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TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Definisi  Motivasi 

 Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, keinginan, sebab, atau 

alasan seseorang melakukan sesuatu.Menurut Wahjosumijo dalam Kepemimpinan dan 

Motivasi  (1987) Motivasi merupakan suatu proses psikologi yang mencerminkan interaksi 

antar sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Dan motivasi 

sebagai proses psikologis timbul atau diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang yang 

disebut intrinsik, atau faktor di luar diri seseorang yang disebut faktor ekstrinsik. 

Wahyusumidjo mengatakan: “Motivasi merupakan daya dorong sebagai hasil proses interaksi 

antara sikap, kebutuhan, dan persepsi bawahan dari seseorang dengan lingkungan, motivasi 

timbul diakibatkan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri disebut faktor instrinsik, dan faktor 

yang dari luar diri seseorang disebut faktor ekstrinsik. 

Menurut Manullang (1982), motivasi adalah pemberian kegairahan bekerja kepada 

karyawan. Pemberian motivasi dimaksudkan pemberian daya perangsang kepada karyawan 

yang bersangkutan agar karyawan tersebut bekerja dengan segala upayanya. Menurut Malthis 

(2006), motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

bertindak. Biasanya orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Memahami 

motivasi sangatlah penting karena kinerja, reaksi terhadap kompensasi dan persoalan sumber 

daya manusia yang lain dipengaruhi dan mempengaruhi motivasi. Pendekatan untuk 

memahami motivasi berbeda - beda, karena teori yang berbeda mengembangkan pandangan 

dan model mereka sendiri. Pemuasan kebutuhan merupakan tujuan dari motif yang 



menggerakkan perilaku seseorang. Motivasi dipandang sebagai suatu rantai reaksi yang 

dimulai dari adanya kebutuhan kemudian timbul keinginan untuk memuaskan (mencapai 

tujuan), sehingga menimbulkan ketegangan pesikologis yang akan mengarahkan prilaku 

kepada tujuan (kepuasan). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stainer (2011) menyebutkan 

motifasi sebagai keadaan dalam diri seseorang yang mendorong mengaktifkan atau 

menggerakkan dan mengarahkan prilaku ke arah dan tujuan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

(herarchy of  media) 

 

Sumber :Motivasi dan Kepribadian, Nurul Iman  (1990) 

 

 Dalam buku Motivasi dan Kepribadian terjemahan dari  Nurul Iman 1990  ( Motivation 

and Personality) menyebutkan bahwa teori hiraki kebutuhan (herarchy of  media) yang 

dikembangkan Maslow  (1954)  memandang  kebutuhan  manusia berjenjang dari yang  paling  

tinggi, dimana  jika  suatu  tingkat  kebutuhan  telah terpenuhi. Maka  kebutuhan  tersebut tidak  

lagi  berfungsi   sebagai  motivator. Kebutuhan seseorang merupakan dasar untuk model 

motivasi. Kebutuhan adalah kekurangan yang dirasakan oleh seseorang pada saat tertentu yang 

menimbulkan tegangan yang menyebabkan timbulnya keinginan. Karyawan akan berusaha 

untuk menutupi kekurangannya dengan melakukan suatu aktivitas yang lebih baik dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Dengan melakukan aktivitas yang lebih banyak dan lebih baik 

Kebutuhan  keinginan Ketegangan  
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karyawan akan memperoleh hasil yang lebih baik pula sehingga keinginannya dapat terpenuhi. 

Keinginan yang timbul dalam diri karyawan dapat berasal dari dalam dirinya sendiri maupun 

berasal dari luar dirinya, baik yang berasal dari lingkungan kerjanya maupun dari luar 

lingkungan kerjanya. Motivasi bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi hirarki  kebutuhan Maslow  adalah sebagai berikut : 

a. Kebutuhan fisik dan  biologis yaitu  kebutuhan  untuk menunjang  kehidupan  manusia  

seperti  makanan air pakaian  dan  tempat  tinggal . mrnurut Maslow  jika  kebutuhan  

psikkologis belum  terpenuhi, maka kebutuhan lain  tidak akan  memotivasi manusia. 

b. Kebutuhan  akan  keselamatan  dan  keamanan yaitu kebebasan  untuk terbebas bahaya 

fisik dan kehilangan. 

c. Kebutuhan  sosial yaitu kebutuhan  untuk bergaul dengan orang lain dan diterima sebagai 

bagian  dari orang  lain. 

d. Kebutuhan akan penghargaan yaitu kebutuhan untuk dihargai oleh orang lain. Kebutuhan  

akan  menghasilkan kepuasan seperti  kuasa, prestasi, status dan  kebanggaan diri sendiri. 

e. Kebutuhan  akan aktualisasi diri  yaitu kebutuhan  untuk mengaktualisasikan diri semua 

kemampuan dan  potensi yang dimiliki hingga menjadi orang yang di cita-citakan.  

Menurut  Maslow  kebutuhan akan  aktualisasi diri merupakan kebutuhan paling tinggi 

dalam hirarki kebutuhan. 

Dalam  sudut pandang  lain  faktor  pemerliharaan  juga bagian  dari  faktor  motivasi  

intrinsik yaitu faktor dalam diri manusia berupa sikap, kepribadian, pendidikan, pengalaman, 

pengetahuan dan cita-cita. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk 

melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau 

keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain 

motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai 

motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. 



 Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik 

adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut 

mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain 

seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobbynya. Motivasi 

ekstrinsik adalah manakala elemen-elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut 

menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi. 

2. Pendekatan Teori Motivasi 

 Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksudkan untuk 

memberikan uraian yang menuju pada apa sebenarnya manusia dan manusia akan dapat 

menjadi seperti apa. Landy dan Becker membuat pengelompokan pendekatan teori motivasi 

ini menjadi 5 kategori yaitu teori kebutuhan,teori penguatan,teori keadilan,teori harapan,teori 

penetapan sasaran. 

a.  Teori Abraham Maslow 

 Abraham Maslow (1943) dalam buku Motivation and Personality mengemukakan 

bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 

tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima 

tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari 

kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks; yang hanya akan 

penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus 

terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan 

yang penting. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

(Hirarki Kebutuhan Maslow) 

Sumber :diambil dalam Manajemen Personalia ( 2003 ) 

 Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya), Kebutuhan rasa aman 

(merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya), Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki 

(berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki) Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, 

berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan), Kebutuhan aktualisasi diri 

(kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi, kebutuhan estetik: keserasian, 

keteraturan, dan keindahan, kebutuhan aktualisasi diri, mendapatkan kepuasan diri dan 

menyadari potensinya. 

 Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut  akan 

mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang 

signifikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi untuk menekuni minat estetika dan 

intelektual, jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan mudah. Karya seni dan karya 

ilmiah tidak akan tumbuh subur dalam masyarakat yang anggotanya masih harus bersusah 

payah mencari makan, perlindungan, dan rasa aman. 

Aktualisasi diri 
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b. Teori Motivasi Herzberg 

 Menurut Herzberg (1966) dalam buku  The motivation to work ada dua jenis faktor 

yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari 

ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor higiene (faktor ekstrinsik) dan faktor motivator 

(faktor intrinsik). Faktor higiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, 

termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan 

sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk 

berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah prestasi(achievement), 

pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya (faktor intrinsik).  

Frederick Herzberg (Hasibuan, 1990) mengemukakan teori motivasi berdasar teori dua 

faktor yaitu faktor higiene dan motivator. Dia membagi kebutuhan Maslow menjadi dua bagian 

yaitu kebutuhan tingkat rendah (fisik, rasa aman, dan sosial) dan kebutuhan tingkat tinggi 

(prestise dan aktualisasi diri) serta mengemukakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi 

individu adalah dengan memenuhi kebutuhan tingkat tingginya.Menurut Hezberg, faktor-

faktor seperti kebijakan, administrasi perusahaan, dan gaji yang memadai dalam suatu 

pekerjaan akan menentramkan karyawan. Bila faktor-faktor ini tidak memadai maka orang-

orang tidak akan terpuaskan (Robbins,2001). 

 

Menurut hasil penelitian Herzberg ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam 

motivasi  (Hasibuan, 1990) yaitu : 

a)  Hal-hal yang mendorong anggota adalah pekerjaan yang menantang yang mencakup 

perasaan berprestasi, bertanggung jawab, kemajuan, dapat menikmati pekerjaan itu 

sendiri dan adanya pengakuan atas semua itu. 



b)  Hal-hal yang mengecewakan anggota adalah terutama pada faktor yang bersifat kiasan 

saja dalam pekerjaan, peraturan pekerjaan, penerangan, istirahat dan lain-lain 

sejenisnya. 

c) Anggota akan kecewa bila peluang untuk berprestasi terbatas. Mereka akan menjadi 

sensitif pada lingkungannya serta mulai mencari-cari kesalahan. 

 

c. Teori Motivasi Douglas McGregor 

 Douglas McGregor mengemukakan dalam buku Organisasi Dan  Motivasi karya 

Drs.H.Malayu S.P.Hasibuan,  dua pandangan manusia yaitu teori X (negative) dan teori Y 

(positif). Menurut teori X, empat pengandaian yang dipegang manajerkaryawan secara inheren 

tertanam dalam dirinya : 

a) Karyawan tidak menyukai kerja 

b) Karyawan mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai 

tujuan. 

c) Karyawan akan menghindari tanggung jawab. 

d) Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua factor yang dikaitkan dengan 

kerja. 

Kontras dengan pandangan negative ini mengenai kodrat manusia ada empat teori Y : 

a) Karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan 

bermain. 

b) Orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada 

sasaran. 

c) Rata rata orang akan menerima tanggung jawab. 



d) Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. 

 

d. Teori Motivasi Vroom  

 Teori dari Vroom (1964) buku Organisasi Dan  Motivasi karya Drs.H.Malayu 

S.P.Hasibuan tentang teori kongnitif motivasi (cognitive theory of motivation) menjelaskan 

mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, 

sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Vroom, tinggi rendahnya 

motivasi seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: 

a) Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas 

b) Instrumentalis yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam 

melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcometertentu. 

c) Valensi yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan posistif, netral, atau negatif. 

 Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi 

rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. 

e. Teori Achievement Mc Clelland  

 Teori yang dikemukakan oleh Mc Clelland (1961)buku Organisasi Dan  Motivasi karya 

Drs.H.Malayu S.P.Hasibuanmenyatakan bahwa ada tiga hal penting yang menjadi kebutuhan 

manusia, yaitu: 

a) Kebutuhan akan prestasi (Need for achievement) 

Kebutuhan yang menggambarkan akan aktualisasi seseorang guna memperoleh prestasi 

agar seseorang mempunyai nilai dalam kehidupan  

b) kebutuhan akan hubungan sosial/hampir sama dengan soscialneed-nya Maslow (Need 

for afiliation) 



kebutuhan individu untuk berinteraksi dengan individu yang lainya, bertukar informasi 

dan pengalaman serta memaksimalkan peran sosial yaitu menjadi individu yang 

berguna bagi individu yang lain 

c) dorongan untuk mengatur (Need for Power) 

pada hakikatnya manusia memerluakan pengakuan. Pengakuan itu bisa berupa 

memberikan arahan kepada individu yang lain dari apa yang mereka pikirkan.  

 

f.  Teori Clayton Alderfer ERG  

 Clayton Alderfer dalam buku Organisasi Dan  Motivasi karya Drs.H.Malayu 

S.P.Hasibuan, teori motivasi ERG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan 

(exsistence), hubungan (relatedness), dan pertumbuhan (growth). Teori ini sedikit berbeda 

dengan teori maslow. Disini Alfeder mngemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi 

tidak atau belum dapat dipenuhi maka manusia akan kembali pada gerakk yang fleksibel dari 

pemenuhan kebutuhan dari waktu kewaktu dan dari situasi ke situasi. 

3. Jenis Jenis Motivasi  

a. .Motivasi Intrinsik 

 Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang yang 

disebabkan oleh dorongan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan tugas gunamencapai 

tujuan dan kebutuhan (Grantifida Nur Ramida, 2012).Motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

mendorong seseorang untuk berprestasi bersumber dalam diri individu tersebut, lebih dikenal 

dengan faktor motivasional.  

 

 



b.Motivasi Ekstrinsik 

 Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri yang turut 

menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang yang dikenal dengan teori faktor 

keberhasilan (teory of hygiene factor) . Menurut Herzberg yang dikutip oleh Luthans (2011), 

yang tergolong sebagai teori faktor keberhasilan dari motivasi ekstrinsik  antara lain ialah 

sebagai berikut:  

a) Quality supervisor (Supervisi) 

Supervisi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan 

terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila 

ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung. 

Kualitas supervisi mempengaruhi motivasi karyawan, dengan kualitas supervisi yang 

baik danfleksibel maka karyawan akan merasa nyaman dan dapat memberikan kinerja 

yang maksimal. 

b) Interpersonal relation (Hubungan antar pribadi) 

Interpersonal relation menunjukkan hubungan perseorangan antara bawahan dengan 

atasannya, dimana kemungkinan bawahan merasa tidak dapat bergaul dengan 

atasannya. Agar tidak menimbulkan kekecewaaan karyawan, maka minimal ada tiga 

kecakapan harus dimiliki setiap atasan yakni: 

 

 

 

1) Technical skill (kecakapan terknis).  

Karyawan Kecakapan ini sangat penting bagi pimpinan, kecakapan ini meliputi 

penggunaan metode dan proses komunikasi yang pada umumnya berhubungan 

dengan kemampuan menggunakan alat. 



2) Human skill (kecakapan konsektual) 

Adalah kemampuan untuk bekerja didalam atau dengan kelompok, sehingga dapat 

membangun kerjasama dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan. 

3) Conseptual skill (kecakapan konseptual) 

Adalah kemampuan memahami kerumitan organisasi sehingga dalam berbagai 

tindakan yang diambil dibawah tekanan selalu dalam usaha untuk merealisasikan 

tujuan organisasi secara keseluruhan. 

c) Working condition (Kondisi kerja)  

Menurut Hezberg seandainya kondisi lingkungan yang baik dapat tercipta, prestasi 

yang tinggi dapat tercipta, prestasi tinggi dapat dihasilkan melalui kosentrasi pada 

kebutuhan-kebutuhan atas ego dan perwujudan diri yang lebih tinggi. Kondisi 

lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan dapat meningkatkan motivasi kerja pada 

karyawan dibandingkan dengan kondisi kerja yang penuh tekanan dan inferior.  

d) Wages (Gaji)  

Gaji merupakan salah satu unsur penting yang memiliki pengaruh besar terhadap 

motivasi karyawan. Oleh karena itu perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan 

kebijakan masalah gaji agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

 

4. Faktor Faktor Motivasi 

Motivasi bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan ada beberapa 

faktor yang mempenga ruhinya. Menurut Herzberg yang dikutip oleh Luthans (2011), yang 

tergolong sebagai faktor motivasional antara lain : 

a. Achievement (Keberhasilan)  

Teknik keberhasilan seorang karyawan dapat dilihat dari prestasi kerja yang diraihnya. 

Agar sesorang karyawan  dapat berhasil pengaruh dalam melakasanakan pekerjaannya, 



maka kerja pemimpin harus memberikan  dorongan dan peluang agar bawahan dapat 

meraih prestasi yang baik.  Ketika  seorang  bawahan memiliki prestasi kerja yang baik   

maka atasan harus memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai bawahan 

tersebut. 

b. Recognition (pengakuan/penghargaan)  

Sebagai lanjutan dari keberhasilan  pelaksanaan, pimpinan harus memberi pernyataan 

pengakuan terhadap keberhasilan bawahan dapat dilakukan dengan   berbagai   cara 

yaitu:   

a) Langsung menyatakan keberhasilan di tempat pekerjaannya, lebih baik 

dilakukan dalam sewaktu ada orang lain  

b) Surat penghargaan Member  hadiah berupa uang tunai  

c) Memberikan medali dan kenaikan pangkat. 

d) Work it self (Pekerjaan itu sendiri)  

Pimpinan harus membuat kondisi dimana bawahan mengerti akan pentingnya 

pekerjaan yang dilakukannya dan membuat bawahan menghindari kebosanan rutinitas 

pekerjaan dengan berbagai macam cara, serta dapat menempatkan orang yang tepat di 

waktu yang tepat. 

e) Responsibility (Tanggung jawab)  

Agar tanggung jawab benar menjadi faktor motivator bagi bawahan, pimpinan harus 

menghindari supervisi yang ketat, dengan  membiarkan bawahan bekerja sendiri 

(otonomi) sepanjang pekerjaan itu memungkinkan dan menerapkan prinsip partisipasi. 

Diterapkannya prinsip partisispasi membuat bawahan sepenuhnya merencanakan dan 

melaksanakan pekerjaanny sehingga diharapkan memiliki kinerja yang positif. 

f) Advancement (Pengembangan)  



Pengembangan merupakan salah satu faktor motivasi bagi bawahan. Faktor 

pengembangan ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka pemimpin dapat 

memulainya dengan melatih bawahannya untuk pekerjaan yang lebih bertanggung 

jawab. Bila hal tersebut sudah dilakukan, pemimpin dapat memberi rekomendasi 

tentang bawahan yang siap untuk pengembangan, pengembangan dapat dilakukan 

dengan cara mengirim.  

Menurut Arep (2003) ada enam faktor motivasi, yang secara garis besar, yaitu : 

 

 

a.   Faktor kebutuhan manusia  

a) Kebutuhan dasar (ekonomis) Kebutuhan dasar yang dimaksud disini adalah kebutuhan 

akan makanan, pakaian, dan perumahan yang biasa disebut sebagai kebutuhan primer. 

Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini sesorang akan bekerja keras dengan 

mengerahkan segala kemampuannya, karena kebutuhan makanan, pakaian, dan 

perumahan merupakan kebutuhan yang paling mendasr yang harus di penuhi. 

b) Kebutuhan rasa aman (psikologis)  Yang termasuk dalam kategori kebutuhan 

psikologis disini diantaranya adalah kebutuhan akan status, pengakuan, penghargaan, 

dan lain – lain. Menurut Arep (2003) keinginan karyawan untuk mencapai status 

tertentu atau untuk menjadi seorang “ tokoh “, bukan saja berarti bahwa karyawan 

harus mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mencapai kemajuan, akan tetapi 

juga harus bersedia menerima kewajiban – kewajiban lebih banyak. Artinya motivasi 

untuk meraih status yang diidam – idamkan akan melekat kuat dalam dirinya.  

c) Kebutuhan sosial  Menurut Robert Carison:” Satu cara meyakinkan para karyawan 

betah bekerja adalah dengan meyakinkan bahwa dirinya memiliki banyak mitra di 

organisasi “. Karyawan dalam suatu organisasi memerlukan berinteraksi dengan 



sesama karyawan dan dengan sesama atasannya serta menumbuhkan pengakuan atas 

prestasi kerjanya. 

 

 

b.   Faktor Kompensasi  

Menurut Handoko (2001), kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima\ para 

karyawan sebagai balas jasa bekerja. Apabila kompensasi diberikan secara benar, para 

karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran – sasaran 

organisasi. Kompensasi penting bagi karyawan, karena kompensasi mencerminkan nilai 

karya karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal pemberian gaji beberapa 

faktor yang harus diperhatiakn, diantaranya:  

a) Arti gaji bagi karyawan Bagi seorang karyawan gaji mempunyai arti yang 

mendalam, yakni sesuatu yang dapat mempengaruhi tingkat kehidupan karyawan 

yang bersangkutan bersama keluarganya.  

b) .Dasar pemberian gaji  Ada beberapa dasar dalam pemberian gaji. Satu diantaranya 

adalah “ hasil kerja “ yakni gaji diberikan berdasarkan jumlah atau nilai barang yang 

dijual atau yang dihasilkan.  

 

c.  Faktor Komunikasi  

Menurut Arep (2003), komunikasi yang lancar adalah komunikasi terbuka dimana 

informasi mengalir secara bebas dari atas ke bawah atau sebaliknya, Dalam suatu organisasi 

komunikasi perlu dijalin secara baik antara atasan dengan bawahan atau sesama bawahan, 

karena dengan komunikasi yang lancar maka arus komunikasi akan berjalan lancar pula 

serta tidak terjadi adanya mis komunikasi yang akan mengakibatkan kesimpang siuran 



dalam melaksanakan pekerjaan dalam organisasi. Dengan komunikasi yang lancar 

kebijakan organisasi akan dapat lebih mudah dimengerti. 

d.  Faktor Kepemimpinan  

Menurut Arep (2003), kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memguasai 

atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda – beda menuju pencapaian 

tertentu. Dalam mencapai tujuan yakni untuk dapat menguasai atau mempengaruhi serta 

memotivasi orang lain, maka dalam penerapan manajemen sumber daya manusia 

digunakan beberapa gaya kepemimpinan, diantaranya:  

a) Kepemimpinan demokrasi (Democratic Leadership), adalah suatu gaya 

kepemimpinan yang menitikberatkan kepada kemampuan untuk menciptakan 

moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.  

b) Kepemimpinan ditaktor atau otokritas (Dictatorial or autocratic Leadership), yakni 

suatu gaya Leadership yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk 

memaksakankeinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut – pengikutnya 

untuk kepentingan pribadinya dan / atau golongannya dengan kesediaan untuk 

menerima segala resiko apapun.  

c) Kepemimpinan Paternalistik (Paternalistik Leadership), yakni bentuk antara gaya 

pertama ( democratic ) dan kedua ( dictatorial ) diatas.  

d) Free Rain Leadership, yakni salah satu gaya kepemimpinan yang 100% 

menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijaksanaan pengoperasiaan manajemen 

sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada 

ketentuan – ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka 

 

e. Pelatihan  



Pelatihan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam suatu 

organisasi. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia setiap organisasi perlu 

melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya, baik yang diselenggarakan di 

dalam maupun di luar organisasi. Menurut Arep ( 2003 ), pelatihan merupakan salah satu usaha 

untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama dalam hal pengetahuan, kemampuan, 

keahlian, dan sikap. Manfaat pelatihan bagi karyawan adalah:  

a) Meningkatkan motivasi 

b) Meningkatkan pengetahuan, kemmapuan, dan ketrampilan dalammelaksanakan tugas 

sehari – hari.  

c) Meningkatakn rasa percaya diri dan menghilangkan rasa rendah diri  

d) Memperlancar pelaksanaan tugas  

e) Menumbuhkan sikap positif terhadap organisasi  

f) Meningkatkan semangat dan gairah kerja  

g) Mempertinggi rasa peduli terhadap organisasi  

h) Meningkatkan rasa saling menghargai antar karyawan  

i) Memberikan dorongan bagi karyawan untuk menghasilkan yang terbaik  

j) Memberikan dorongan bagi karyawan untuk memberikan pelayanan yangterbaik. 

 

f. Faktor prestasi  

Penilaian presasi kerja karyawan bagi organisasi merupakan sarana untuk mengembangkan 

sumber daya manusia. Sedangkan bagi karyawan penilaian prestasi dapat memacu semangat 

kerja, guna peningkatkan kinerja selanjutnya. Karena dengan penilaian prestasi ini akan merasa 

bahwa hasil kerja mereka diakui oleh pihak organisasi dan kemudian menimbulkan harapan 

untuk memperoleh kompensasi dari organisasi. Hal ini merupakan sumber motivasi kerja yang 

sangat mempengaruhi kinerja karyawan.  



Untuk lebih jelasnya, penulis akan menekankan pengertian dan makna motivasi kerja yaitu 

suatu sikap dan kepuasan dengan keinginan yang terus – menerus dan kesediaan untuk 

mengejar tujuan organisasi, serta faktor – faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

motivasi kerja di dalam suatu organisasi antara lain:  

a) Absensi  

Absensi disini diantaranya waktu yang hilang, sakit / kecelakaan, serta pergi 

meninggalkan pekerjaan karena keperluan pribadi baik diberi wewenang maupun tidak. 

Yang tidak diperhitungkan dalam absensi yaitu tidak ada pekerjaan, cuti yang sah, 

periode libur panjang, dan diberhentikan kerja atau pemberhentian bekerja. 

 

 

b)  Kerjasama  

Kerjasama ini meliputi keaktifan di dalam organisasi dan kesediaan karyawan untuk 

bekerja sama dan saling membantu, baik dengan pimpinan maupun teman – teman 

sekerja untuk mendapatkan tujuan bersama.  

c)  Disiplin  

Menurut Haryoto (2002) disiplin adalah kesediaan dan kesadaran karyawan untuk 

menaati peraturan yang berlaku, baik menaati perintah kedinasan yang diberkan oleh 

pimpinan, selalau menaati jam kerja, selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dengan sebaik – baiknya sesuai dengan bidang tugasnya.  

Dari beberapa penjelasan di atas disimpulkan bahwa beberapa ukuran untuk mengukur 

disiplin kerja yang antara lain:  

a. Kepatuhan karyawan pada jam kerja.  



b. Kepatuhan pelayanan pada perintah / instruksi dari pimpinan serta menaati peraturan 

dan tata tertib yang berlaku.  

c. Berpakaian yang baik, sopan, dan menggunakan tanda – tanda pengenal instansi.  

d. Menggunakan dan memelihara bahan – bahan dan alat – alat perlengkapan kantor 

dengan hati – hati.  

e. Bekerja dengan mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi  

 

5. Dampak Motivasi (Pespektif Motivasi Hezberg) 

Herzberg menyatakan dalam bukunya The motivation to work (1966 ) bahwa orang dalam 

melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu : 

 

a. Maintenance Factors 

Adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang 

ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini merupakan 

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

titik nol setelah dipenuhi. 

b. Motivation Factors 

Adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang yaitu 

perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Factor motivasi ini berhubungan 

dengan penghargaan terhadap pribadi yang berkaitan langsung denagn pekerjaan. 

Penerapan teori dua faktor Herzberg dalam kehidupan berorganisasi memberikan pemahaman 

dalam aspek memberi dorongan pada anggotanya. Namun dalam praktik lapanganya  motivasi 

juga dirasakan sebagai sesuatu yang sulit. Hal ini dikemukakan oleh Wahjosumidjo (1994) 

sebagai berikut : 



a. Motivasi sebagai suatu yang penting (important subject) karena peran pemberian 

motivasi pemimpin yang rutin dilakukan. Setiap pemimpin harus selalu memberikan 

motivasi kepada anggotanya, untuk itu diperlukan kemampuan memberikan motivasi 

kepada bawahan. 

b. Motivasi sebagai suatu yang sulit (puzzling subject), karena motivasi sendiri tidak bisa 

diamati dan diukur secara pasti. Dan untuk mengamati dan mengukur motivasi berarti 

harus mengkaji lebih jauh perilaku bawahan. Disamping itu juga disebabkan adanya 

teori motivasi yang berbeda satu sama lain. 

c. Teori Herzberg memberikan dua kontribusi penting bagi pimpinan organisasi dalam 

memotivasi anggotanya. Pertama, teori ini lebih eksplisit dari teori hirarki kebutuhan 

Maslow, khususnya mengenai hubungan antara kebutuhan dalam performa kinerja 

anggota, Kedua, kerangka ini membangkitkan model aplikasi, pemerkayaan pekerjaan. 

d. Teori Herzberg ini melihat ada dua faktor yang mendorong anggota termotivasi yaitu 

faktor intrinsik yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang, 

dan faktor ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama 

dari organisasi tempatnya bekerja. 

  

B. Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian dengan judul “ korelasi antara Motivasi Keaktifan dalam Organisasi 

Kemahasiswaan dengan Prestasi Belajar Mahasiswa “. 

Aziz (2008) melakukan penelitian dengan judul korelasi antara Motivasi Keaktifan 

dalam Organisasi Kemahasiswaan dengan Prestasi Belajar Mahasiswa. Penelitian ini 

dilakukan di fakultas teknik Universitas Negri Semarang tahun 2005-2007. Latar 

belakang penelitian ini adalah kecenderungan pandangan bahwa mahasiswa yang 



mempunyai motovasi secara internal maupun eksternal dalam bergabung dengan 

organisasi, tetapi juga berpengaruh juga dengan korelasi prestasi belajar mahasiswa. 

Data analisi menggunakan korelasi sederhana, hasil penelitian ini juga menunjukkan 

adanya hubungan positif antara motivasi keaktifan dalam berorganisasi dengan prestasi 

belajar. Saran dari penelitian ini adalah motivasi adalah faktor penting dalam aktif 

berorganisasi sereta berkorelasi terhadap prestasi mahasiswa, sebagai sarana 

pengembangan diri. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Firdaus 2013 dengan judul motivasi mahasiswa 

bergabung di organisasi intra kampus ( studi eksplorasi mahasiswa ekonomika Undip ) 

bahwa 2 jenis motifasi, yaitu motivasi intrinsik serta Motivasi ekstrensik memberikan 

banyak pengaruh terhadap keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomika Universitas 

Diponegoro bergabung bersama organisasi intra kampus sebgai basic soft sklii .yang di 

peroleh menggunakan data primer dandata sekunder. Analisi menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, eksprorasi. Terdapat faktor  motivasi 

yang signifikan mengapa mahasiswa mergabung bersama organisasi Intra kampus yaitu 

diantaranya  

a) kepuasan diri 

b) rasa tanggung jawab 

c) kebutuhan akan aktualisasi diri 

d) lingkungan pergaulan 

e) lingkungan kampus 

saran dari penelitian ini adalah mahasiswa yang butuh akan soft sklli akan memilih 

bergabung bersama organisasi mahasiswa yang ada. 

 

 



C. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 Menurut Manullang dalam manajemen personalia ( 1982 ), motivasi adalah pemberian 

kegairahan bekerja kepada anggotanya. Dengan pemberian motivasi dimaksudkan pemberian 

daya perangsang kepada karyawan yang bersangkutan agar anggota tersebut bekerja dengan 

segala upayanya. Jenis motivasi juga di bagi menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrensik. 

 Menurut Herzberg (1966) ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk 

berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu 

disebutnya faktorhigiene (faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor 

higiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah 

hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik), 

sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang 

termasuk didalamnya adalah prestasi (achievement), pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, 

dan sebagainya (faktor intrinsik).  

 Sedangkan yang dimaksud fungsi vital faktor faktor motivasi pada kader adalah 

menimbulkan niatan untuk aktualisasi diri dan aktualisasi nilai tentang tujuan sesungguhnya 

kader persyarikatan yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam sehingga 

terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar benarnya (Muqadimah Muhammadiyah ). 

Motivasi diri kader untuk berjuang di persyarikatan adalah yang paling utama untuk 

membangun kesadaran berorganisasi di persyarikatan tetapi Al Quran dan assunah merupakan 

dasar untuk melangkah. Muhammadiyah berdiri pun tak terlepas oleh ayat dari Al Quran yang 

berbunyi, “ dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang 

orang yang beruntung. “(QS Ali ‘imran, ayat 104 ). 



 Dengan Muhammadiyah sendiri mempunyai maksud dan tujuan yaitu : menegakkan 

dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar 

benarnya (pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah). berdasarkan penjelasan yang telah 

diuraikan, dapat kita gambarkan kerangka pemikiran penelitianya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.3 ( kerangka pemikiran teory Herzberg) 

Sumber : diadaptasi dari penelitian Rizky Firdaus 2013 “ motivasi mahasiswa bergabung di 

organisasi intra kampus ( studi eksplorasi mahasiswa ekonomika Undip ). 
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D. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Ada 6 faktor motivasi Frederik Herzberg yang mempengaruhi kader persyarikatan 

Muhammadiyah untuk bergabung bersama Muhammadiyah. 

H1 : 6 faktor motivasi Frederik Herzberg berpengaruh kepada motivasi kader persyarikatan 

Muhammadiyah untuk bergabung bersama Muhammadiyah. 

2. Terdapat persamaan antara latar belakang anggota persyarikatan Muhammadiyah dengan 

faktor motivasi Frederik Herzberg. 

H2 : Terdapat persamaan latar belakang anggota persyarikatan Muhammadiyah dengan faktor 

motivasi Frederik Herzberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


