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ABSTRAK 

 
 

MEYLINA NURADHYAH, NIM. 1721100079, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. GREEN 

GLOVES INDONESIA”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara simultan pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di PT. Green Gloves Indonesia dan untuk 

mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai secara simultan 

terhadap kinerja pegawai pegawai di PT. Green Gloves Indonesia. Penelitian ini 

dilaksanakan di PT. Green Gloves Indonesia di Jl. Dukuh Pilangsari, Dusun III, 

Gondang, Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian 

ini adalah karyawan di PT. Green Gloves Indonesia. Jumlah responden dalam 

penelitian ini sebanyak 68 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

Dari perhitungan uji F dapat diketahui nilai F hitung = 93,589 lebih besar 

F tabel = 3,14 untuk N = 66 maka kesimpulan hipotesis diterima atau terbukti 

kebenarannya untuk menjelaskan bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ektrinsik 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dari perhitungan 

uji t dapat diketahui untuk X1, t hitung = 5,705 lebih besar dari t table 0,239 untuk 

N= 66 maka kesimpulannya hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya untuk 

variabel motivasi intrinsik (X1). Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi intrinsic dengan kinerja 

karyawan. Sedangkan nilai t hitung untuk X2, t hitung= 5,448 lebih besar dari t 

table 0,239 untuk N= 66, maka kesimpulannya hipotesis diterima. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik (X1) dan motivasi 

ekstrinsik (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap. kinerja 

karyawan (Y) di PT. Green Gloves Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik akan 

meningkatkan kinerja karyawan di PT. Green Gloves Indonesia. 

Kata kunci: Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik, Kinerja Karyawan 
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Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan 

menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Pada era global, kemajuan teknologi berkembang pesat dan peran 

mesin-mesin canggih hampir mengalahkan posisi manusia dalam 

perusahaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa peran aktif sumber 

daya manusia masih sangat menentukan dalam setiap kegiatan dunia 

usaha baik sektor industri maupun non industri, sehingga kontribusi 

karyawan akan sangat diperlukan bagi perusahaan dalam mencapai 

tujuan bersama yang telah ditetapkan. 

Melihat begitu pentingnya peran sumber daya manusia, maka 

perusahaan harus memberikan kebijaksanaan yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawannya. Kebijaksanaan dibidang personalia merupakan salah 

satu kebijaksanaan penting yang harus diperhatikan dalam usaha untuk 

mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Organisasi atau perusahaan 

harus mempertimbangkan dengan cermat dan hati-hati karena hal tersebut 

berhubungan erat dengan operasi keseluruhan dan kelangsungan hidup 

perusahaan, disamping menyangkut karyawan sebagai manusia yang 

mempunyai harkat dan martabat, salah satu usaha yang tepat untuk 

meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan memberikan motivasi. 

Perusahaan harus mempunyai keunggulan yang berbeda dengan 

perusahaan 



 

 

kompetitor yang lain, misalnya dengan memiliki karyawan yang 

termotivasi untuk bekerja secara produktif. Karena dengan memiliki 

karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi, maka perusahaan dapat 

mengalahkan kompetitornya. Namun karyawan yang memiliki motivasi 

yang tinggi hanya di dapat dengan penerapan konsep dan teknik 

manajemen sumber daya manusia yang tepat. 

Motivasi merupakan faktor yang penting untuk meningatkan 

kinerja karyawan. Untuk itu sumber daya manusia yang siap dan mampu 

untuk maju bersama perusahaan demi mencapai tujuan bersama yang 

diinginkan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. 

Kinerja dalam sebuah perusahaan merupakan jawaban berhasil 

atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh  

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.penilaian kerja mempunyai peranan 

penting dalam peningkatan motivasi ditempat kerja. Penilaian kinerja ini 

pada dasarnya merupakan faktor kunci untuk mengembangkan suatu 

organisasi secara efektif dan efisien. Di dalam dunia kerja hampir dapat 

dipastikan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya saling 

menumbuhkan motivasi. Seorang pimpinan harus selalu memberikan 

motivasi terhadap pegawainya. Cara ini dapat ditempuh dengan jalan 

mengetahui sekaligus memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh 

pegawai (Mangkunegara, 2009). 



 

 

Dengan demikian betapa pentingnya motivasi sumber daya 

manusia ini, oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami hal-hal yang 

dapat meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia. Tiga elemen 

kunci dalam motivasi yaitu usaha, tujuan organisasi serta kebutuhan, 

berarti dalam organisasi individu dikatakan memiliki motivasi kerja bila 

perilaku individu dalam usahanya memenuhi kebutuhan, diarahkan sesuai 

dengan tujuan organisasi (Adolf Henry, 2009). 

Pada uraian di atas tentang motivasi kerja dengan kinerja karyawan 

bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan dalam suatu organisasi perusahaan. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka penulis merasa tertarik 

untuk meneliti “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan di PT. Green Gloves Indonesia”. 

 
 

B. Alasan Pemilihan Judul 

 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil adalah: 

 

1. Alasan Subjektif 

 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis. 

 

b. Motivasi kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah iklim kerja, suasana keja, suasana organisasi 

intern, kondisi kerja yang secara fisik menyenangkan, terciptanya 

iklim kerja saling percaya mempercayai, adanya kesempatan 



 

 

mengembangkan karier secara sistematis dan terencana, dan 

mengikutsertakan dalam keputusan. 

2. Alasan Objektif 

 

a. Menghemat waktu, tenaga dan biaya karena lokasi penelitian 

mudah terjangkau. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

 
 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Motivasi 

 

Motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang 

menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. 

Peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi 

yang tinggi (Mulyasa, 2003), sedangkan motivasi sebagai perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feelling 

dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Perubahan 

energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa 

kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dan 

aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk 

mencapainya dengan segala upaya yang dapat ia lakukan untuk 

mencapainya (Djamarah, 2002). 

 

Dari pengertian maupun definisi motivasi para ahli diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau 

kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakan seseorang 



 

 

untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia 

dapat mencapai tujuannya. 
 

2. Kinerja 

 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

 

D. Pembatasan Masalah 
 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya, 

maka dikemukakan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Variabel yang akan diuji adalah motivasi kerja dan kinerja 

 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

penelitian ini dilakukan di PT. Green Gloves Indonesia Klaten. 

 
 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi kerja pegawai berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja di PT. Green Gloves Indonesia? 

 
F. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk menjelaskan   secara simultan   pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai di PT. Green Gloves Indonesia. 



 

 

2. Untuk  menguji  pengaruh  motivasi  kerja  terhadap  kinerja 

pegawai secara simultan terhadap kinerja pegawai pegawai di PT. 

Green Gloves Indonesia. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Untuk menambah teori-teori yang telah ada sehubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Sebagai bahan untuk menambah wacana pustaka, baik 

ditingkat fakultas maupun universitas. 

c. Sebagai salah satu sumber untuk penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Sebagai bahan masukan bagi karyawan dalam usaha 

meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Memberikan gambaran tentang pengaruh motivasi terhadap 

kinerja karyawan. 

c. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan di PT. Green Gloves Indonesia, 

sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai 

sasaran dan fungsi organisasi yang efektif dan 

d. Memeberikan masukan bagi pengembangan kerja karyawan. 

 

 
 

H. Sistematika Penulisan 



 

 

Penyusun skripsi ini terdiri dari lima bab masing-masing bab 

dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi: 

Bab I. Pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, 

alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, model penelitian, hipotesis, 

dan sistematika penulisan penelitian. 

Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian motivasi, jenis-jenis 

motivasi, tujuan motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, 

pengertian kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, penilaian 

kinerja, tujuan penilaian kinerja, manfaat penilaian kinerja serta hubungan 

motivasi dan kinerja. 

Bab III. Metode Penelitian meliputi lokasi obyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, sumber data, pupulasi dan sampel, variabel penelitian, 

analisis data. 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan dalam bab ini akan memberikan 

gambaran umum objek penelitian, analisis pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Green Gloves Indonesia. 

Bab V. Simpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi 

yang bersangkutan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meningkatkan kualitas yang ada pada dirinya (Hasibuan, 2003), 

selain itu sumber daya manusia ialah sistem-sistem yang terorganisir 

di dalam oragniasisi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

yang efektif (Mathis dan Jackson, 2006). Sumber daya manusia 

adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang 

atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, 

mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan 

seluruh strategi dan tujuan organisasi (Samsudin, 2010) dan 

sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat  

penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti 

modal. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan 

baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi 

(Hariandja, 2002) 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, sumber 

daya manusi adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk melakukan 

segala aktivitas operasional perusahaan yang sumber daya manusianya 

sebagai salah satu sumber daya yang memegang peranan penting dalam 

keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Berhasil atau tidaknya 

tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya, sumber daya manusia selalu berperan aktif dan 

selalu dominan dalam setiap aktivitas perusahaaan, karena menjadi 

perencana, pelaku, sekaligus penentu terwujudnya tujuan perusahaan 

tersebut. 



 

 

B. Pengertian Motivasi 

 

Ada banyak cara memotivasi orang lain untuk mencapai sasaran 

atau menyelesaikan suatu tugas maupun mengatasi persoalan atau 

tantangan yang dihadapinya. Setiap pekerjaan dalam bidang apapun 

selain membutuhkan kemampuan dan kecakapan pribadi, juga 

membutuhkan motivasi yang cukup pada diri seseorang, sehingga 

pekerjaan yang dilakukan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Tanpa 

motivasi, orang tidak akan dapat melakukan sesuatu. “Motivasi 

mengacu pada proses di mana usaha seseorang diberi energi, diarahkan, 

dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan” (Robbin dan 

Coulter, 2010). Motivasi adalah proses memepengaruhi atau mendorong 

dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau 

melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan (Samsudin, 2010). 

Motivasi berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan 

sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif 

pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan 

sangat dirasakan atau mendesak (Sardiman, 2007), sedangkan 

rangsangan, dorongan ataupun pembangkit tenaga yang dimiliki 

seseorang atau sekolompok masyarakat yang mau berbuat dan 

bekerjasama secara optimal 

 

 

 

dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Azwar, 2000). 

Berdasarkan uaraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah suatu dorongan yang membuat seseorang dapat 

melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang diinginkannya tanpa 

paksaan dari orang lain, sehingga pekerjaan yang dilakukannya dapat 

berjalan dengan baik atau dengan semestinya dan tentunya memberikan 

hasil yang maksimal dan memuaskan. 



 

 

C. Jenis – jenis motivasi 

 

a. Motivasi Intrinsik 

 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari perasaan puas 

dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Ia merupakan bagian 

langsung dari kandungan kerja. Motivasi intrinsik bersumber dari dalam 

individu (Siagian, 2004). Motivasi intrinsik jika dihubungkan dengan 

hirarki kebutuhan manusia, maka menyangkut kebutuhan tingkat lebih 

tinggi (higher level needs) yaitu esteem needs dan self actualization 

needs. Nilai kerja intrinsik adalah nilai kerja yang berhubungan dengan 

pekerjaan itu sendiri. Nilai kerja intrinsik meliputi ketertarikan terhadap 

pekerjaan, tertantang pada pekerjaan, belajar hal baru, membuat 

kontribusi penting, memanfaatkan potensi kerja sepenuhnya, tanggung 

jawab, otonomi dan kreatif.Motivasi intrinsik ada untuk posisi 

ketertarikan dan ketertantangan dalam pekerjaan. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ada kaitannya dengan 

imbalan yang diterima seseorang sesudah melakukan pekerjaan. 

Imbalan ini dapat berupa 4 (empat) promosi, hubungan pribadi, gaji, 

upah, serta tunjangan, sehingga motivasi ekstinsik ini berasal dari luar 

pribadi atau individu. Perusahaan menyediakan kondisi-kondisi kerja, 

upah, tunjangan, atau keselamatan kerja yang tidak mencukupi, maka ia 

akan mendapat kesulitan dalam menarik karyawan-karyawan yang baik, 

dan perputaran, kemangkiran serta keluhan-keluhan akan meningkat 

(Manullang, 2001). 

 

 
D. Tujuan Motivasi 

 

Tujuan dari perusahaan memotivasi para pegawai adalah untuk 

mendorong atau memacu mereka agar bekerja lebih giat dan produktif, 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai. 

Tujuan dari pemberian motivasi kerja (Hasibuan, 2010) adalah : 

a. Mendorong gairah dan semangat kerja pegawai 

 

b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai 

 

c. Meningkatka produktivitas kerja pegawai 

 

d. Mempertahankan loyalitas dan kesetabilan pegawai 



 

 

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan absensi pegawai 

 

f. Mengefektifkan pengadaan pegawai 

 

g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

 

h. Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi pegawai 

 

i. Meningkatkan kesejahteraan pegawai 

 

j. Mempertinggi rasa tanggungjawab pegawai terhadap tugas- 

tugasnya 

k. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku 

kantor 

Agar tujuan di atas dapat tercapai, maka perusahaan perlu 

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja 

secara tepat. Pemenuhan terhadap kebutuhan ini akan mengakibatkan 

kekuatan emosional yang penting sebagai pendorong dalam bekerja. 

 

 
E. Unsur-unsur Motivasi 

 

Motivasi mengandung tiga unsur penting (Sardiman, 2007), yakni: 

a. Motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi di dalam sistem neurophysiological 

yang ada pada organisme manusia. Karena menyangkut 

perubahan energi manusia, penampakannya akan menyangkut 

kegiatan fisik manusia. 

b. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa “feeling”, afeksi 

seseorang. 



 

 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan 

kejiwaan, 

afeksi dan emosi yang dapat menentukan perubahan tingkah laku 

manusia. 

c. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi 

dalam hal ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, 

yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam dari diri 

manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang / terdorong 

oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini 

akan menyangkut soal kebutuhan yang akan dicapai oleh orang 

tersebut. 

 
 

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

 

Untuk lebih mendorong seseorang atau pegawai lebih giat dalam 

melakukan tindakan dan menjalankan tugas, maka perlu diperhatikan 

beberapa faktor yang menyebabkan pengaruh di dalam motivasi. 

Motivasi seorang pegawai untuk bekerja biasanya merupakan hal yang 

rumit, karena motivasi itu melibatkan beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam motivasi (Siagian, 1999) adalah 

: 

a. Iklim kerja yang memungkinkan berkembangnya daya kreativitas 

setiap orang dalam organisasi. 

b. Suasana kerja yang menyenangkan atau merangsang timbulnya 

perasaan seperti sepenanggungan, seperasaan. 

c. Suasana lingkungan organisasi intern di mana jiwa anggota suatu 

keluarga besar diusahakan selalu berkembang. 



 

 

d. Kondisi kerja yang secara fisik menyenangkan, dalam arti tempat 

kerja yang tidak menyesakkan nafas, ventilasi yang cukup, tata 

ruang yang rapi dan bersih. 

e. Terciptanya iklim kerja saling percaya mempercayai, bukan curiga 

mencurigai. 

f. Adanya kesempatan mengembangkan karier secara sistematis dan 

terencana. 

g. Mengikutsertakan dalam keputusan. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi (Muchdarsyah Sinungan, 

2003) yakni: 

a. Pencapaian pnyelesaian tugas yang berhasil berdasarkan pada 

tujuan dan sasaran. 

b. Penghargaan terhadap pencapaian tugas dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

c. Sifat dan ruang lingkup pekerjaan itu sendiri. 

 

d. Adanya peningkatan 

 

e. Adanya tanggung jawab 

 

f. Adanya administrasi dan manajemen serta kebijaksanaan 

pemerintah 

g. Supervisi 

 

h. Hubungan antar perseorangan 

 

i. Kondisi kerja 

 

j. Gaji 

 

k. Status 



 

 

l. Keamanan kerja. 

 

Faktor diatas akan menentukan tinggi rendahnya motivasi kerja. 

Apabila kondisi dan syarat kerja seperti upah, lingkungan kerja, 

keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan hari tua yang 

diperlukan oleh karyawan dapat disediakan oleh perusahaan, maka 

motivasi kerja para karyawan akan meningkat. 

Untuk mendapatkan motivasi kerja dibutuhkan suatu motivator. 

Hal ini merupakan hasil pemikiran dan kebijaksanaan yang tertuang 

dalam perencanaan dan program terpadu yang disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi perusahaan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan 

di atas, maka seluruh pelaku produksi, seperti pemerintah, pimpinan 

perusahaan dan karyawan harus saling bekerjasama. 

 

 
G. Pengertian Kinerja 

 
Kinerja  dalam organisasi ,merupakan  jawaban  dari  berhasil  atau 

 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan 

atau manajer sering  tidak  memperhatikan  kecuali  sudah  sangat buruk 

atau segala sesuatu jadi serba salah.Terlalu sering manajer tidak 

mengetahui     betapa     buruknya     kinerja     telah      merosot 

sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius.Kesan- 

kesan buruk organisasi yang mendalam mengabaikan tanda-tanda 

peringatan adanya kinerja yang merosot. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajer
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan


 

 

Perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan (Veizal Rivai, 2004), kinerja (prestasi kerja) adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu (Malayu Hasibuan, 2001). 

Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2007). Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus 

diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui 

tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang 

diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak 

positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. 

Berdasarkaan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan 

bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja 

(output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang 

diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh 

dari proses yang dilakukan serta keinginan untuk berprestasi. 

 

 

H. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 
Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja 

(Robert L. Mathis dan John H. Jackson, 2001), yaitu: 

a. Kemampuan mereka, 

 
b. Motivasi, 

 
c. Dukungan yang diterima, 

 
d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan 

mereka dengan organisasi. 

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja (Mangkunegara, 2000) yaitu: 

 
a. Faktor kemampuan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karyawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai


 

 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh 

karena itu pegawai perlu dtempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahlihannya. 

b. Faktor motivasi 

 
Motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan 

kerja.Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong 

seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. 

Terdapat hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan 

pencapaian kerja, motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik 

baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan 

predikat terpuji (Mangkunegara, 2001). Enam karakteristik dari 

seseorang yang memiliki motif yang tinggi (Mc. Clelland, 1997) 

yaitu : 

a. Memiliki tanggung jawab yang tinggi 

 
b. Berani mengambil risiko 

 
c. Memiliki tujuan yang realistis 

 
d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasi tujuan. 



 

 

e. Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan 

kerja yang dilakukan 

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogamkan 

Tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja (Gibson, 1987)yaitu : 

 
a. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang 

keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. 

b. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi 

dan kepuasan kerja 

c. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, 

kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (Kopelman, 1988) 

adalah individual characteristics (karakteristik individual), 

organizational charasteristic (karakteristik organisasi), dan work 

characteristics (karakteristik kerja). Selain dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan, kinerja juga sangat tergantung dari karakteristik 

individu seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan, motivasi, 

norma dan nilai. Dalam kaitannya dengan konsep kinerja, terlihat 

bahwa karakteristik individu seperti kepribadian, umur dan jenis 

kelamin, tingkat pendidikan suku bangsa, keadaan sosial ekonomi, 

pengalaman terhadap keadaan yang lalu, akan menentukan perilaku 



 

 

kerja dan produktivitas kerja, baik individu maupun organisasi 

sehingga hal tersebut akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan. 

Karakteristik individu selain dipengaruhi oleh lingkungan, juga 

dipengaruhi oleh: 

a. karakteristik orgnisasi seperti reward system, seleksi dan 

pelatihan, struktur organisasi, visi dan misi organisasi serta 

kepemimpinan. 

b. karakteristik pekerjaan, seperti deskripsi pekerjaan, desain 

pekerjaan dan jadwal kerja. 

 

 

I. Penilaian Kinerja 

 
Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena 

adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya 

manusia yang ada dalam organisasi.Penilaian kinerja individu sangat 

bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, 

melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya 

tentang bagaimana kinerja karyawan. 

Penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang 

sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang 

atau suatu kelompok (Cascio, 1992). Penilaian kinerja adalah suatu 

evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi 

kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi 

pengembangannya (Bambang Wahyudi, 2002 ). Penilaian kinerja adalah 

proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan 

kerja individu karyawan (Henry Simamora, 2004 ). 

 

 
J. Tujuan Penilaian Kinerja 



 

 

Secara teoretis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang 

bersifat evaluation dan development yang bersifat evaluation harus 

menyelesaikan (Syafarudin Alwi, 2001) : 1.Hasil penilaian digunakan 

sebagai dasar pemberian kompensasi 2.Hasil penilaian digunakan 

sebagai staffing decision 3.Hasil penilaian digunakan sebagai dasar 

meengevaluasi sistem seleksi. Sedangkan yang bersifat development 

penilai harus menyelesaikan : 1.Prestasi riil yang dicapai individu 

2.Kelemahan- kelemahan individu yang menghambat kinerja 3.Prestasi- 

pestasi yang dikembangkan. 

 

 
K. Manfaat Penilaian Kinerja 

 

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat 

bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun secara 

terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah : 1.Penyesuaian- 

penyesuaian kompensasi 2.Perbaikan kinerja 3.Kebutuhan latihan dan 

pengembangan 4.Pengambilan keputusan dalam hal penempatan 

promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga 

kerja. 5.Untuk kepentingan penelitian pegawai 6.Membantu diagnosis 

terhadap kesalahan desain pegawai. 

 

 
L. Hubungan Motivasi Kerja dan Kinerja 

 

Dua hal yang berkaitan dengan kinerja/performance adalah 

kesediaan atau motivasi dari pegawai untuk bekerja, yang menimbulkan 

usaha karyawan dan kemampuan karyawan untuk melaksanakannya. 

Kinerja atau performance adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan 

atau dapat ditulis dengan rumus P= f (M x A) dimana P= performance 

(kinerja), M = motivation (motivasi), A = ability (kemampuan) (Gomez, 

2003). Kemampuan melekat dalam diri seseorang dan merupakan 

bawaan sejak lahir serta diwujudkan dalam tindakannya dalam bekerja, 

sedangkan motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk 

menggerakkan kreativitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan 



 

 

suatu pekerjaan serta selalu bersemangat dalam menjalankan pekerjaan 

tersebut. 

Dari sebagian uraian yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa para karyawan mampu melakukan pekerjaan dan ingin mencapai 

hasil maksimal dalam pekerjaannya.Perwujudan kinerja yang maksimal, 

dibutuhkan suatu dorongan untuk memunculkan kemauan dan semangat 

kerja, yaitu dengan motivasi. Motivasi berfungsi untuk merangsang 

kemampuan karyawan maka akan tercipta hasil kinerja maksimal. 

 
 

M. Penelitian Terdahulu 

 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu 

yang digunakan sebagai acuan telaah pustaka penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Fitriani (2011) Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai 

Administrasi Pada Bagian Umum Kantor Walikota Jakarta Utara 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah hubungan antara 

motivasi dengan kinerja pegawai cukup kuat. 

b. Sanjaya Wahyu Hikmawati (2007), tentang pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan pada PT. BPR Bali Maju Jaya 

Mandiri Sidoarjo, terdapat suatu kesimpulan bahwa pemberian 

Motivasi positif (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan nilai beta 0,276 dan dihitung Motivasi 



 

 

positif ( X1) 2.672 ≥ tabel 2.080 sedangkan variabel negatif ( 

X2) tidak berpengaruh terhadap variabel Y dengan nilai 

signifikan 0,628 jadi variabel motivasi positif X1 merupakan 

variabel yang berpengaruh secara dominan tehadap kinerja 

karyawan dengan beta terbesar dari pada variabel lainnya yaitu 

sebesar 0,276 dan nilai hitung 2.672 hal ini dapat dilihat bahwa 

kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Adapun manfaat atau kontribusi yang bisa diambil 

dari hasil penelitian terdahulu dalam waktu dan obyek yang 

berbeda, dengan menggunakan alat beberapa analisis yang sama, 

sekaligus sebagai bahan pertimbangan dan acuan perbandingan 

untuk landasan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang. 

c. Kasmir (2016, p.190) menyatakan jika karyawan memiliki 

dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan dari luar 

dirinya (misalnya dari pihak perusahaan), maka karyawan akan 

terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik. Pada akhirnya 

dorongan atau rangsangan baik dari dalam maupun dari luar diri 

seseorang ini akan menghasilkan kinerja yang baik, demikian 

pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan. 

d. Hasbullah dan Rumansyah (2011)menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif sangat kuat antara motivasi dengan kinerjaH1: 

Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di 

PT. Borwita Citra Prima Surabaya. 



 

 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Stringer, Didham, dan 

Theivananthampillai (2011) membuktikan bahwa motivasi 

intrinsik berpengaruh positif dengan upah dan kepuasan kerja. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik berpengaruh negatif dengan 

kepuasan kerja karyawan. Kepuasan terhadap gaji memiliki 

hubungan paling signifikan terhadap kepuasan kerja. 

f. Sirota et al., (2011) melakukan penelitian tentang apa yang 

diinginkan oleh karyawan dalam pekerjaan mereka. Hasil 

penelitian membuktikan, jika manajer ingin mempertahankan 

semangat karyawannya, manajer harus memahami dan 

memenuhi tiga hal yaitu keadilan, prestasi dan persahabatan. 

Maka karyawan akan merasa puas sehingga menjadi termotivasi 

dan bersemangat untuk bekerja. Sehingga dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan di PT. Borwita Citra Prima Surabaya. 

g. Penelitian Pila-Ngarm dan Siengthai (2016)menyatakan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Funmilola, Sola, dan Olusola (2013) bahwa komponen 

dalam kepuasan kerja berpengaruh signifikan pada kinerja 

karyawan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 



 

 

H3: Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan di PT. Borwita Citra Prima Surabaya.Motivasi dapat 

berpengaruh pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan 

melalui kepuasan kerja terlebih dahulu. 

h. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwardi dan Utomo 

(2011) menyatakan bahwa pegawai yang memiliki motivasi dan 

kepuasan kerja yang tinggi akan cenderung mempunyai kinerja 

yang tinggi terhadap organisasi. Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian Murti dan Srimulyani (2013)yang 

menemukan bahwa motivasi berpengaruh signifikanpada 

kepuasaan kerja dan kepuasan kerja berpengaruhsignifikan 

terhadap kinerja pegawai. Temuan jugamenunjukan bahwa 

kepuasan kerja merupakan variabel pemediasi antara motivasi 

dengan kinerja pegawai. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4: Kepuasan kerja berperan sebagai variabel mediasi antara 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawandi PT. Borwita Citra 

Prima Surabaya. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang pegawai yang memiliki motivasi yang tinggi 

akan mempunyai kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas- 

tugasnya terhadap suatu organisasi ataupun perusahaan, 

sedangkan perbedaannya terlatak pada obyek penelitian. 

 

 
N. Kerangka Pemikiran 



MOTIVASI INTRINSIK 

 
(X1) 

MOTIVASI EKSTRINSIK 

(X2) 

KINERJA 

KARYAWAN (Y) 

 

 

Berdasarkan deskripsi teori yang telah dikemukakan di atas, maka 

model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: 

 

X1 : Motivasi Intrinsik 

 

X2 : Kinerja Ekstrinsik 

 

Y : Kinerja Karyawan 

 

O. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori-teori dan literatur yang relevan dan dijadikan 

acuan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi, hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban yang empirik 

(Sugiyono, 2011). Adapun hipotesis dalam penelitian ini, maka 

dirumuskan: 

a. Hipotesis 1 : motivasi intrinsik (X1) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan (Y) 



 

 

b. Hipotesis 2 : motivasi ekstrinsik (X2) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan (Y) 

c. Hipotesis 3 : motivasi intrinsik (X1) dan motivasi ekstrinsik (X2) 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) 



 

 

2. Mean sebesar 1,76 – 2,50 berarti penilaian responden pada 

variabel kinerja karyawan termasuk dalam kategori rendah. 

3. Mean sebesar 2,51 – 3,25 berarti penilaian responden pada 

variabel kinerja karyawan termasuk dalam tinggi. 

4. Mean sebesar 3,26 – 4,00 berarti penilaian responden pada variabel 

kinerja karyawan termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Ringkasan hasil analisis deskriptif pada variabel kinerja karyawan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Penilaian Responden Pada Variabel Kinerja Karyawan 

Indikator / Dimensi Mean Keterangan 

Anda memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan 
yang anda kerjakan 

3,1911 Tinggi 

Anda selalu berani mengambil resiko 2,8235 Tinggi 

Setiap pegawai diberikan pelatihan (training) sesuai kebutuhan 
pegawai 

2,9852 Tinggi 

Pegawai bekerja sesuai prosedur dan jadwal yang sudah 
ditentukan 

3,0882 Tinggi 

Anda dapat berkembang dengan tugas yang diberikan dari 
perusahaan 

3,0735 Tinggi 

Anda memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang 
untuk merealisasikan tujuan 

3,0147 Tinggi 

Dalam penemptan kerja anda sudah sesuai dengan latar belakang 
pendidikan 

2,8823 Tinggi 

Beban kerja anda sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan 2,9264 Tinggi 

Anda mempunyai sikap loyal terhadap perusahaan 3,0294 Tinggi 

Sesama pegawai dapat berkomunikasi dengan baik 2,9411 Tinggi 

Pimpinan memiliki hubungan yang baik dengan semua pegawai 3,1029 Tinggi 

Pimpinan selalu memberikan arahan yang jelas kepada seluruh 
pegawai 

3,1176 Tinggi 

Pimpinan dapat mendelegasikan wewenang yang baik 2,9411 Tinggi 

Kinerja karyawan 3,0090 Tinggi 



 

 

Sumber: Pengolahan data primer 2018 

 

Hasil analisis deskriptif pada masing-masing indikator 

variabel kinerja karyawan diperoleh nilai mean (rata-rata hitung) 

antara 2,82 sampai 3,19. Secara keseluruhan penilaian responden 

pada variabel kinerja karyawan sebesar 3,0090. Hal ini 

menunjukkan kinerja karyawan termasuk dalam kategori yang 

tinggi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan 

yang meliputi tanggung jawab, pengambilan resiko, pelatihan, 

prosedur dan tugas, recana kerja, penempatan kerja, beban kerja, 

sikap loyal, komunikasi, hubungan antar pegawai, arahan serta 

pendelegasian tugas di perusahaan baik atau tinggi. 

 

 

 

 

 

f. Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ektrinsik Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Regresi dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua 

variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang 

modelnya belum diketahui dengan sempurna atau untuk mengetahui 

bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Persamaan regresi 

digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh variabel bebas 



 

 

(Motivasi) terhadap variabel terikat (Kinerja Pegawai). Analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh motivasi intrinsik 

dan motivasi ektrinsik terhadap kinerja karyawan. Dalam model 

regresi linier berganda akan dilakukan uji F (secara simultan) maupun 

uji t (secara parsial). Hasil analisis regresi dapat dintrepetasikan 

sebagai berikut: 

Menerima Ho : jika probabilitas (p) > 0,05 yang berarti 

motivasi intrinsik dan motivasi ektrinsik 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Menerima Ha : jika probabilitas (p)  0,05 yang 

berarti motivasi Intrinsik dan motivasi 

ektrinsik memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Ringkasan hasil analisis regresi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ektrinsik Terhadap Kinerja Karyawan 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1,0050 0,1525  6,5893 0,000 

Motivasi intrinsic 0,3197 0,0560 0,4825 5,7053 0,000 

Motivasi ektrinsik 0,3641 0,0668 0,4608 5,4483 0,000 

Adj. R Square 0,7343 



 

 
 

F-hitung 93,5887 

Prob/Sig 0,000 

Dependent Variable: kinerja karyawan 

Sumber: Pengolahan data primer 2018 

 

1. Uji F 

 
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh motivasi intrinsik dan 

motivasi ektrinsik secara simultan terhadap kinerja karyawan karyawan 

di PT. Green Gloves Indonesia digunakan uji F. Hasil uji F diperoleh nilai 

probabilitas (p) 0,000. Berdasarkan ketentuan analisis regresi linier 

berganda dapat disimpulkan bahwa, motivasi intrinsik dan motivasi 

ektrinsik secara simultan (secara bersama-sama dan serentak) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Green Gloves 

Indonesia. 

Besar pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ektrinsik secara 

simultan (secara bersama-sama dan serentak) terhadap kinerja 

karyawan di PT. Green Gloves Indonesia ditunjukkan oleh nilai Adjusted 

R Square sebesar 0,7343. Hal ini menunjukkan bahwa, motivasi intrinsik 

dan motivasi ektrinsik secara simultan (secara bersama-sama dan 

serentak) mampu mempengaruhi 73,43% kinerja karyawan di PT. Green 

Gloves Indonesia. 

Tabel 4.10 

Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ektrinsik 

Terhadap Kinerja Karyawan 
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