
MOTIVASI KERJA



LATAR BELAKANG

• Setiap individu di perusahaan bekerja 

dengan motif berbeda-beda

• Pemicu semangat kerja & turnover• Pemicu semangat kerja & turnover

• Jika berefek (-) akan menimbulkan masalah 

di dalam organisasi



Peranan & Fungsi Motivasi Kerja

• Motivasi berasal dari kata “MOTIF” yang sering diartikan sebagai 
dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan 
jasmani untuk berbuat, sehingga motif tersebut merupakan driving 
force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan di 
dalam perbuatan itu mempunyai tujuan

• Menurut Wexley & Yukl motivasi didefinisikan sebagai “suatu • Menurut Wexley & Yukl motivasi didefinisikan sebagai “suatu 
proses dimana perilaku digerakkan dan diarahkan”. Ahli lain 
memberikan kesamaan antara motif dan needs. Sehingga dari batasa 
itu disimpulkan bahwa motif adalah yang melatarbelakangi individu 
berbuat untuk mencapai tujuan tertentu.

• Motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan semangat atau 
dorongan kerja. Oleh sebab itu motivasi kerja di dalam PIO juga 
disebut pendorong semangat kerja



CIRI-CIRI MOTIF INDIVIDU

•• MajemukMajemuk

•• BerubahBerubah--ubahubah

•• BerbedaBerbeda--beda bagi Individubeda bagi Individu•• BerbedaBerbeda--beda bagi Individubeda bagi Individu

•• Tidak disadari oleh individuTidak disadari oleh individu



FUNGSI MOTIVASI

•• EnergizingEnergizing

•• DirectionDirection

•• MaintenanceMaintenance



TEORI MOTIVASITEORI MOTIVASI

A. Teori yang Bersifat UmumA. Teori yang Bersifat Umum

1.1. Trait TheoryTrait Theory/Teori Sifat/Teori Sifat

Motivasi kerja terjadi karena sifat bawaanMotivasi kerja terjadi karena sifat bawaan

2.2. Environmental TheoryEnvironmental Theory/Teori Pengalaman/Teori Pengalaman

Motivasi dibentuk oleh lingkungan sekitar kita, sehingga Motivasi dibentuk oleh lingkungan sekitar kita, sehingga 

motivasi orang dalam bekerja tergantung dari keras tidaknya motivasi orang dalam bekerja tergantung dari keras tidaknya 

lingkungan yang membentuknyalingkungan yang membentuknyalingkungan yang membentuknyalingkungan yang membentuknya

3.   3.   Process TheoryProcess Theory/Teori Proses/Teori Proses

Motivasi terasimiliasi dari kondisi Motivasi terasimiliasi dari kondisi ––kondisi sekitar, dimana kondisi sekitar, dimana 

perlaku termotivasi oleh kondisi sekitar perlaku termotivasi oleh kondisi sekitar 

4.  4.  Content TheoryContent Theory/Teori Isi/Teori Isi

Melihat motivasi kerja dari dorongan dalam diri/ kebutuhan Melihat motivasi kerja dari dorongan dalam diri/ kebutuhan 

seseorang berdasarkan  teoriseseorang berdasarkan  teori--teori kebutuhanteori kebutuhan



B. Teori yang Bersifat KhususB. Teori yang Bersifat Khusus

1. Teori Kebutuhan1. Teori Kebutuhan

Teori kebutuhan dari motivasi kerja berdasarkan Teori kebutuhan dari motivasi kerja berdasarkan 

pendapat bahwa orang melakukan usaha dalam pendapat bahwa orang melakukan usaha dalam 

perilaku yang memungkinkannya untuk mengisi perilaku yang memungkinkannya untuk mengisi 

kekurangan yang ada dalam hidupnyakekurangan yang ada dalam hidupnyakekurangan yang ada dalam hidupnyakekurangan yang ada dalam hidupnya

A.  Need Hierrarchy Theory (Abraham Maslow)A.  Need Hierrarchy Theory (Abraham Maslow)

Mengatakan bahwa dasarnya kebutuhan Mengatakan bahwa dasarnya kebutuhan 

fisiologis dimiliki seseorang secara genetis. fisiologis dimiliki seseorang secara genetis. 

Maslow membagi kebutuhan berdasarkan 5 Maslow membagi kebutuhan berdasarkan 5 

tingkatan yaitu: Fisiologis, Rasa Aman, Sosial, tingkatan yaitu: Fisiologis, Rasa Aman, Sosial, 

Harga Diri dan Aktualisasi DiriHarga Diri dan Aktualisasi Diri



B.  B.  Two Factor Theory (Herzberg)Two Factor Theory (Herzberg)

-- Herzberg membagi kebutuhan atas 2 faktor, Herzberg membagi kebutuhan atas 2 faktor, 

yaitu Atas (MOTIVATOR) dan Bawah yaitu Atas (MOTIVATOR) dan Bawah 

(HYGIENE)(HYGIENE)

-- Motivator….. Pencapaian, pengakuan, Motivator….. Pencapaian, pengakuan, 

tanggung jawab, kesempatan untuk maju dan tanggung jawab, kesempatan untuk maju dan 

kerja yang menarikkerja yang menarik

-- Hygiene……. Kondisi kerja, jenis supervisi, Hygiene……. Kondisi kerja, jenis supervisi, -- Hygiene……. Kondisi kerja, jenis supervisi, Hygiene……. Kondisi kerja, jenis supervisi, 

hubungan dengan rekan kerja, gaji dan hubungan dengan rekan kerja, gaji dan 

kebijakan perusahaankebijakan perusahaan

C.   ERG (Aldelfer)C.   ERG (Aldelfer)

Membagi kebutuhan berdasarkan 3 himpunan Membagi kebutuhan berdasarkan 3 himpunan 

kebutuhan mulai dari yang paling nyata sampai kebutuhan mulai dari yang paling nyata sampai 

yang tidak, yaitu:  EXISTENCE, yang tidak, yaitu:  EXISTENCE, 

RELATEDNESS, GROWTHRELATEDNESS, GROWTH



Menurut Aldelfer ada beberapa hukum tentang ERG:Menurut Aldelfer ada beberapa hukum tentang ERG:

1.1. Jika Jika ExistenceExistence makin terpenuhi, maka akan makin besar makin terpenuhi, maka akan makin besar 

kebutuhan akan kebutuhan akan RelatednessRelatedness

2.2. Jika Jika RelatednessRelatedness makin terpenuhi, maka kebutuhan akan makin terpenuhi, maka kebutuhan akan 

GrowthGrowth makin besar untuk dipenuhimakin besar untuk dipenuhi

3.3. Makin tidak terpenuhinya kebutuhan Makin tidak terpenuhinya kebutuhan ExistenceExistence, maka , maka 

dorongan untuk memenuhinya semakin kuat.dorongan untuk memenuhinya semakin kuat.dorongan untuk memenuhinya semakin kuat.dorongan untuk memenuhinya semakin kuat.

4.4. Makin tidak terpenuhinya kebutuhan Makin tidak terpenuhinya kebutuhan RelatednessRelatedness, maka , maka 

dorongan untuk memenuhi dorongan untuk memenuhi ExistenceExistence akan makin kuatakan makin kuat

5.5. Makin terpenuhinya dorongan untuk Makin terpenuhinya dorongan untuk GrowthGrowth maka dorongan maka dorongan 

itu tidak akan berhenti, justru muncul makin kuatitu tidak akan berhenti, justru muncul makin kuat



D.D. Achievement Motivation Theory (Mc.Clelland)Achievement Motivation Theory (Mc.Clelland)

-- Tidak didasarkan atas teori kebutuhan MaslowTidak didasarkan atas teori kebutuhan Maslow

Kebutuhan berprestasi dihipotesiskan sebagai Kebutuhan berprestasi dihipotesiskan sebagai 

kebutuhan yang dipelajarikebutuhan yang dipelajari

-- Ciri dari pendapat Mc.Clelland adalah bahwa Ciri dari pendapat Mc.Clelland adalah bahwa 

orang dengan motivasi berprestasi rendah dapat orang dengan motivasi berprestasi rendah dapat dilatih dilatih 

dan dikembangkan. Sehingga teori ini dan dikembangkan. Sehingga teori ini menolak menolak 

pendapat bahwa teori kebutuhan pendapat bahwa teori kebutuhan motivasi motivasi pendapat bahwa teori kebutuhan pendapat bahwa teori kebutuhan motivasi motivasi 

bersifat deterministik.   bersifat deterministik.   



2. Teori Kognitif

- Teori kognisi dari motivasi kerja tidak menyangkal 

bahwa orang mempunyai kebutuhan, tetapi konsep 

pendorong yang implisit dalam teori kebutuhan 

digantikan oleh elemen kognitif (pikiran)digantikan oleh elemen kognitif (pikiran)

- Dari proses kognitif proses pengambilan keputusan yang 

rumit untuk mempertimbangkan alternatif, biaya, 

manfaat dan kemungkinan pencapaian yang diinginkan 

menjadi hal yang penting 



1.1. Expectancy Theory (Tolman)Expectancy Theory (Tolman)

-- Mempunyai konsep bahwa setiap perilaku akan  Mempunyai konsep bahwa setiap perilaku akan  

menghasilkan hal tertentumenghasilkan hal tertentu

-- Setiap individu diharapkan dapat mengambil Setiap individu diharapkan dapat mengambil keputusan keputusan 

yang rasional, dimana aktivitasyang rasional, dimana aktivitas--aktivitas aktivitas tertentu tertentu 

sesuai dengan apa yang ingin ia peroleh dan sesuai dengan apa yang ingin ia peroleh dan ada ada 

keyakinan bahwa ia mampu untuk memperoleh keyakinan bahwa ia mampu untuk memperoleh hal hal 

tersebuttersebuttersebuttersebut

-- Berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh karyawan Berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh karyawan 

dalam suatu tugas / pekerjaan ada beberapa hal yang dalam suatu tugas / pekerjaan ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan:harus diperhatikan:

1. JOB OUTCOMES1. JOB OUTCOMES

2. VALENCE2. VALENCE

3. INSTRUMENTALITY3. INSTRUMENTALITY

4. EXPECTANCY  4. EXPECTANCY  



JOB OUTCOMESJOB OUTCOMES

Apa yang diterima karyawan dari perusahaan, bisa berupa Apa yang diterima karyawan dari perusahaan, bisa berupa 
penghasilan ataupun promosi …….. ke arah (+)penghasilan ataupun promosi …….. ke arah (+)

VALENCEVALENCE

Perasaan karyawan atas hasil yang ia peroleh atau terhadap Perasaan karyawan atas hasil yang ia peroleh atau terhadap 
penghasilan/reward tersebutpenghasilan/reward tersebut

INSTRUMENTALITYINSTRUMENTALITY

Tingkat derajat hubungan antara penampilan kerja dengan Tingkat derajat hubungan antara penampilan kerja dengan Tingkat derajat hubungan antara penampilan kerja dengan Tingkat derajat hubungan antara penampilan kerja dengan 
perolehan. Sehingga instrumen syarat untuk memperoleh hasil perolehan. Sehingga instrumen syarat untuk memperoleh hasil 
tertentutertentu

EXPECTANCYEXPECTANCY

Derajat hubungan antara usaha dengan penampilan kerja, Derajat hubungan antara usaha dengan penampilan kerja, 
apakah penampilan kerja akan memberikan langsung hasil apakah penampilan kerja akan memberikan langsung hasil 
tertentutertentu



2. Equity Theory (Adams)

- Dasarnya adalah perbandingan sosial (persepsi). 
Dari teori ini, motivasi adalah fungsi bagaimana 
seseorang melihat dirinya dalam perbandingan 
dengan orang lain

- Menurut Adams, seseorang membuat perbandingan 
kognitif antara sumbangannya terhadap keadaan 
kerja (masukannya) dengan apa yang diperolehnya 
(hasilnya) dengan masukan dan hasil yang diperoleh (hasilnya) dengan masukan dan hasil yang diperoleh 
orang lain

- Dalam Equity ada beberapa istilah:

1. INPUT

2. OUTPUT

3. PERSON

4. OTHER



INPUTINPUT
Apa yang kita berikan/sumbangkan pada perusahaan, Apa yang kita berikan/sumbangkan pada perusahaan, 
misalnya: pendidikan, jam kerja, keahlianmisalnya: pendidikan, jam kerja, keahlian

OUTPUTOUTPUT
Apa yang kita terima, misalnya: gaji, rewardApa yang kita terima, misalnya: gaji, reward

PERSONPERSON
Orang yang melakukan persepsiOrang yang melakukan persepsi

OTHEROTHER
Orang lain tempat kita melakukan perbandingan  Orang lain tempat kita melakukan perbandingan  



3. Pendekatan Penentuan Tujuan (Locke)3. Pendekatan Penentuan Tujuan (Locke)

-- Pada dasarnya orang menentukan tujuan untuk Pada dasarnya orang menentukan tujuan untuk 

dirinya sendiri, dan ia mendapat motivasi untuk dirinya sendiri, dan ia mendapat motivasi untuk 

bekerja ke arah tujuan ini karena dengan bekerja ke arah tujuan ini karena dengan 

mencapainya maka akan menguntungkan baginyamencapainya maka akan menguntungkan baginya

-- Locke berpendapat bahwa orang yang menentukan Locke berpendapat bahwa orang yang menentukan bagi bagi -- Locke berpendapat bahwa orang yang menentukan Locke berpendapat bahwa orang yang menentukan bagi bagi 

dirinya sendiri tujuan yang lebih tinggi (atau dirinya sendiri tujuan yang lebih tinggi (atau menerima menerima 

tujuan yang demikian yang ditentukan oleh tujuan yang demikian yang ditentukan oleh orang lain) orang lain) 

akan mengeluarkan usaha yang lebih dan akan mengeluarkan usaha yang lebih dan berprestasi lebih berprestasi lebih 

baik.baik.



KOMPONEN DASAR MENINGKATAN 

MOTIVASI KARYAWAN

– Tujuan pekerjaan jelas dan tertentu

– Tujuan memiliki tingkat kesulitan sedang 

sampai tinggisampai tinggi

– Karyawan menerima tujuan tersebut

– Diperlukan umpan balik bagi karyawan 

kemajuan usahanya dalam mencapai tujuan

– Tujuan ditentukan oleh pihak-pihak terkait



TERIMA KASIHTERIMA KASIH


