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1. Latar Belakang 

Motivasi ialah suatu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam 

diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku. (Gibson).  

Motivasi ialah keinginan untuk berusaha atau berupaya sekuat tenaga untuk mencapai 

tujuan organisasi yang dikondisikan atau ditentukan oleh kemampuan usaha atau upaya untuk 

memenuhi sesuatu kebutuhan individual. (Stephen P. Robinson). 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. 

Setiap karyawan pasti memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melakukan 

pekerjaannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Motivasi bisa menjadi pendorong karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya, motivasi juga dapat menjadi keluaran dari pekerjaan yang 

dilakukannya. Motivasi sebagai keluaran dari karyawan dapat terjadi karena motivasi karyawan 

dapat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat dari interaksi karyawan dengan 

lingkungan perkerjaannya. 

Dalam pengelolaan organisasi seorang manajer harus mempertimbangkan suatu motivasi 

yang berbeda untuk sekelompok orang, yang dalam banyak hal tidak dapat diduga sebelumnya. 

Keanekaragaman ini menyebabkan perbedaan perilaku, dalam hal ini beberapa hal berkaitan 

dengan titik tolak individu yaitu kebutuhan dan tujuan. 

Setiap anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi timbul adanya perasaan 

kepuasan kerja dan ketidakpuasan. Oleh karena itulah setiap pimpinan atau manajer suatu 

organisasi perlu menciptakan suatu iklim yang sehat secara etis bagi anggotanya atau 

pegawainya, dimana mereka melakukan pekerjaan secara maksimal dan produktif. Hal ini sudah 

barang tentu adanya perilkau individu dalam organisasi yang merupakan interaksi antara 

karakteristik individu dan karakteristik organisasi (Thoha.1998). 

Dengan demikian dapat di pahami motivasi kerja adalah sesuatu yang bersifat mendorong 

karyawan atau tenaga kerja baik dari dalam maupun ekternal perusahaan dalam memenuhi 

tujuan perusahaan maupun memenuhi tujuan pribadi yang dimiliki tenaga kerja. Terdapat 

beberapa teori tentang motivasi yang memiliki uraian yang berbeda tentang apa yang menjadi 

tujuan manusia dan hasil apa yang akan didapatkan oleh individu tersebut. Motivasi memiliki 

aspek kebutuhan, tujuan, kegiatan/aktivitas dan tenaga yang digunakan untuk melaksanakan 

kegiatan. Banyak sedikitnya tenaga yang digunakan tergantung dari pentingnya tujuan bagi 

seseorang atau individu dalam mencapai tujuan. 

 
 



 
2. Pengertian Motivasi 

 

 Menurut Luthans (1992) motivasi berasal dari kata lain “MOVERE” yang berarti 

dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam 

diri organisme yang mendorong untuk berbuat (driving force). Motif tidak berdiri sendiri, tetapi 

saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal, maupun faktor internal. Hal-hal 

yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Michel J. Jucius menyebutkan motivasi sebagai 

kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu 

tindakan yang dikehendaki. Menurut Dadi Permadi, motivasi adalah dorongan dari dalam untuk 

berbuat sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif. 

Menurut Munandar (2001) motivasi kerja memiliki hubungan dengan prestasi kerja. 

Prestasi kerja adalah hasil dari interaksi antara motivasi kerja, kemampuan dan peluang.  Bila 

motivasi kerja rendah, maka prestasi kerja akan rendah meskipun kemampuannya ada dan baik, 

serta memiliki peluang.  

Motivasi kerja seseorang dapat bersifat proaktif atau reaktif. Pada motivasi kerja yang 

proaktif seseorang akan berusaha meningkatkan kemampuan-kemampuannya sesuai dengan 

yang dituntut oleh pekerjaannya atau akan berusaha untuk mencari, menemukan atau 

menciptakan peluang di mana ia akan menggunakan kemampuan-kemampuannya untuk dapat 

berprestasi yang tinggi. Sebaliknya, motivasi kerja yang bersifat reaktif, cenderung menunggu 

upaya atau tawaran dari lingkungannya.  

Motivasi kerja merupakan pemberian dorongan. Pemberian dorongan ini dimaksudkan 

untuk mengingatkan orang-orang atau karyawan agar mereka bersemangat dan dapat mencapai 

hasil sesuai dengan tuntutan perusahaan. Oleh karena itu seorang manajer dituntut pengenalan 

atau pemahaman akan sifat dan karateristik karyawannya, suatu kebutuhan yang dilandasi oleh 

motif dengan penguasaan manajer terhadap perilaku dan tindakan yang dibatasi oleh motif, 

maka manajer dapat mempengaruhi bawahannya untuk bertindak sesuai dengan keinginan 

organisasi. 

Motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja bersama demi 

tercapainya tujuan bersama ini terdapat dua macam, yaitu: 

1.      Motivasi finansial, yaitu dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial 

kepada karyawan. Imbalan tersebut sering disebut insentif. 

2.      Motivasi nonfinansial, yaitu dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial atau uang, 

akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusia dan lain sebagainya. 



Teori motivasi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teori kepuasan (content 

theory) dan teori proses (Process Theory). Teori ini dikenal dengan nama konsep Higiene, yang 

mana cakupannya adalah: 

1.      Isi Pekerjaan, Hal ini berkaitan langsung dengan sifat-sifat dari suatu pekerjaan yang dimiliki 

oleh tenaga kerja yang isinya meliputi: Prestasi, upaya dari pekerjaan atau karyawan sebagai aset 

jangka panjang dalam menghasilkan sesuatu yang positif di dalam pekerjaannya, pengakuan, 

pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan potensi individu. 

2.      Faktor Higienis, suatu motivasi yang dapat diwujudkan seperti halnya : gaji dan upah, kondisi 

kerja, kebijakan dan administrasi perusahaan, hubungan antara pribadi, kualitas supervisi. 

 

3. Konsep Motivasi 

Konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto adalah sebagai berikut 

1. Model Tradisional 

Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat perlu diterapkan sistem insentif 

dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. 

2. Model Hubungan Manusia 

Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui 

kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. 

3. Model Sumber Daya Manusia 

Pegawai di motivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang tetapi juga 

kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. 

 
4. Jenis Motivasi 

 
1. Motivasi Intrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak usah 

ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. 

Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya (misalnya kegiatan belajar), 

maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang 

terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. 

Sebagai contoh konkrit, seorang siswa itu melakukan belajar, karena betul-betul ingin 

mendapat pengetahuan, nilai atau keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya secara 

konstruktif, tidak karena tujuan yang lain-lain. “intrinsik motivations are inherent in the learning 

situations and meet pupil-needs and purposes”. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga 



dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 

berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan aktivitas 

belajarnya. Seperti tadi dicontohkan bahwa seorang belajar, memang benar-benar ingin 

mengetahui segala sesuatunya, bukan karena ingin pujian atau ganjaran. 

 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya 

perangsang dari luar. Sebagai contoh, seseorang itu belajar,karena tahu besok paginya akan ujian 

dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya, atau 

temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin 

mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan 

kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang 

dilakukannyn itu. Oleh karena itu motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk 

motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari 

luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. 

 

5. TEORI-TEORI MOTIVASI 

 

A. Teori Motivasi Kepuasan (content theories) 

a. Teori Motivasi Abraham Maslow (1943-1970) 

Abraham Maslow (1943;1970) 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. 

 

 

 

 

 

Aktualisasi diri 

Penghargaan 

Sosial 

Keamanan 

Fisiologis 



 

 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 atas diri sendiri dan menyadari potensinya serta 
memaksimalkan potensi tersebut). 

 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. 

b. Teori Motivasi Herzberg (1966) 

 Faktor kesehatan (ekstrinsik) yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan ketidak puasan, 

yang meliputi supervisi,kondisi kerja, hubungan interpersonal, bayaran dan keamanan, 

dan kebijakan organisasi. 

 Faktor motivasi (instrinsik) yaitu faktor yang menyebabkan kepuasan, meliputi prestasi, 

penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggungn jawab, pertumbuhan dan perkembangan. 

 
c. Achievement Theory Mc Clelland (1961),  

Adalah suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah tiga 

kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. 

 Kebutuhan akan pencapaian (nAch) adalah dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian 

yang berhubungan dengan serangkaian standar. 

 Kebutuhan akan Kekuasaan (need for power – nPow) adalah kebutuhan untuk membuat 

orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. 

 Kebutuhan akan Afiliasi (need for affiliation – nAff) adalah keinginan untuk hubungan 

yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. 

 
 
 
 



B. TEORI MOTIVASI PROSES 

a. Teori Motivasi  DOUGLAS McGREGOR 

Mengemukakan dua pandangan manusia yaitu teori X (negative) dan teori Y (positif), 
Menurut teori X empat pengandaian yag dipegang manajer, yaitu : 

a. Karyawan yang secara intern tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja 
b. Karyawan yang tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan 

hukuman untuk mencapai tujuan. 
c. Karyawan akan menghindari tanggung jawab. 
d. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua faktor 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. 

b. Teori Motivasi  VROOM (1964) 

Teori dari Vroom (1964) tentang 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: 

 Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas 

 Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam 

melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu). 

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

Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapanMotivasi rendah 

jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan 

 

c. Teori Keadilan ( S.ADAMS ) 

Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan 

kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang 

diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang 

diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu : 

 Seorang karyawan akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar 



 Mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Dalam menumbuhkan suatu persepsi tertentu, seorang pegawai biasanya menggunakan 

empat macam hal sebagai pembanding, hal itu antara lain :  

 Harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima berdasarkan 

kualifikasi pribadi, seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerjaan dan pengalamannya; 

 Imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang kualifikasi dan sifat 

pekerjaannnya relatif sama dengan yang bersangkutan sendiri; 

 Imbalan yang diterima oleh pegawai lain di organisasi lain di kawasan yang sama serta 

melakukan kegiatan sejenis; 

 Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis imbalan yang 

pada nantinya akan menjadi hak dari para pegawai yang bersangkutan. 

 

d. Teori Penepatan Tujuan (EDWIN LOCKE) 

Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki empat macam 

mekanisme motivasional yakni : 

(a) Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian; 

(b) Tujuan-tujuan mengatur upaya; 

(c) Tujuan-tujuan meningkatkan persistensi; dan 

(d) Tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. 

Teori ini juga mengungkapkan hal hal sebagai berikut : 

 Kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. 

 Kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan, apabila tujuan 

itu jelas, dipahami dan bermanfaat. 

 Makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan, akan makin besar keengganan untuk 

bertingkah laku. 

 

e. Teori Harapan (expectancy theory) 

Pertama kali dikemukakan oleh Heider (dalam As’ad, 2004), teori yang mendasarkan tiga 

konsep yaitu; 

 Harapan adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku. 

 Nilai adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai atau martabat tertentu bagi 

setiap individu.  

 Pertautan adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat 

pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. 



KESIMPULAN 

 

Salah satu aspek dalam meningkatkan kinerja karyawan ialah pemberian motivasi (daya 

perangsang) kepada karyawan, dengan istilah populer sekarang pemberian kegairahan bekerja 

kepada karyawan. Ini juga berarti bahwa setiap karyawan yang memberi kemungkinan 

bermanfaat ke dalam perusahaan, diusahakan oleh pimimpin agar kemungkinan itu menjadi 

kenyataan. Usaha untuk merealisasi kemungkinan tersebut ialah dengan jalan memberikan 

motivasi. Motivasi ini dimaksudkan untuk memberikan daya perangsang kepada karyawan yang 

bersangkutan agar karyawan tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya (Manulang , 

2002). 

Bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang yang bersifat positif 

maupun negatif tentang pekerjaannya. Yang sudah barang tentu akan mempengaruhi perilaku 

organisasi, termasuk ketidakpuasan kerja. 

Teori – Teori motivasi ada dua, yaitu Teori Motivasi Kepuasan (content theories), dan 

juga Teori motivasi Proses (process theory). 
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