

Maryani dan Supomo (2011) Ada hubungan signifikan antara kepuasan kerja dan 

kinerja. Koesmono (2005) juka menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja.  

Berdasarkan paparan di atas, maka diajukan hipotesis kelima sebagai 

berikut: 

H5: Kepuasan Kerja Berpengaruh positif Terhadap Kinerja 
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D. MODEL PENELITIAN 

 Terkait dengan definisi di atas maka peneliti menggambarkan model 

penelitian  sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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