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BAB II 

LANDASAN TEORI   

A. Manajemen Sumberdaya Manusia 

Manajemen di samping sebagai ilmu adalah merupakan seni manajemen 

sumberdaya manusia merupakan cabang dari manajemen. Hanya perbedaannya jika 

manajemen menitik beratkan perhatiannya kepada soal-soal manusia dalam 

hubungan kerja dengan tidak melupakan faktor-faktor produksi lainnya, maka 

personal manajemen khusus menitikberatkan kepada faktor-faktor produksi tenaga 

kerja. Personal manajemen pun tidak dapat mengabaikan seluruhnya hal-hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja, misalnya agar seorang pegawai dapat bekerja 

secara efektif dan efisien, maka harus diperhatikan lingkungan tempat dimana 

pekerjaan dapat dilakukan, peralatan yang digunakan, besarnya kompensasi, 

metode atau cara melakukan. 

Menurut Handoko (2004: 4) bahwa manajemen sumberdaya manusia adalah 

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan manusia untuk 

mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Menurut  Manullang 

(2004: 6)  bahwa manajemen sumberdaya manusia adalah seni dan ilmu kerja 

sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisir secara berdayaguna dan 

berhasil guna dan adanya kegairahan dari para tenaga kerja.  Ranupandoyo dan 

Husnan (2002: 6) memberikan definisi manajemen sumberdaya manusia adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari pengadaan dan 

pengembangan pemberian kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga 
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kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi perusahaan, 

individu dan masyarakat. 

Beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Manajemen sumberdaya manusia merupakan bagian pekerjaan manajemen yang 

berhubungan dengan manusia, baik perorangan atau kelompok. 

2. Manajemen sumberdaya manusia berusaha menyelaraskan antara kepentingan 

pegawai sebagai individu dengan kepentingan organisasi. 

3. Manajemen sumberdaya manusia memberikan fasilitas untuk perkembangan 

pegawai dan rasa partisipasi pekerja dalam suatu unit aktivitas. 

Fungsi-fungsi yang dapat disimpulkan dari definisi di atas adalah: 

1. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari: 

a. Perencanaan  

Perencanaan berarti menentukan terlebih dahulu program personalia yang 

akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

b. Pengorganisasian 

Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, jika perusahaan 

telah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para karyawan 

maka manajer personalia haruslah membentuk organisasi dengan merancang 

susunan dari berbagai hubungan antara jabatan personalia dan faktor fisik. 

c. Pengarahan 
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Kalau sudah mempunyai rencana dan mempunyai organisasi maka langkah 

selanjutnya adalah melaksanakan pekerjaan tersebut. Fungsi ini berarti 

mengusahakan agar karyawan mau bekerja sama secara efektif. 

d. Pengawasan 

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang menyangkut masalah 

pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana personalia. 

2. Fungsi-fungsi Operasional 

a. Pengadaan 

Pengadaan dilakukan untuk memperoleh jumlah karyawan yang tepat untuk 

mencapai tujuan organisasi, fungsi ini menyangkut tentang penentuan 

kebutuhan tenaga kerja dan penarikannya, seleksi dan penempatan. 

b. Pengembangan 

Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan lewat latihan 

(training), yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. 

c. Kompensasi 

Fungsi ini dapat didefinisikan sebagai pemberian penghargaan yang adil dan 

layak terhadap para karyawan sesuai sumbangan mereka untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

d. Integrasi 

Integrasi menyangkut penyesuaian keinginan dari para individu dengan 

keinginan organisasi dan masyarakat. 

e. Pemeliharaan 
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Fungsi operasional yang terakhir adalah mempertahankan dan meningkatkan 

kondisi yang telah ada. Fungsi ini tentu mengharuskan dilaksanakannya 

keempat fungsi lainnya secara terus-menerus. 

B. Motivasi kerja  

1. Pengertian Motivasi kerja 

Menurut Handoko (2004: 252), motivasi kerja adalah sebagai berikut: 

“Motivasi kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan”. Motivasi kerja pada dasarnya adalah proses untuk mencoba 

mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuai yang kita inginkan. Dorongan 

(driving force) disini dimaksudkan desakan yang dialami untuk memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan hidup dan merupakan kecenderungan untuk 

mempertaahankan hidup. 

Motivasi kerja atau “motivation” berarti motif, penimbulan motif atau hal 

yang menimbulkan dorongan. Motivation adalah faktor yang mendorong orang 

untuk bertindak dengan cara tertentu. Motivasi kerja yang ada pada seseorang 

akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran 

kepuasan. Motivasi kerja merupakan masalah kelompok dalam organisasi. 

Manager organisasi perusahaan penting untuk mengetahui apa yang menjadi 

motivasi kerja para karyawan, sebab faktor ini akan menentukan jalannya 

organisasi dalam mencapai tujuan. 

Cahyono, (2006; 82) memberikan pendapat tentang pentingnya 

motivasi kerja sebagai berikut: “Motivasi kerja pada dasarnya adalah proses 
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untuk mencoba mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar melakukan 

sesuai seperti yang kita inginkan. Motivasi kerja atau dorongan untuk bekerja ini 

sangat menentukan bagi tercapainya sesuatu tujuan, maka manusia harus dapat 

menumbuhkan motivasi kerja setinggi-tingginya bagi para karyawan dalam 

perusahaan”. 

Motivasi atau “motivation” berarti motif, penimbulan motif atau hal 

yang menimbulkan dorongan. Motivation adalah faktor yang mendorong orang 

untuk bertindak dengan cara tertentu.  Cahyono (2000; 82) memberikan 

pendapat tentang pentingnya motivasi adalah proses untuk mencoba 

mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar melakukan sesuai seperti yang 

kita inginkan. Motivasi untuk bekerja ini sangat menentukan bagi tercapainya 

sesuatu tujuan, maka manusia harus dapat menumbuhkan motivasi kerja 

setinggi-tingginya bagi para karyawan dalam perusahaan. 

Motivasi (Rivai, 2004: 455) adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai 

yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible 

sehingga yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku 

dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu: 

arah perilaku (kerja untuk mencapai tujuan), dan kekuatan perilaku (seberapa 

kuat usaha individu dalam bekerja). Motivasi meliputi perasaan unik, pikiran 

dan pengalaman masa lalu yang merupakan bagian dari hubungan internal dan 

eksternal dinas. Selain itu motivasi dapat pula diartikan sebagai dorongan 

individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya.   
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Menurut Maslow (Rivai, 2004: 456) setiap Individu memiliki 

kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarki dari tingkat yang paling 

dasar sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Setiap kali kebutuhan pada 

tingkat paling rendah telah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan lain yang 

lebih tinggi.  

Pada dasarnya motivasi dapat memacu pegawai untuk bekerja keras 

sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas 

kerja pegawai sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan dinas. Sumber 

motivasi ada tiga faktor, yakni (1) kemungkinan untuk berkembang, (2) jenis 

pekerjaan dan (3) apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari dinas 

tempat mereka bekerja. Aspek yang berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai 

yakni: rasa aman dalam bekerja, mendapatkan gaji yang adil dan kompetitif 

lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja dan 

perlakukan yang adil dari manajemen.  Motivasi kerja yang diberikan juga 

merupakan dorongan bagi karyawan untuk berproduksi. Mc.Clelland memusatkan 

pada tiga kebutuhan manusia  yaitu: (Reksohadiprodjo dan Handoko, 2004: 268) 

a. Kebutuhan prestasi, tercermin pada keinginan dan mengambil tugas yang 

dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatan-

perbuatannya. 

b. Kebutuhan afiliasi, kebutuhan ini ditunjukkan adanya keinginan untuk 

bekerjasama, senang bergaul, berusaha mendapat persetujuan dari orang lain, 

melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih efektif dan bekerja dengan orang-

orang lain dalam suasana kerjasama. 
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c. Kebutuhan kekuasaan, kebutuhan ini tercermin pada seseorang yang ingin 

mempunyai pengaruh atas orang-orang lain. 

Pada dasarnya, proses motivasi dapat digambarkan jika seseorang 

tidak puas akan mengakibatkan ketegangan, yang pada akhirnya akan mencari 

jalan atau tindakan untuk memenuhi dan terus mencari kepuasan yang menurut 

ukurannya sendiri sudah sesuai dan harus terpenuhi. Sebagai contohnya, 

beberapa pegawai secara reguler menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

berbicara atau mendiskusikan sesuatu di kantor, yang sebenarnya hanya untuk 

memuaskan kebutuhan sosialnya. Langkah ini sebagai suatu usaha yang bagus, 

namun tidak produktif dalam mewujudkan hasil kerja atau target kerja. Beberapa 

teori motivasi yang dikenal, yaitu: 

a. Hierarki Teori Kebutuhan (Hierarchical of Needs Thry) 

Teori motivasi yang sangat terkenal adalah teori kebutuhan yang dike-

mukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow (dalam Rivai, 2004: 458) 

bahwa pada setiap diri manusia itu terdiri dari atas lima kebutuhan yaitu; 

kebutuhan secara fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. 

b. McClelland's Theory of Needs 

David McCelland (dalam Rivai, 2004: 459) menganalisis tentang tiga 

kebutuhan manusia yang sangat penting di dalam organisasi atau dinas 

tentang motivasi mereka yaitu: 

1) Kebutuhan dalam mencapai kesuksesaan (Need for achievement).  

Kemampuan untuk mencapai hubungan kepada standar dinas yang 

telah ditentukan juga perjuangan pegawai untuk menuju keberhasilan. 



16 

 
 

Beberapa orang memiliki keinginan untuk mencapai kesuksesan. Mereka 

berjuang untuk memenuhi ambisi secara pribadi dari pada mencapai 

kesuksesan dalam bentuk penghargaan dinas atau organisasi. Sehingga 

mereka melakukannya selalu lebih baik dan lebih efisien dari waktu ke 

waktu. Maksud high achiever di sini adalah seseorang atau pegawai yang 

dalam menyelesaikan tugasnya selalu lebih baik dari yang lain (better 

than others). 

Mereka ini (high achiever) selalu mencari suasana kerja dalam 

suatu proyek atau keadaan di mana mereka dapat memikul tanggung 

jawab secara pribadi untuk memecahkan masalahnya dan memperoleh 

kembali jawaban yang cepat dari suasana tersebut. Mereka tidak berpikir 

untung-untungan tetapi dengan perhitungan yang akurat dan tepat. Mereka 

merencanakan dengan matang segala sesuatunya, mereka bukanlah meraih 

kesempatan dalam kesempitan untuk meraih kesuksesan. Mereka ini 

berkinerja bagus dan baik ketika mereka menerima tanggung jawab 

dengan kemungkinan 50-50 atau seimbang. Mereka akan menghadapainya 

dengan penuh tanggung jawab baik dalam kegagalan atau kesuksesan 

menyelesaikan pekerjaannya. 

2) Kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja (Need for power). 

Kebutuhan untuk membuat orang berperilaku dalam keadaan yang 

wajar dan bijaksana di dalam tugasnya masing-masing. Beberapa orang 

mungkin selalu untuk memiliki pengaruh, dihormati dan senang 

mengatur sebagian manusia lainnya. Manusia semacam ini justru senang, 
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dengan tugas yang dibebankan kepadanya atau statusnya dan cenderung 

untuk lebih peduli dengan kebanggaan, prestise, dan memperoleh 

pengaruh terhadap manusia lainnya. 

3) Kebutuhan untuk berafiliasi (Needs for affiliation). 

Hasrat untuk bersahabat dan mengenal lebih dekat rekan kerja atau 

para pegawai di dalam organisasi. Kebutuhan ini menempati posisi 

paling akhir dari riset para pakar manajemen. Maksudnya di sini, orang 

yang memiliki kebutuhan seperti ini tentu mereka memiliki motivasi 

untuk persahabatan, menanggung dan bekerja sama daripada sebagai 

ajang kompetisi di dalam suatu organisasi. Termasuk di dalam hal 

pengertian satu dengan lainnya. 

c. "Theory X and Theory Y" 

Douglas McGregor (dalam Rivai, 2004: 460) mengajukan dua 

pandangan yang berbeda tentang manusia: negatif dengan tanda label X dan 

positif dengan tanda label Y. Setelah melakukan penyelidikan tentang 

perjanjian seorang pimpinan dan pegawai, McGregor merumuskan asumsi-

asumsi dan perilaku manusia dalam organisasi sebagai berikut: 

1) Teori X (negatif) merumuskan asumsi seperti: 

a) Pegawai sebenarnya tidak suka bekerja dan jika ada kesempatan dia 

akan menghindari atau bermalas-malasan dalam bekerja. 

b) Semenjak pegawai tidak suka atau tidak menyukai pekerjaannya, 

mereka harus diatur dan dikontrol bahkan mungkin ditakuti untuk 

menerima sanksi hukum jika tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. 
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c) Pegawai akan menghindari tanggung jawabnya dan mencari tujuan 

formal sebisa mungkin. 

d) Kebanyakan pegawai menempatkan keamanan di atas faktor lainnya 

yang berhubungan erat dengan pekerjaan dan akan 

menggambarkannya dengan sedikit ambisi. 

2) Teori Y (positif) memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut: 

a) Pegawai dapat memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang wajar, 

lumrah dan alamiah baik tempat bermain atau beristirahat, dalam 

artian berdiskusi atau sekedar teman bicara. 

b) Manusia akan melatih tujuan pribadi dan pengontrolan diri sendiri 

jika mereka melakukan komitmen yang sangat objektif. 

c) Kemampuan untuk melakukan keputusan yang cerdas dan inovatif 

adalah tersebar secara meluas di berbagai kalangan tidak hanya 

melulu dari kalangan top manajement atau dewan direksi. 

Jadi, teori McGregor ini lebih memihak kepada asumsi-asumsi Y atau 

positive side dari perilaku sumber daya manusia di dalam organisasi. Boleh 

jadi, ide-ide secara partisipasi dalam mengambil keputusan, dan tanggung 

jawab atau grup relasi sebagai pendekatan untuk memotivasi pegawai dalam 

kepuasan kerjanya. 

Bukti yang paling dasar terhadap keberhasilan suatu bentuk motivasi 

adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Pada umumnya 

kita bisa mengatakan bahwa pemberian motivasi positif akan memberikan 

peningkatan semangat, mengurangi keluhan dan secara umum, mengurangi 
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kesulitan. Tetapi peningkatan semangat (moral) saja tidak cukup. Bagaimana 

pengaruh motivasi berdampak positif pada produktivitas? Apakah pegawai akan 

bekerja lebih baik apabila digunakan motivasi dengan cara negatif atau 

menakut-nakuti dengan sanksi hukuman? Dari berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan “ancaman” atau motivasi negatif, seringkali 

menghasilkan yang lebih banyak, berupa peningkatan produktivitas, dalam 

jangka pendek. Penggunaan motivasi positif akan berhasil dalam jangka 

panjang. Pegawai, dengan semangat yang lebih baik, akan mengingat 

produktivitasnya dalam jangka panjang.  

d. Teori ERG 

Teori ERG menyebutkan ada tiga kategori kebutuhan individu, yaitu 

eksistensi (existence), keterhubungan (relatedness) dan pertumbuhan 

(growth), yang berupa: 

1) Kebutuhan eksistensi untuk bertahan hidup, kebutuhan fisik; 

2) Kebutuhan keterhubungan adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan 

orang lain yang bermanfaat seperti keluarga, sahabat, atasan, 

keanggotaan di dalam masyarakat; 

3) Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan untuk menjadi produktif dan 

kreatif, misalnya diberdayakan di dalam potensi tertentu dan berkembang 

secara terus-menerus. 

e. Pola Dasar Pemikiran Content Theory 

Content Theory ini berkaitan dengan beberapa nama seperti Maslow, 

McGregor, Herzberg, Atkinson dan McClelland. Beberapa nama tersebut 
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mungkin sudah tidak asing lagi bagi mereka yang mempelajari tentang 

motivasi dan banyak berpengaruh pada pandangan-pandangan manajemen. 

Teori ini menekankan arti pentingnya pemahaman faktor-faktor yang ada di 

dalam individu yang menyebabkan mereka bertingkah laku tertentu. Teori 

ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kebutuhan apa yang 

dicoba dipuaskan oleh seseorang. Apa yang menyebabkan mereka 

melakukan sesuatu? Dalam pandangan ini, setiap individu mempunyai 

kebutuhan yang ada di dalam (inner needs) yang menyebabkan mereka 

didorong, ditekan atau dimotivasi untuk memenuhinya. Kebutuhan tertentu 

yang mereka rasakan akan menentukan tindakan yang mereka lakukan. Para 

individu akan bertindak untuk memuaskan kebutuhan mereka. Contohnya, 

seseorang yang sangat kuat kebutuhan akan prestasi, mungkin terdorong 

untuk bekerja lembur hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang sulit 

tepat pada waktunya. Mereka yang kuat akan kebutuhan self-esteem 

mungkin terdorong untuk bekerja sangat hati-hati untuk bisa menghasilkan 

produk atau jasa dengan kualitas istimewa. 

Tampaknya teori ini sangat sederhana; yang diperlukan pimpinan atau 

praktisi adalah bagaimana menebak kebutuhan para pegawai, dengan 

mengamati perilaku-perilaku mereka, dan kemudian memilih cara apa yang 

bisa digunakan supaya mereka mau bertindak sesuai dengan keinginan 

pimpinan tersebut. Meskipun demikian, kita akan melihat betapa sulitnya 

penerapan teori ini dalam praktiknya terutama disebabkan hal-hal sebagai 

berikut; 
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Pertama, kebutuhan sangat bervariasi pada setiap individu manusia. 

Banyak pimpinan yang ambisius, sangat didorong untuk mencapai status dan 

kekuasaan, sangat sulit untuk memahami bahwa tidak semua orang yang 

bekerja di bawah pimpinanya bisa didorong dengan nilai-nilai yang sama. 

Hasilnya, pimpinan tersebut mungkin merasa frustasi karena tidak bisa 

memberikan motivasi kepada bawahannya. Perbedaan-perbedaan individual 

antara para bawahan membuat bingung dan susah pimpinan melakukan 

motivasi. 

Kedua, perwujudan kebutuhan dalam tindakan juga sangat bervariasi 

antara satu orang dengan orang yang lain. Seseorang dengan security need 

yang kuat mungkin memilih “bermain aman” dan menghindari tanggung 

jawab yang lebih besar, karena takut untuk gagal. Sebaliknya, seseorang 

dengan kebutuhan yang sama bahkan justru mencari pekerjaan dengan 

tanggung jawab yang lebih besar, karena takut diberhentikan karena prestasi 

kerja yang kurang atau biasa-biasa saja. 

Ketiga, para individu tidak selalu konsisten dengan tindakan mereka 

karena dorongan suatu kebutuhan. Suatu hari seseorang mungkin bekerja 

sangat luar biasa sewaktu kita berikan pekerjaan yang penuh tantangan. 

Sebaliknya, suatu ketika orang tersebut bekerja dengan sedang-sedang saja 

dalam menjalankan pekerjaan yang sama. 

Akhirnya, reaksi para individu terhadap keberhasilan atau kegagalan 

untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka juga bisa berbeda-beda. 

Beberapa individu dengan security need yang kuat dan gagal untuk mencapai 
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tujuan mereka mungkin menjadi frustasi dan berhenti tidak mau mencoba 

lagi. Sedangkan individu-individu yang lain mungkin bisa meningkatkan 

usaha mereka agar berhasil di lain waktu. Semakin memahami orang di 

sekitar kita semakin bisa diduga proses yang menterjemahkan kebutuhan ke 

dalam tindakan. Meskipun demikian, selalu ada kompleksitas dan berbagai 

alternatif yang menyebabkan kesalahan dugaan kita akan perilaku seseorang. 

f. Pola Dasar Pemikiran Process Theory 

Process Theory bukannya menekankan pada isi kebutuhan dan sifat 

dorongan dari kebutuhan tersebut, tetapi pendekatan ini menekankan pada 

bagaimana dan dengan tujuan apa setiap individu dimotivasi agar 

menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan hanyalah salah 

satu elemen dalam suatu proses tentang bagaimana para individu bertingkah 

laku. Sebagai contohnya, seseorang melihat adanya kemungkinan yang besar 

untuk menerima suatu imbalan (kenaikan gaji) apabila mereka melakukan 

tindakan tertentu, misalnya bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh. 

Imbalan ini menjadi suatu perangsang (incentive) atau motif untuk perilaku 

mereka. 

Dasar dari teori proses tentang motivasi ini adalah adanya expectancy 

(harapan), yaitu apa yang dipercayai oleh individu akan mereka peroleh dari 

tingkah laku mereka. Contohnya, apabila seseorang percaya bahwa, bekerja 

dan mampu mencapai deadline akan memperoleh pujian, tetapi kalau tidak 

bisa selesai sesuai waktunya tersebut, ia akan mendapat teguran. Ada yang 

lebih suka memperoleh pujian, maka ia akan bekerja untuk bisa selesai 
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sebelum deadline atau jadwal waktunya (lebih cepat). Pada pandangan yang 

lain, jika tugasnya selesai terlambat pun tidak akan ditegur atau dipuji, 

selesai tepat pada waktunya juga tidak memperoleh apa-apa, maka ia 

mungkin tidak akan terdorong untuk menyelesaikan tepat pada waktunya. 

g. Pola Dasar Pemikiran Reinforcement Theory 

Teori ini tidak menggunakan konsep suatu motif atau proses motivasi. 

Sebaliknya teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di masa 

yang lalu mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang dalam suatu 

siklus proses belajar. Pandangan teori ini, individu bertingkah laku tertentu 

karena di masa lalu mereka belajar bahwa perilaku tertentu seseorang akan 

berhubungan dengan hasil yang menyenangkan terhadap orang lain, dan 

perilaku tertentu akan juga menghasilkan akibat yang tidak menyenangkan.  

Pada umumnya, individu lebih suka akibat yang menyenangkan, 

karena mereka akan mengulangi perilaku yang akan mengakibatkan 

konsekuensi yang menyenangkan. Contohnya, individu akan lebih mentaati 

hukum dan peraturan-peraturan, karena dengan patuh pada hukum itu, 

mereka ketahui dari sekolah, masyarakat atau pemerintah akan menghasilkan 

pujian dan pelanggaran hukum dan peraturan-peraturan akan menghasilkan 

teguran atau bahkan hukuman tertentu yang telah ditetapkan. 

Perilaku individu dapat diubah. Perilaku yang negatif dapat diubah 

dengan memberikan imbalan agar berubah menjadi positif. Pada umumnya 

akan lebih efektif jika memberikan imbalan untuk perilaku yang diinginkan 

daripada menghukum perilaku yang tidak diinginkan.   
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h. Pola Dasar Pemikiran Expectancy Theory 

Saat ini salah satu teori yang dapat diterima secara luas tentang 

motivasi adalah dari teori yang dikemukakan oleh Victor Vroom's, 

expectancy theory. Teori ini mengemukakan bahwa tindakan seseorang 

cenderung untuk dilakukan karena harapan hasil yang akan dia dapatkan. 

Pola dasar expectancy theory adalah pemahaman antara individu dan 

hubungannya dengan hasil kerja dan kemampuan kerja antara hasil kerja dan 

penghargaan dan kepuasan tujuan individu.  

Model teori harapan mempunyai sejumlah implikasi nyata, yaitu: 

1) Menentuhan imbalan yang dinilai oleh setiap pegawai. Jika imbalan 

menjadi motivator, maka akan cocok untuk individu yang terlibat. 

Pimpinan dapat menentukan imbalan apa yang diinginkan oleh 

pegawainya dengan reaksinya dalam situasi yang berbeda-beda dan 

menanyakan imbalan apa yang mereka inginkan. 

2) Menentuhan kinerja yang diinginkan. Identifikasi tingkat kinerja atau 

perilaku yang diinginkan sehingga dapat memberitahukan pekerjaan apa 

yang harus dilakukan agar mereka diberi imbalan. 

3) Mengkaitkan imbalan dengan kinerja. Untuk mempertahankan motivasi, 

imbalan yang layak harus jelas dikaitkan dengan suatu kinerja dalam 

jangka waktu yang singkat. 

4) Menganalisis faktor-faktor yang mengurangi efektivitas imbalan. 

Perbedaan antara rencana imbalan dengan pengaruh lain di dalam 
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lingkungan kerja memungkinkan dilakukannya penyesuaian di dalam 

sistem imbalan. 

5) Memastikan imbalan mencukupi imbalan yang kecil akan menjadi 

motivator yang kecil pula. 

2. Jenis-jenis Motivasi kerja 

Ranupandoyo dan Husnan, (2004: 2) memberikan pendapat bahwa pada garis 

besarnya motivasi kerja yang diberikan ada 2 yaitu : 

1. Motivasi kerja Positif 

Proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu 

yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan 

hadiah yang berwujud tambahan uang, tambahan penghargaan dan lain 

sebagainya. 

2. Motivasi kerja Negatif 

Proses untuk mempengaruhi seseorang mau melakukan sesuatu yang kita 

inginkan, tetapi teknik dasar yang kita gunakan adalah lewat kekuatan-

kekuatan. Apabila seseorang tidak melakukan yang kita inginkan kita akan 

memberitahukan bahwa mereka mungkin akan kehilangan sesuatu. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja  

Sebenarnya hal-hal yang merupakan kebutuhan yang bilamana dipenuhi 

akan menimbulkan kepuasan sehingga semangat dan gairah kerja meningkat, 

dalam upaya memotivasi para karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja yaitu: (Ranupandoyo dan Husnan, 2004: 7) 
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a. Upah/gaji yang layak dan adil (Penghargaan) 

Seseorang menjadi pekerja atau karyawan pada dasarnya karena mereka 

ingin mendapatkan upah atau gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

terutama kebutuhan pokok seperti sandang, pandang, dan papan. 

b. Pemberian insentif  (Penghargaan) 

Selain besarnya gaji yang harus diperhatikan, maka untuk mendapatkan hasil 

langsung dapat pula diterapkan sistem-sistem insentif. 

c. Memperhatikan rasa harga diri  

Setiap manajer harus dapat menciptakan suasana kerja yang dapat mencegah 

munculnya tindakan-tindakan yang merendahkan harga diri para 

karyawannya. 

d. Memenuhi kebutuhan rohani 

Kebutuhan rohani yang dimaksud adalah kebutuhan yang berhubungan 

dengan keagamaan, kepercayaan atau tradisi yang masih tertanam kuat di 

dalam hati para pekerja. Misalnya dengan mendirikan musholla bila para 

pekerjanya banyak yang muslim. 

e. Memenuhi kebutuhan berpartisipasi 

Memenuhi kebutuhan partisipasi, maka manajer akan dapat meningkatkan 

semangat dan gairah kerja karyawan, sebab dengan partisipasi karyawan 

akan merasa dihargai dan diperhatikan. 

f. Menempatkan bekerja pada tempat yang tepat 

Setiap manajer harus dapat menempatkan pekerjaannya pada tempat yang 

tepat sesuai dengan kemampuan-kemampuan, bakat-bakat yang dimilikinya. 
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g. Menimbulkan rasa aman 

Seorang pekerja akan semangat apabila ia merasa masa depannya terjamin 

bila bekerja diperusahaan tersebut. 

h. Memperhatikan lingkungan tempat bekerja 

Banyak perusahaan yang mengabaikan masalah-masalah yang dianggap 

kecil, padahal sebenarnya cukup mempunyai pengaruh dalam lingkungan 

tempat kerja. Misalnya, menyediakan kamar kecil, tempat penitipan 

sepeda/motor, penerangan ventilasi, kebersihan, sanitasi dan sebagainya. 

Hal-hal semacam ini bila tidak diperhatikan dapat mengganggu ketenangan 

kerja karyawan. 

i. Memberi kesempatan untuk maju (Mutasi Jabatan) 

Perusahaan dapat memberi kesempatan kepada karyawannya untuk 

meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sesuai bidangnya masing-

masing. Peluang peningkatan karir/jabatan yang terbuka bagi mereka 

yang loyal dan berprestasi akan mendorong semangat kerja karyawan. 

j. Menciptakan persaingan yang sehat 

Persaingan yang sehat akan memacu tiap-tiap karyawan untuk 

meningkatkan prestasinya. 

4. Indikator-Indikator Motivasi Kerja 

Indikator-indikator motivasi kerja sebagai berikut: (Ranupandoyo dan Husnan, 

2004: 7) 

a. Upah/gaji yang layak dan adil  

b. Pemberian insentif  (Penghargaan) 
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c. Memperhatikan rasa harga diri  

d. Memenuhi kebutuhan rohani 

e. Memenuhi kebutuhan berpartisipasi 

f. Menempatkan bekerja pada tempat yang tepat 

g. Menimbulkan rasa aman 

h. Memperhatikan lingkungan tempat bekerja 

i. Memberi kesempatan untuk maju (Mutasi Jabatan) 

j. Menciptakan persaingan yang sehat 

C. Mutasi Jabatan 

1. Pengertian Mutasi  

Kata mutasi atau pemindahan oleh sebagian masyarakat sudah dikenal, 

baik dalam lingkungan maupun di luar lingkungan perusahaan (pemerintahan). 

Mutasi adalah kegiatan memindahkan tenaga kerja dari satu tempat tenaga kerja 

ke tempat kerja lain. Akan tetapi mutasi tidak selamanya sama dengan 

pemindahan. Mutasi meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, pengoperan 

tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Adapun 

pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan tenaga kerja dari satu tempat ke 

tempat lain.Menurut Alex S Nitisemito (2002:132) pengertian mutasi adalah 

kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu 

pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. 

Selanjutnya H. Malayu S.P. Hasibuan (2008 : 102) menyatakan bahwa 

mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan 

baik secara horizontal maupun vertikal di dalam satu organisai. Pada dasarnya 
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mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan karyawan, karena tujuannya untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam perusahaan (pemerintahan ) 

tersebut. Sedangkan menurut Sastrohadiwiryo (2002 : 247) mutasi adalah 

kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, 

tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu 

dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja 

yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin 

kepada perusahaan. Menurut Nasution (2004:111), Mutasi adalah kegiatan 

memindahkan karyawan dari unit/bagian yang kelebihan tenaga ke unit/bagian 

yang kekurangan tenaga atau yang memerlukan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa mutasi diartikan sebagai perubahan 

mengenai atau pemindahan kerja/ jabatan lain dengan harapan pada jabatan baru 

itu dia akan lebih berkembang. 

Mutasi atau pemindahan karyawan dapat terjadi karena keinginan 

sendiri dan dapat pula karena keinginan perusahaan.   

a. Keinginan karyawan sendiri terjadi karena  

1) Karyawan yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan bidang 

tugasnya atau jabatannya;  

2) Karyawan yang bersangkutan merasa tidak dapat bekerja sama dengan 

teman sekerjanya atau dengan atasannya;  

3) Karyawan yang bersangkutan merasa bahwa tempat atau lingkungan 

kerja tidak sesuai dengan kondisi fisik atau keinginannya.  
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b. Keinginan perusahaan terjadi karena:  

1) Perusahaan ingin menunjukkan kepada karyawan yang bersangkutan 

bahwa mutasi tersebut bukan merupakan hukuman, melainkan upaya 

untuk menjamin kelangsungan pekerjaan karyawan tersebut;  

2) Perusahaan ingin meyakinkan karyawan bahwa ia tidak akan 

diberhentikan karena kekurangmampuan atau kurang cakap karyawan 

yang bersangkutan;  

3) Perusahaan ingin menghindari rasa jenuh karyawan pada jenis pekerjaan, 

jabatan, maupun tempat kerja yang sama. 

Menurut Nitisemito (2003:116), menyatakan mutasi atau pemindahan 

adalah kegiatan dari pimpinan organisasi untuk memindahkan karyawan dari 

suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang dianggap setingkat atau sejajar. 

Menurut  Hasibuan  (2004:  101),  mutasi  adalah  satu  perubahan 

posisi/jabatan/tempat/pekerjaan  yang  dilakukan  baik  secara  horizontal  

maupun vertikal  (promosi/demosi)  dalam  suatu  organisasi.   

Prinsip  mutasi  adalah memutasikan karyawan kepada posisi yang 

tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat  dan  produktivitas  kerjanya  

meningkat,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  

kerja  dalam  perusahaan.    Mutasi merupakan salah satu  tindak lanjut yang  

dilakuakan dari hasil penilaian  motivasi kerja. Mutasi diharapkan dapat 

memberikan uraian pekerjaan, sifat pekerjaan, lingkungan pekerjaan, dan alat–

alat kerja  yang cocok bagi karyawan bersangkutan sehingga dapat bekerja 

secara efisien dan efektif pada jabatan itu.  
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Berdasar beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa mutasi adalah pemindahan jabatan satu ke jabatan lain 

dengan disertai perubahan status, upah maupun tanggung jawabnya. Berdasar 

uraian tersebut tampak bahwa mutasi atau pemindahan karyawan sangat penting 

dan perlu dilakukan, baik dilihat dari kepentingan karyawan maupun 

kepentingan perusahaan. Mutasi yang baik adalah mutasi yang sesuai dengan 

prosedur yang berlaku pada suatu organisasi, tidak ada pandang bulu, setiap 

karyawan sama dimata pemimpin. 

2. Manfaat Mutasi Jabatan  

Menurut Saksono (2003:65), Manfaat mutasi ialah antara lain:  

a. Memenuhi kebutuhan tenaga di bagian/unit yang kekurangan tenaga, tanpa  

merekrut tenaga dari luar;  

b. Memenuhi keinginan karyawan sesuai dengan minat dan bidang tugas 

masing-masing;  

c. Memberi jaminan kepada karyawan bahwa mereka yakin tidak akan 

diberhentikan  karena kekurang mampuan atau kekurang cakapan mereka;  

d. Memberikan motivasi kepada karyawan;  

e. Mengatasi rasa bosan karyawan pada pekerjaan, jabatan dan tempat kerja 

yang sama.  

Mutasi di dalam sebuah perusahaan bukanlah hukuman. Di masyarakat 

sering dipahami bahwa mutasi merupakan suatu bentuk hukuman dalam bidang 

kekaryawanan. Anggapan demikian terutama datang dari karyawan yang merasa 

kurang mampu, kurang cakap atau kurang berhasil dalam menjalankan tugas 
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serta karyawan yang merasa melakukan kesalahan. Anggapan demikian tentu 

saja tidak selalu benar. Terlepas dari sebab-sebab yang sesungguhnya ada, 

diadakannya mutasi bukanlah suatu hukuman jabatan. Mutasi adalah suatu hal 

yang wajar dalam setiap organisasi atau instansi, baik pemerintah maupun 

swasta.  

Mutasi mengandung segi positif, yaitu (1) mutasi adalah usaha 

menempatkan karyawan pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai dengan 

kecakapan dan kemampuannya; (2) mutasi adalah usaha meningkatkan 

semangat dan gairah kerja karyawan; (3) mutasi adalah salah satu usaha 

menciptakan persaingan yang sehat di antara para karyawan.  

3. Dasar Pelaksanaan Mutasi 

Ada 3 sistem yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi pegawai menurut H. 

Malayu S.P. Hasibuan (2008 : 103) yaitu : 

a. Seniority System 

Adalah mutasi yang didasarkan atau landasan masa kerja, usia, dan 

pengalaman kerja dari pegawai yang bersangkutan. Sistem mutasi ini tidak 

objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas 

belum tentu mampu menduduki jabatan yang baru.  

b. Spoil System  

Adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem mutasi 

ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka.  

c. Merit System 



33 

 
 

Adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, 

objektif dan hasil prestasi kerja. Merit System ini merupakan dasar mutasi 

yang baik karena : 

1) Output dan produktivitas kerja meningkat. 

2) Semangat kerja meningkat. 

3) Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun. 

4) Absensi karyawan semakin baik. 

5) Disiplin karyawan semakin baik. 

6) Jumlah kecelakaan akan menurun. 

4. Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan Dalam Mutasi 

Mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi oleh 

karena itu perlu ada evaluasi pada setiap perkerja secara berkesinambungan 

secara objekif. Dalam melaksanakan mutasi harus dipertimbangkan faktor-faktor 

yang dianggap objektif dan rasional, yaitu (Siswanto, 2002 : 221):  

a. Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan manajer.  

b. Mutasi atas dasar prinsip The right man on the right place.  

c. Mutasi sebagai dasar untuk meningkatkan modal kerja.  

d. Mutasi sebagai media kompetisi yang maksimal.  

e. Mutasi sebagai langkah untuk promosi.  

f. Mutasi untuk mengurangi labour turn over.  

g. Mutasi harus terkoordinasi. 

5. Macam-Macam Mutasi  

Pelaksanaan mutasi dapat dilakukan dengan dua cara:  
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a. Mutasi biasa  

Mutasi biasa adalah pemindahan karyawan tanpa diikuti kenaikan jabatan.  

Mutasi ini dilakukan dengan tujuan:  

1) Memenuhi keinginan karyawan yang bersangkutan;  

2) Memenuhi kekurangan tenaga di unit/bagian lain;  

3) Menempatkan karyawan sesuai dengan kecakapan, kemampuan dan 

bidangnya.  

b. Mutasi promosi  

Promosi  adalah  perpindahan  yang  memperbesar  authority  dan 

responsibility  karyawan  ke  jabatan  yang  lebih  tinggi  di  dalam  suatu  

organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan  penghasilan  semakin besar  

(Malayu, 2004: 107).  Promosi  (promotion) memberikan  peran  penting  

bagi  setiap  karyawan,  bahkan  menjadi  idaman  yang selalu  dinanti–

nantikan. Promosi berarti  ada  kepercayaan  dan  pengakuan  mengenai  

kemampuan  serta  kecakapan karyawan untuk menduduki jabatan yang 

lebih tinggi.  Menurut Flippo, promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan 

ke jabatan lain  yang  mempunyai  status dan tanggung  jawab  yang  lebih  

tinggi. Biasanya perpindahan ke  jabatan  yang  lebih  tinggi  disertai  dengan  

peningkatan  gaji/upah lainnya walaupun tidak demikian (2004: 229). 

Heidjrachman (2003:111), menyatakan Promosi adalah perpindahan 

dari suatu jabatan lain yang lebih mempunyai status dan tanggung jawab 

yang lebih tinggi, biasanya disertai dengan kenaikan upah, gaji dan hak-hak 

lainnya. Manulang (2003:123) merumuskan promosi adalah kenaikan 
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jabatan dengan menerima kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar 

dari sebelumnya, meskipun tidak selalu diikuti oleh kenaikan gaji.  Berdasar 

beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah 

perpindahan jabatan yang lebih tinggi dan kenaikan jabatan yang disertai 

dengan perubahan status, kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar. 

Paul Pigors dan Charles Mayers (Nasution, 2000:155) mutasi dibagi dalam 

beberapa jenis yaitu production transfer, replacement transfer, versatility 

transfer, shift transfer, dan remedial transfer.  

1) Production transfer adalah mengalih tugaskan karyawan dari satu bagian 

ke bagian lains secara horizontal, karena pada bagian lain kekurangan 

tenaga kerja padahal produksi akan ditingkatkan.  

2) Replacement transfer Replacement transfer adalah mengalih tugaskan 

karyawan yang sudah lama dinasnya ke jabatan kain secara horizontal 

untuk menggentikan karyawan yang masa dinasnya sedikit atau 

diberhentikan. Replacement transfer terjadi kerena aktivitas perusahaan 

diperkecil.  

3) Versality transfer Versality transfer adalah mengalih tugaskan karyawn 

ke jabatan/pekejaan lainnya secara horizontal agar karyawn yang 

bersangkutan dapat melakukan pekerjaan atau ahli dalam berbagai 

lapangan pekerjaan. 

4) Shift transfer Shift transfer adalah mengalih tugaskan karyawan yang 

sifatnya horizontal dari satu regu ke regu lain sedangkan pekerjaannya 

tetap sama.  
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5) Remedial transfer Remedial transfer adalah mengalih tugaskan seorang 

karyawan ke jabatan lain, baik pekerjaannya sama atau tidak atas 

permintaan karyawan bersngkutan karena tidak dapat bekerja sama 

dengan rekanrekannya. 

6. Kendala Pelaksanaan Mutasi 

Sastrohadiwiryo (2002 : 214) mengemukakan ada tiga jenis penolakan 

pegawai terhadap mutasi pegawai, yaitu : 

a. Faktor logis atau rasional 

Penolakan ini dilakukan dengan pertimbangan waktu yang 

diperlukan untuk menyesuaikan diri, upaya ekstra untuk belajar kembali, 

kemungkinan timbulnya situasi yang kurang diinginkan seperti penurunan 

tingkat keterampilan karena formasi jabatan tidak memungkinkan, serta 

kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perusahaan. 

b. Faktor Psikologis  

Penolakan berdasarkan faktor psikologis ini merupakan penolakan 

yang dilakukan berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap. Seperti 

kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, rendahnya 

toleransi terhadap perubahan, tidak menyukai pimpinan atau agen perubahan 

yang lain, rendahnya kepercayaan terhadap pihak lain, kebutuhan akan rasa 

aman. 

7. Indikator-Indikator dalam Mutasi Jabatan 

Indikator dalam mutasi jabatan sebagai berikut: (Malayu, 2004: 108) 

a. Untuk memenuhi keinginan karyawan yang bersangkutan;  
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b. Untuk memenuhi kekurangan tenaga di unit/bagian lain;  

c. Untuk menempatkan karyawan sesuai dengan kecakapan, kemampuan dan 

bidangnya.  

d. Untuk meningkatkan kepercayaan  dan  pengakuan  mengenai  kemampuan  

serta  kecakapan karyawan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. 

D. Penghargaan  

1. Pengertian Penghargaan 

Menurut Gary Dessler (2007: 85),  penghargaan karyawan adalah setiap 

bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul 

dari dipekerjakannya karyawan itu. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara 

(2003: 83),  merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang 

sebanding. Dalam kekaryawanan, hadiah yang bersifat uang merupakan yang 

diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan dari pelayanan mereka.  

Menurut Hasibuan (2003: 117),  merupakan pengeluaran dan biaya bagi 

perusahaan. Perusahaan mengharapkan agar yang dibayarkan memperoleh imbalan 

motivasi kerja yang lebih besar dari karyawan. Jadi, nilai motivasi kerja karyawan 

harus lebih besar dari  yang dibayar perusahaan, supaya perusahaan mendapatkan 

laba dan kontinuitas perusahaan terjamin.  Penghargaan adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.  Menurut Mutiara S. 

Panggabean (2004: 75) adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan karyawan 

sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Pada 

umumnya  diberikan untuk : (i) menarik karyawan yang cakap masuk organisasi; 
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(ii) mendorong mereka untuk berpestasi tinggi; (iii) mempertahankan karyawan 

yang produktif dan berkualitas agar tetap setia. 

Nitisemito (2002:36) menyatakan bahwa penghargaan merupakan balas 

jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya yang dapat dinilai 

dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Penghargaan 

berarti semua bentuk penggajian atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena 

kepegawaian mereka. Dapat berupa pembayaran uang secara langsung (upah, gaji, 

insentif, bonus) dan dapat pula berbentuk pembayaran tidak langsung (asuransi, 

liburan atas biaya perusahaan) dan dapat pula berupa ganjaran bukan uang (jam 

kerja yang luwes, kantor yang bergengsi, pekerjaan yang lebih menantang) 

(Dessler, 2005). 

Menurut Wibowo (2007: 133),  merupakan kontra prestasi terhadap 

penggunaan tenaga atau balas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.  

merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai 

imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Menurut Werther dan Davis  dalam 

Wibowo (2007: 134) mendefinisikan  sebagai apa yang diterima pekerja sebagai 

tukaran atas kontribusinya kepada organisasi. Terdapat sistem insentif yang 

menghubungkan  dengan kinerja, yaitu kepada pekerja diberikan penghargaan 

berdasarkan kinerja dan bukan berdasarkan senioritas atau jumlah jam kerja.  

Menurut Agus Sunyoto (2008: 69), istilah  insentif sering digunakan 

secara bergantian dengan administrasi gaji dan upah.  Merupakan konsep yang 

lebih luas,  diartikan sebagai semua bentuk kembalian atau imbalan (return) 

finansial, jasa-jasa berwujud, dan tujuan-tujuan yang diperoleh karyawan 
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sebagai dari sebuah hubungan kekaryawanan.  Tidak hanya berarti imbalan 

intrinsik organisasi seperti pengakuan, kesempatan untuk promosi, dan 

kesempatan kerja yang lebih menantang. Sedangkan istilah administrasi gaji dan 

upah biasanya diartikan terbatas pada imbalan berbentuk uang yang diberikan 

kepada para karyawan.  

Karyawan memenuhi produktifitas dan tendensi mereka untuk tetap 

bersama-sama organisasi atau mencari pekerjaan lainnya. Meski manajer dan 

para periset tidak sepakat mengenai pengaruh  terhadap produktifitas,  dianggap 

sangat penting. Ini disebabkan oleh keinginan karyawan akan pendapatan dan 

keinginan agar diperlakukan secara wajar membuat program  menjadi semakin 

penting,  memiliki arti yang khusus bagi karyawan. Sebagai karyawan, mereka 

mungkin memikirkan  sebagai imbalan bagi pekerjaan yang memuaskan atau 

menonjol.  Mengindikasikan nilai yang diletakkan perusahaan pada keahlian 

untuk kerja adalah sumber utama kekayaan pribadi. Karena itu gaji adalah 

determinan penting dari keberadaan ekonomi dan sosial karyawan. 

Bagi manajer,  gaji adalah pengeluaran operasi pokok. Biaya tenaga kerja 

dalam banyak perusahaan merupakan lebih dari 50 persen dari keseluruhan 

pengeluaran, gaji (expense), dapat mempengaruhi perilaku dan sikap karyawan. 

Gaji dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melamar sebuah pekerjaan, 

tetap bersama perusahaan, atau bekerja lebih produktif. Jika dikelola secara 

pantas, gaji dapat menyebabkan karyawan mengurangi upaya mereka untuk 

mencari pekerjaan alternatif. Potensi mempengaruhi sikap dan perilaku kerja 

karyawan ini adalah alasan yang mendorong untuk memastikan bahwa sistem 

gaji dirancang dan dilaksanakan secara wajar dan adil. 
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Menurut Veithzal Rivai (2008: 357),   merupakan sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian  

merupakan salah satu pelaksanaan fungsi SDM yang berhubungan dengan 

semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam 

melakukan tugas keorganisasian. Hal ini merupakan biaya utama atas keahlian 

atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan pada abad ke 21 ini, dan  

menjadi alasan utama mengapa kebanyakan orang mencari pekerjaan. 

Menurut Wibowo (2007: 135),  tujuan manajemen  adalah membantu 

organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan keadilan internal 

dan eksternal. Internal equity atau keadilan internal memastikan bahwa jabatan 

yang lebih menantang atau orang yang mempunyai kualifikasi lebih baik dalam 

organisasi dibayar lebih tinggi. Sementara itu, external equity atau keadilan 

eksternal manajemen bahwa pekerjaan mendapatkan  secara adil dalam 

perbandingan dengan pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja. 

Menurut  Wibowo (2007: 134) tujuan manajemen  adalah sebagai 

berikut:  

a. Memperoleh personil berkualitas . 

Tingkat pembayaran baru terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja 

di pasar kerja karena harus bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja. 

b. Mempertahankan karyawan yang ada 

Pekerja dapat keluar apabila tingkat  kemampuan karyawan tidak kompetitif 

terhadap organisasi lain, dengan akibat peraturan tenaga kerja tinggi. Dengan 

demikian, perlu dipertimbangkan mana yang lebih baik dan mengutamakan 
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antara peningkatan  dengan mencari pekerja baru dengan konsekuensi harus 

melatih kembali pekerja baru. 

c. Memastikan keadilan 

Manajemen  berusaha keras menjaga keadilan internal dan ekternal. 

Keadilan ekternal memerlukan bahwa pembayaran dihubungkan dengan 

nilai relatif pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama mendapatkan 

pembayaran sama. Keadilan eksternal berarti membayar pekerja sebesar apa 

yang diterima pekerja yang setingkat oleh perusahaan lain.  

d. Menghargai perilaku yang diinginkan 

Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak 

sebagai insentif untuk perilaku di masa depan. Rencana yang efektif, 

menghargai kinerja, loyalitas, keahlian, dan tanggung jawab. 

e. Mengawasi biaya 

Sistem yang rasional membantu organisasi memelihara dan mempertahankan 

pekerja pada biaya yang wajar. Tanpa manajemen  yang efektif, pekerja 

dapat dibayar terlalu tinggi atau terlalu rendah.  

f. Mematuhi peraturan 

Sistem upah dan gaji yang baik mempertimbangkan tantangan legal yang 

dikeluarkan pemerintah dan memastikan pemenuhan pekerja. 

g. Memfasilitasi saling pengertian 

Sistem manajemen  harus mudah dipahami oleh spesialisasi sumber daya 

manusia, manajer operasi, dan pekerja. Sehingga ada keterbukaan, saling 

pengertian dan menghindari kesalahan persepsi. 
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h. Efisiensi administrasi selanjutnya 

Program upah dan gaji harus dirancang dapat dikelola secara efisien, 

meskipun tujuan ini merupakan pertimbangan sekunder. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan 

 Konsep pemberian penghargaan yang layak serta adil bagi karyawan 

perusahaan, akan dapat menciptakan suasana kerja yang menyenangkan serta 

dapat menimbulkan motivasi kerja yang tinggi bagi karyawan. Pertimbangan 

pemberian penghargaan kepada karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pada organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penghargaan, 

antara lain sebagai berikut (Hasibuan, 2004): 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan pekerjaan  

(permintaan) maka penghargaan relatif sedikit. Sebaliknya jika pencari kerja 

lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka penghargaan relatif 

semakin banyak. 

b. Kemampuan dan kesediaan organisasi 

Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin 

baik, maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat. Tetapi sebaliknya, 

jika kemampuan dan kesedian organisasi untuk membayar kurang maka 

tingkat penghargaan relatif kecil. 

c. Organisasi karyawan 

Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh maka tingkat 

penghargaan semakin besar. Sebaliknya jika organisasi karyawan tidak kuat 

dan kurang berpengaruh maka tingkat penghargaan relatif kecil.  



43 

 
 

d. Produktivitas kerja karyawan 

Jika produktivitas kerja karyawaan baik dan banyak maka penghargaan akan 

semakin besar. Sebaliknya kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit 

maka penghargaannya kecil. 

e. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres 

Pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan besarnya 

penghargaan minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya 

organisasi tidak sewenangwenang menetapkan besarnya penghargaan bagi 

karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan 

sewenang-wenang. 

f. Biaya hidup  

Apabila biaya hidup didaerah itu tinggi maka tingkat penghargaan semakin 

besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah maka tingkat 

penghargaan relatif kecil. 

g. Posisi jabatan karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima 

gaji/penghargaan lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan 

lebih rendah akan memperoleh gaji/penghargaan yang kecil. 

 

h. Pendidikan dan pengalaman kerja 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka 

penghargaan akan semakin besar, karena kecakapan serta keterampilannya 

lebih baik. 
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i. Kondisi perekonomian nasional 

Kondisi perekonomian nasional sedang maju maka tingkat penghargaan akan 

semakin meningkat, karena akan mendekati kondisi full employment. 

j. Jenis dan sifat pekerjaan 

Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko yang besar 

maka tingkat penghargaan akan meningkat karena membutuhkan kecakapan 

serta ketelitian untuk mengerjakannya. 

3. Tujuan Penghargaan 

 Tujuan pemberian penghargaan antara lain adalah sebagai ikatan kerja 

sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, 

serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah (Hasibuan, 2004): 

a. Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian penghargaan terjalinlah ikatan kerja sama formal antara 

manajer dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas dengan 

baik, sedangkan manajer wajib membayar penghargaan sesuai dengan 

perjanjian yang disepakati 

b. Kepuasan Kerja 

Dengan penghargaan, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja 

dari jabatannya. 

c. Pengadaan Efektif 

Jika program penghargaan ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 
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d. Motivasi 

Jika penghargaan yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

4. Indikator-Indikator dalam Penghargaan 

Indikator dalam penghargaan sebagai berikut: (Wibowo 2007: 134) 

a. Memperoleh personil berkualitas . 

b. Mempertahankan karyawan yang ada 

c. Memastikan keadilan 

d. Menghargai perilaku yang diinginkan 

e. Mengawasi biaya 

f. Mematuhi peraturan 

g. Memfasilitasi saling pengertian 

h. Efisiensi administrasi selanjutnya 

E. Pengaruh Mutasi jabatan dan Penghargaan Terhadap Motivasi Kerja  

Perusahaan mengadakan mutasi jabatan kepada karyawan, pada dasarnya 

mutasi  adalah memutasikan karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang 

sesuai, agar semangat  dan  produktivitas  kerjanya  meningkat,  yang  bertujuan  

untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  kerja  dalam  perusahaan. Tujuan 

mutasi merupakan salah satu  tindak lanjut yang  dilakukan dari hasil penilaian  

motivasi kerja yang diharapkan dapat memberikan uraian pekerjaan, sifat pekerjaan, 

lingkungan pekerjaan, dan alat–alat kerja  yang cocok bagi karyawan bersangkutan 

sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif pada jabatan itu.  Mutasi atau 

pemindahan karyawan sangat penting dan perlu dilakukan, baik dilihat dari 
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kepentingan karyawan maupun kepentingan perusahaan. Mutasi yang baik adalah 

mutasi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku pada suatu organisasi, tidak ada 

pandang bulu, setiap karyawan sama dimata pemimpin. Pelaksanaan mutasi jabatan 

memberikan gairah kerja atau motivasi kerja kepada karyawan yang berprestasi atau 

memberikan tingkat pengajaran kepada karyawan yang melakukan kesalahan dari 

ketentuan perusahaana (Hasibuan, 2004101).  

Pemberian penghargaan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan 

motivasi kerja. Penghargaan kepada karyawan yang berprestasi mempengaruhi 

perilaku dan sikap karyawan yaitu merasa tetap bersama perusahaan, atau bekerja 

lebih produktif. Pemberian penghargaan akan dapat menyebabkan karyawan 

mengurangi upaya mereka untuk mencari pekerjaan alternatif. Pemberian 

penghargaan kepada karyawan memberikan kontribusi jasa mereka pada perusahaan 

dalam pelaksanaan fungsi SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian 

penghargaan individual sebagai pertukaran dalam malakukan tugas keorganisasian. 

Ini berarti dengan penghargaan yang baik akan meningkatkan motivasi kerja 

karyawan (Mangkunegara, 2003). 

F. Penelitian Relevan 

1. Hasil penelitian Danang Budi Windarto, Universitas Batik Islam Surakarta 

dengan judul PENGARUH MUTASI JABATAN DAN PENGHARGAAN 

TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA PT. BANK NEGARA 

INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG UTAMA SURAKARTA, 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh Fhitung = 239,964 > Ftabel = 3,19, 

maka Ho ditolak sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang 
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signifikan   mutasi jabatan (X1), penghargaan  (X2)  terhadap motivasi 

kerja. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis  pertama yang 

menyatakan “Diduga ada pengaruh yang signifikan antara mutasi jabatan 

dan penghargaan terhadap motivasi kerja karyawan secara simultan” 

terbukti kebenarannya. 

b. Dari hasil uji t diperoleh thitung untuk variabel mutasi jabatan sebesar 8,496 

dan  kedisiplinan sebesar  4,696 sedangkan ttabel  sebesar 2,01, maka Ho 

ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara mutasi jabatan dan 

penghargaan  terhadap motivasi kerja karyawan secara individu. Ini 

membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Diduga Ada 

pengaruh yang signifikan antara mutasi jabatan dan penghargaan terhadap 

motivasi kerja karyawan secara individu” terbukti kebenarannya 

c. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh koefisien 

mutasi jabatan sebesar 0,616, kedisiplinan sebesar 0,341 dan lingkungan 

kerja sebesar 0,172, ini membuktikan bahwa variabel mutasi jabatan 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap mutasi kerja karyawan 

dibandingkan variabel penghargaan, ini membuktikan bahwa hipotesis 

kedua yang menyatakan “Mutasi kerja merupakan faktor yang 

mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap  motivasi kerja 

karyawan” terbukti kebenarannya. 

2. Menurut penelitian Evi Maria, Universitas Kristen Satya Wacana, 

HUBUNGAN PENGHARGAAN INTRINSIK TERHADAP MOTIVASI 

KERJA, dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 
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a. Dalam penelitian ini, pengembangan pribadi (personal growth) secara 

signifikan mempengaruhi motivasi kerja karyawan pada aras kepercayaan 

5%, karena berdasarkanperhitungan statistik  dengan menggunakan 

regresi berganda menghasilkan nilai t hitung sebesar 2.497 dengan P-

value sebesar 0.017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pengembangan pribadi (personal growth) maka motivasi kerja akan 

semakin tinggi. Pengalaman-pengalaman baru dan peningkatan 

kemampuan yang diperoleh karyawan selama bekerja terbukti mampu 

meningkatkan motivasi kerja karyawan, sehingga penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Gibson, Ivancevich & Donnely (1991). 

b. Perusahaan sebaiknya memberikan tugas-tugas yang bisa memberikan 

pengalaman-pengalaman baru kepada karyawan, sehingga karyawan lebih 

berkembang kemampuannya. Pengalamanpengalaman baru yang dimiliki 

karyawan saat mengerjakan tugasnya, dapat membuat karyawan tersebut 

memiliki motivasi kerja yang tinggi.  

c. Dengan demikian, motivasi kerja karyawan di perusahaan ini dapat terjaga 

dengan baik. Walaupun nilai rata-rata dari pengembangan pribadi (personal 

growth) sudah sebesar 9.93, pihak manajemen perusahaan harus berusaha 

supaya dalam mengerjakan tugasnya karyawan merasa kemampuan yang 

dimilikinya bertambah, sehingga motivasi kerja karyawan menjadi semakin 

tinggi. Secara bersama-sama, penghargaan intrinsik (intrinsic reward) yang 

meliputi penyelesaian tugas (task completion), pencapaian prestasi 

(achievement), otonomi (autonomy) serta pengembangan pribadi (personal 

growth) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja karyawan 
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pada aras kepercayaan5%. Hasil perhitungan menunjukkan nilai F hitung 

sebesar 16.117 dengan P-value sebesar 0.000. Sedangkan nilai R2 sebesar 

0.648 menunjukkan bahwa 64.8% perubahan dari motivasi kerja karyawan 

dipengaruhi oleh penghargaan intrinsik (intrinsic reward) yang meliputi 

penyelesaian tugas (task completion), pencapaian prestasi (achievement), 

otonomi (autonomy) serta pengembangan pribadi (personal growth), 

sedangkan 35.2% perubahan motivasi kerja karyawan dipengaruhi olehfaktor-

faktor lainnya diluar penelitian ini. 

3. Menurut penelitian Muhammad Reza, Departemen Manajemen,  Fakultas 

Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, dengan judul PENGARUH 

MUTASI DAN PROMOSI JABATAN TERHADAP PENGEMBANGAN 

KARIR PEGAWAI (STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT), 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam 

melaksanakan mutasi dan promosi jabatan seorang pegawai yaitu 

berdasarkan Kep-116/JA/6/1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja 

Kejaksaan Republik Indonesia dan penilaian yang objektif terhadap 

tingkat pendidikan, kecakapan, dan kemampuan teknis pegawai. 

b. Mutasi dan promosi jabatan mempunyai pengaruh terhadap 

Pengembangan Karir Pegawai dengan tingkat korelasi sebesar 0.590. 

Implikasinya pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini menganggap mutasi dan promosi 

jabatan memberikan pengaruh negatif terhadap pengembangan karirnya, 
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dikarenakan adanya mutasi yang mengharuskan pegawai untuk ke luar 

daerah. Namun demikian masih terdapat hubungan positif dan dapat 

dipercaya antara mutasi dan promosi jabatan terhadap pengembangan 

karir pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

4. Menurut penelitian Maria Magdalena Minarsih, Fakultas Ekonomi Universitas 

Pandanaran Semarang, dengan judul PENGARUH PENGHARGAAN, 

PROMOSI JABATAN DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAPKEPUASAN KERJA KARYAWAN DI UNIVERSITAS 

PANDANARANSEMARANG, dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Penghargaan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja , karena dengan 

penghargaan, seseorang merasa mempunyai arti/nilai dan pekerjaan yang 

dikerjakan mampu memberikan kepuasan tersendiri dalam hidupnya. 

Penghargaan akan membuat seseorang meningkatkan produktivitasnya 

dan selalu berusaha untuk berkembang demi mendapatkan penghargaan 

yang lebih tinggi. 

b. Promosi jabatan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja , Promosi 

jabatan membuat seseorang bersaing lebih sehat dan selalu berusaha 

untuk menjadi yang baik. Promosi jabatan membuat seseorang 

mempunyai semangat dalam bekerja. 

c. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja yang 

mendukung membuat seseorang nyaman bekerja, sehingga produktivitas 

kerja dapat meningkat. Lingkungan kerja yang nyaman dan terajmin juga 

akan mempengaruhi keselamatan karyawan itu sendiri. 
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d. Tidak semua karyawan mengharapkan gaji yang besar dari perusahaan, 

ada sebagian karyawan yang mengharapkan pengakuan atas hasil 

kerjanya, sehingga pimpinan perusahaan perlu memperhatikan hal ini 

G. Kerangka Pemikiran 

       

 

   

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan bagan diatas terdapat 2 variabel independen dan satu variabel 

dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi yaitu mutasi 

jabatan dan penghargaan, sedangkan variabel dependen yaitu variabel yang 

dipengaruhi adalah motivasi kerja pegawai. Suatu instansi atau organisasi untuk 

meningkatkan motivasi kerja sangat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu 

mutasi jabatan dan penghargaan. 

H. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan 

dalam perumusan masalah. Hipotesis tersebut baru diuji kebenarannya lewat 

Mutasi Jabatan 
(X1) 

Motivasi kerja 
(Y) 

Penghargaan (X2 )
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penganalisaan data penelitian (Soeratno dan Arsyad, 2003: 22). Hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga ada pengaruh mutasi jabatan terhadap motivasi kerja pegawai. 

2. Diduga ada pengaruh penghargaan terhadap motivasi kerja pegawai. 

3. Diduga ada pengaruh mutasi jabatan dan penghargaan terhadap motivasi kerja 

pegawai. 

 
 


