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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu tujuan melalui 

kegiatan orang lain. Sementara itu manajemen sumber daya manusia sebagai 

suatu bidang yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam 

suatu perusahaan. 

Menurut Hasibuan (2013:16) manajemen sumber daya manusia adalah 

ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Menurut Mangkunegara (2009:2) manajemen sumber daya manusia 

merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi 

pengintegrasian. Pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai 

berbagai tujuan individu organisasi dan masyarakat. 

Menurut Simamora dalam Sutrisno (2015:5) manajemen sumber daya 

manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa 

dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah perencanaan, pengorganisasi, pengadaan, pengembangan dan 

penilaian dalam sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan dari individu , 

kelompok dan masyarakat. 
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2.2 Prestasi Kerja 

2.2.1 Pengertian Prestasi Kerja 

Organisasi merupakan kumpulan orang yang memiliki kompetensi yang 

berbeda-beda. Saling bergantung satu sama lainnya yang berusaha untuk 

mewujudkan kepentingan bersama dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. 

Prestasi kerja sangat penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia 

prestasi kerja karyawan dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk 

mencapai suatu keberhasilan. 

Menurut Hasibuan (2013:94) prestasi kerja adalah hasil kerja yang 

dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta 

waktu. 

Menurut Afandi (2018:83) kinerja/prestasi kerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian 

tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan 

dengan moral dan etika. 

Menurut Mangkunegara (2009:67) menjelaskan bahwa prestasi kerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

kerja adalah keinginan dan hasil kerja  yang dapat dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. 

2.2.2 Penilaian Prestasi Kerja  

Pekerjaan seseorang tidak akan tampak hasilnya jika tidak dilakukan suatu 

penilaian. Artinya perlu adanya usaha untuk menilai hasil atau perilaku kerja 

karyawan., sehingga akan dapat diketahui apakah karyawan sudah melakukan 

pekerjaan secara baik atau tidaknya. Jika sudah melakukan pekerjaannya dengan 

apa yang diharapkan maka akan memperoleh imbalan atau penghargaan. Akan 

tetapi jika pekerjaannya belum mencapai apa yang diharapkan maka akan 

dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebutlah akan ditentukan apakah 

seseorang berkinerja atau belum berkinerja baik, maka akan dicarikan penyebab 

dan jalan keluarnya. 

Menurut Afandi (2018:8-9) penilaian prestasi kerja adalah proses evaluasi 

prestasi atau unjuk kerja pegawai yang dilakukan oleh organisasi. Melalui 

kegiatan ini, para manejer bisa memperoleh data tentang bagaimana pegawai 

bekerja. 

Penilaian prestasi kerja didefinisikan sebagai suatu prosedur yang 

mencakup : 

1. Menetapkan standar kerja 

2. Menilai prestasi kerja pegawai secara nyata dibandingkan dengan standard 

kerja yang telah ditetapkan 
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3. Memberikan umpan balik kepada pegawai dengan tujuan untuk 

memotivasikan pegawai agar meninggalkan prestasi yang buruk  dan 

mempertahankan, bahkan meningkatkan prestasi yang sudah baik. 

2.2.3 Metode Penilaian Prestasi Kerja 

Metode penilaian prestasi kerja pegawai bisa dibedakan menjadi metode 

penilaian yang berorientasi masa lalu dan masa depan. Mengevaluasi kinerja 

dimasa lalu, pegawai bisa memperoleh umpan balik dari usaha-usaha mereka. 

Umpan balik ini akan mengarah kepada perbaikan prestasi. Menurut Rivai 

(2011:142) teknik-teknik penilaian prestasi kerja meliputi : 

1. Skala peringkat 

2. Daftar pertanyaan 

3. Metode catatan prestasi 

4. Metode dengan pilihan 

5. Metode pristiwa kritis 

6. Skala peningkatan yang dikaitkan dengan tingkah laku 

7. Metode peninjauan lapangan 

8. Tes dan observasi prestasi kerja 

9. Pendekatan evaluasi komparatif 

Sedangkan metode penelitian berorientasi masa depan, menggunakan 

asumsi bahwa karyawan tidak lagi sebagai objek penelitian yang tunduk dan 

tergantung kepada personalia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. 
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Menurut Rivai, (2011:143)  menyebutkan bahwa teknik-teknik yang digunakan 

yaitu : 

1. Penilaian diri sendiri 

2. Manajemen berdasarkan sasaran 

3. Penilaian secara psikologis 

4. Pusat penilaian 

2.2.4 Manfaat Penilaian Prestasi Kerja  

Sunyoto, (2012: 199-200) mengatakan bahwa kegunaan penilaian prestasi 

dapat di rinci sebagai berikut : 

1. Perbaikan prestasi kerja 

Dalam hal ini umpan balik pelaksanaan kerja memugkinkan pegawai, 

manajer, dan apertemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-

kegiatan para pegawai. 

2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan 

penilaian prestasi kerja membantu para pengambilan keputusan untuk 

menentukan besarnya upah dan gaji yang pantasnya. 

3. Keputusan-keputusan penempatan 

Prestasi kerja seseorang dimasa lalu merupakan dasar bagi 

pengambilan keputusan promosi, transfer, dan demosi atau penurunan 

pangkat. 

4. Kebutuhan-kebutuhann pelatihan dan pengembangan 
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Dengan adanya prestai kerja yang rendah berarti memungkinkan untuk 

diadakan latihan guna mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan 

mampu untuk mengembangkan potensi pegawai yang belum 

sepenuhnya digali. 

5. Perencanaan dan pengembangan karir 

Untuk meyakinkan umpan balik bagi seseorang pegawai, maka 

pegawai harus di tunjang pengembangan diri dan karir dengan 

penelitian dapat menjamin efektifitas instansi. 

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja  

Menurut mangkunegara (2009) faktor yang mempengaruhi pencapaian 

prestasi kerja yang baik faktor individu dan faktor lingkungan kerja organisasi, 

yaitu : 

1. Faktor individu 

Secara psikologis, individu yang normal yang memiliki integritas yang 

tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan 

adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka 

individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi 

yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu 

mengelola dan mendaya gunakan potensi dirinya secara optimal dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai 

tujuan organisasi. Dimana jika diuraikan, factor individu dapat dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu : 

a. Pengetahuan 
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b. Keterampilan 

c. Faktor motivasi 

2. Faktor lingkungan organisasi 

Factor lingkungan organisasi yang mempengaruhi prestasi kerja 

individu yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas 

yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja 

efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, 

peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relative memadai.  

2.2.6 Indikator-indikator Prestasi Kerja 

Adapun indikator-indikator prestasi kerja menurut Afandi (2018:89) 

sebagai berikut : 

Dimensi dan indikator kinerja yaitu : 

a. Dimensi hasil kerja yang terdiri dari tiga indikator yaitu : 

1. Kuantitas hasil kerja 

2. Kualitas hasil kerja  

3. Efisiensi dalam melaksanakan tugas 

b. Perilaku kerja yang terdiri dari tiga indikator yaitu : 

1. Disiplin kerja 

2. Inisiatif 

3. Ketelitian 

c. Sifat pribadi yang terdiri dari tiga indikator yaitu : 

1. Kepemimpinan  
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2. Kejujuran 

3. kreativitas 

2.3 Motivasi 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Seorang manajer atau pimpinan memiliki bawahan dengan berbagai 

macam karakter, kemampuan, sikap, pola pikir yang berbeda dan sebagainya. 

Maka dari itu manajer harus memiliki strategi agar dapat menggerakkan 

bawahannya untuk bekerja secara maksimal dengan cara memberi motivasi atau 

dorongan untuk bekerja sehingga bawahan ada kemauan, semangat dalam 

melaksanakan tugas demi tercapainya tujuan dari perusahaan. 

Menurut Afandi (2018:23) motivasi adalah keinginan yang timbul dari 

dalam diri seseorang atau individual karena terinspirasi, tersemangati, dan 

terdorong untuk melakukan aktifitas dengan keikhlasan, senang hati dan sungguh-

sungguh sehingga hasil dari aktifitas yang dilakukan mendapat hasil yang baik 

dan berkualitas. 

Menurut Sunyoto (2012:11) mengemukakan bahwa motivasi adalah sebuah 

dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang. Baik yang berasal dari dalam 

maupun dari luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat 

tinggi menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya guna 

mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Efendi dalam Manullang (2012:193) Mengemukakan bahwa 

motivasi adalah kegiatan memberikan dorongan pada seseorang atau diri  sendiri 
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untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki.  Jadi motivasi berarti  

membangkitkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka 

mencapai suatu kepuasan dan tujuan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah keinginan 

yang mendorong semangat kerja seseorang atau diri sendiri untuk melakukan 

suatu aktifitas tertentu demi mencapai  tujuan. 

2.3.2 Teori Motivasi 

Teori-teori motivasi menurut Hasibuan (2013:142-155) dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu: 

a. Teori Kepuasan (Content Theory).  

Teori ini merupakan teori yang mendasarkan atas faktor-faktor kebutuhan 

dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku 

dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor 

dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung dan 

menghentikan perilakunya.Jika kebutuhan semakin terpenuhi, maka 

semangat pekerjaannya semakin baik. Teori-teori kepuasan ini antara lain: 

1. Teori Motivasi Klasik. F.W.Taylor mengemukakan teori motivasi klasik 

atau teori motivasi kebutuhan tunggal. Teori ini berpendapat bahwa 

manusia mau bekerja giat untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik, 

berbentuk uang atau barang dari hasil pekerjaannya. Konsep dasar teori ini 

adalah orang akan bekerja giat bilamana ia mendapat imbalan materi yang 

mempunyai kaitan dengan tugas-tugasnya. 
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2. Teori Hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow.  

Hirarki kebutuhan Maslow mengikuti teori jamak yaitu seseorang 

berperilaku atau bekerja, karena adanya dorongan untuk memenuhi 

bermacam-macam kebutuhan.Maslow berpendapat, kebutuhan yang 

diinginkan manusia berjenjang. Maslow mengemukakan lima tingkat 

kebutuhan, sebagai berikut: 

(a). Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang harus dipuaskan untuk 

dapat tetap hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara 

untuk bernafas, dan sebagainya. 

(b). Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan akan 

keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan akan kebebasan dari 

ancaman yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan 

keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. 

(c). Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan teman, 

interaksi, dicintai, dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan 

kelompIok pekerja dan masyarakat lingkungannya. 

(d). Kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan 

adalah kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan diri dari 

pegawai dan masyarakat lingkungannya. 

(e). Aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan akan 

aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, 

dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat 

memuaskan atau luar biasa. 
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3. Teori Dua Faktor dari Herzberg. Menurut Hezberg, orang menginginkan 

dua macam Faktor kebutuhan, yaitu: 

(a). Kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan akan pemeliharaan 

(maintenance factors). Faktor kesehatan merupakan kebutuhan 

yang berlangsung terus menerus, karena kebutuhan ini akan 

kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Faktor-faktor 

pemeliharaan meliputi balas jasa, kondisi kerja fisik, 

supervisi,macam-macam tunjangan. 

(b). Faktor pemeliharaan yang menyangkut kebutuhan psikologis 

seseorang. Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik, 

kepuasan pekerjaan yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan 

menggerakkan tingkat motivasi yang kuat, yang dapat 

menghasilkan prestasi yang baik. 

4. Teori X dan Teori Y Mc. Gregor. Menurut teori X untuk memotivasi 

pegawai harus dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat, dipaksa, dan 

diarahkan supaya mau bekerja sungguh-sungguh. Jenis motivasi yang 

diterapkan cenderung motivasi negatif yakni dengan menerapkan 

hukuman yang tegas. Sedangkan menurut teori Y, untuk memotivasi 

pegawai dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi, kerjasama, dan 

keterikatan pada keputusan. 

5. Teori Mc Clelland.  

Teori ini berpendapat bahwa pegawai mempunyai cadangan energi 

potensial.Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan tergantung 
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kekuatan, dorongan, motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang 

tersedia. Energi akan dimanfaatkan oleh pegawai kerena didorong oleh: 

(a). Kebutuhan motif dan kekuatan dasar yang terlibat 

(b). Harapan keberhasilannya 

(c). Nilai insentif yang terlekat pada tujuan 

Hal-hal yang yang memotivasi seseorang adalah: 

(a). Kebutuhan akan prestasi 

(b). Kebutuhan akan afiliasi 

(c). Kebutuhan akan kekuasaan 

6. Teori Motivasi Claude S. George. Teori ini mengemukakan bahwa 

seseorang mempunyai kebutuhan yang berhubungan dengan tempat dan 

suasana di lingkungan ia bekerja, yaitu: 

(a). Upah yang adil dan layak 

(b). Kesempatan untuk maju 

(c). Pengakuan sebagai individu 

(d). Keamanan kerja 

(e). Tempat kerja yang baik 

(f). Penerimaan oleh kelompok 

(g). Perlakuan yang wajar 

(h). Pengakuan atas prestasi. 

b. Teori proses.  
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Teori proses mengenai motivasi berusaha menjawab bagaimana 

menguatkan, mengarahkan, memelihara dan menghentikan perilaku 

individu. Teori yang tergolong ke dalam teori proses, diantaranya: 

1) Teori Harapan (Expectancy).  

Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor Vroom yang 

mendasarkan teorinya pada tiga konsep penting, yaitu: 

(a). Harapan (expectancy) adalah suatu kesempatan yang diberikan 

terjadi karena perilaku. 

(b). Nilai (valence) adalah akibat dari perilaku tertentu yang 

mempunyai nilai atau martabat tertentu (daya atau nilai 

memotivasi) bagi setiap individu tertentu 

(c). Pertautan (instrumentality) adalah persepsi dari individu bahwa 

hasil dari tingkat pertama akan dihubungkan dengan hasil 

tingkat kedua. 

2) Teori Keadilan. Keadilan merupakan daya penggerak yang 

memotivasi semangat kerja seseorang. Penilaian dan pengakuan 

mengenai perilaku bawahan harus dilakukan secara objektif. 

3) Teori Pengukuhan. Teori ini didasarkan atas hubungan sebab dan 

akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya, 

promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertahankan. 

2.3.2 Jenis-Jenis Motivasi 

Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif 

(Hasibuan, 2013:161) : 
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a. Motivasi Positif (Insentif Positif). Motivasi positif maksudnya 

manajer memotivasi (merangsang) bawahan dengan memberikan 

hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. 

Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat 

karena pada umumnya manusia senang menerima yang baik-baik. 

b. Motivasi negatif (Insentif Negatif). Motivasi negatif maksudnya 

manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat 

hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat kerja pegawai dalam 

jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, 

tetapi dalam jangka waktu yang panjang dapat berakibat kurang baik.  

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Ardana, dkk (2008:31) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi antara lain: 

a. Karakteristik individu yang terdiri dari: 

1) Minat 

2) Sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan 

3) Kebutuhan individual 

4) Kemampuan atau kompensasi 

5) Pengetahuan tentang pekerjaan 

6) Emosi, suasana hati, perasaan keyakinan dan nilai-nilai 

b. Faktor-faktor pekerjaan 

1) Faktor lingkungan pekerjaan 

(a). Gaji dan benefit yang diterima 
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(b). Kebijakan-kebijakan perusahaan 

(c). Supervisi 

(d). Hubungan antar manusia 

(e). Kondisi pekerjaan seperti jam kerja, lingkungan fisik dan 

sebagainya. 

(f). Budaya organisasi 

2) Faktor dalam pekerjaan 

(a). Sifat pekerjaan 

(b). Rancangan tugas/pekerjaan 

(c). Pemberian pengakuan terhadap prestasi 

(d). Tingkat/besarnya tanggung jawabyang diberikan 

(e). Adanya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan 

(f). Adanya kepuasan dari pekerjaan. 

Menurut Sutrisno, (2015:110) motivasi sebagai psikologi diri seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor Eksternal (berasal dari luar diri pegawai) yang dapat 

mempengaruhi motivasi tersebut mencakup antara lain: 

1) Lingkungan kerja yang menyenangkan 

2) Kompensasi yang memadai 

3) Supervisi yang baik 

4) Adanya jaminan pekerjaan 

5) Status dan tanggung jawab 

6) Peraturan yang fleksibel. 
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b. Faktor internal (berasal dari dalam diri pegawai) yang mempengaruhi 

pemberian motivasi pada diri seseorang, antara lain: 

1) Keinginan untuk dapat hidup 

2) Keinginan untuk dapat memiliki 

3) Keinginan untuk memperoleh penghargaan 

4) Keinginan untuk memperoleh pengakuan 

5) Keinginan untuk berkuasa. 

2.3.4 Tujuan Pemberian Motivasi 

Adapun yang menjadi tujuan dari motivasi kerja menurut Afandi 

(2018:27) antara lain adalah : 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan  

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

7. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas, dan partisipasi karyawan 

8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya 

10. Menigkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku 
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2.3.5 Indikator-Indikator Motivasi 

Indikator di bagi menjadi tiga dimensi kebutuhan akan prestasi, kebutuhan 

akan afiliasi, maupun kebutuhan akan kekuasaan. Tiga dimensi ini di perkuat oleh 

Mc. Clelland dalam Hasibuan (2013:162), dimansi dan indikator motivasinya 

adalah: 

1. Dimensi kebutuhan akan prestasi, dimensi ini diukur oleh dua indikator, 

yaitu : 

a. Mengembangkan kreativitas 

b. Antusias untuk berprestasi tinggi 

2. Dimensi kebutuhan akan afiliasi, dimensi ini diukur oleh empat 

indikator,yaitu : 

a. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain dilingkungan ia 

tinggal dan bekerja 

b. Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa 

dirinya penting 

c. Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal 

d. Kebutuhan akan perasaan ikut serta 

3. Dimensi kebutuhan akan kekuasaan, dimensi ini diukur oleh dua indikator, 

yaitu : 

a. Memiliki kedudukan yang terbaik 

b. Mengerahkan kemampuan demi mencapai kekuasaan 
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2.4 Komitmen organisasi 

2.4.1 Pengertian Komitmen organisasi 

Setiap orang yang bekerja didalam suatu perusahaan atau organisasi harus 

memiliki komitmen dalam suatu pekerjaan. Biasanya komitmen dilakukan saat 

karyawan pertama kali bergabung dalam suatu perusahaan atau organisasi agar 

karyawan tersebut mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya.  

Dan apabila dalam suatu perusahan atau organisasi  tidak memiliki komitmen 

maka tujuan yang diinginkannya tidak akan tercapai sehinnga loyalitas karyawan 

menjadi berkurang. 

Menurut Sopiah (2008:67) menyatakan bahwa pegawai yang memiliki 

komitmen pada organisasi akan menimbulkan prestasi kerja yang tinggi serta 

tingkat absensi berkurang. Semakin tinggi tingkat komitmen organisasi pegawai 

maka akan berdampak positif terhadap prestasi kerja dan kehadiran pegawai. 

Sebaliknya jika pegawai tidak memiliki komitmen organisasi maka berdampak 

negatif terhadap organisasi.  

Menurut Robbins, (2008:101) menyatakan komitmen organisasi adalah 

sampai mana tingkat seseorang karyawan memihak organisasi serta tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.  

Menurut Luthans, (2008:224) komitmen organisasi adalah keinginan kuat 

untuk tetap sebagai anggota organisasi, berusaha keras sesuai keinginan 

organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi 

memiliki sudut pandang yang berbeda. Meskipun memiliki sudut pandang yang 

berbeda tetapi tujuan utama dari komitmen organisasi ini adalah untuk  memihak 

dan peduli kepada organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta 

mempertahankan keanggotaannya agar tidak meninggalkan organisasi. Komitmen 

organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena 

terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang 

professional. 

2.4.2 Faktor-faktor Komitmen Organisasi 

Menurut David dalam Sopiah (2008:163) mengemukakan empat faktor 

yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu : 

1. Karakter personal 

Pengertian karakteristik personal mencakup: usia, masa, jabatan, motif  

berprestasi, jenis kelamin, tas, dan faktor kepribadian.sedang tingkat 

pendidikan berkorelasi negatif dengan komitmen terhadap perusahaan. 

2.  Karakteristik pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan meliputi kejelasan serta keselarasan peran umpan 

balik tantangan pekerjaan, otonomi, kesempatan berinteraksi dan dimensi 

inti pekerjaan. 

3.  Karakteristik struktural 

Faktor-faktor yang tercakup dalam karakteristik struktural antara lain ialah 

derajat formalisasi, ketergantunagn fungsional, desentralisasi, tingkat 
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partisipasi dalam pengambilan keputusan dan fungsi kontrol dalam 

perusahaan. 

4.   Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja dipandang sebagai kekuatan sosialisai yang penting, 

yang memengaruhi kelekatan psikologi karyawan terhadap perusahaan. 

Pengalaman kerja terbukti berkorelasi positif dengan komitmen terhadap 

perusahaan sejauh menyangkut taraf seberapa besar karyawan percaya 

bahwa perusahaan memperhatikan minatnya, mersakan adanya 

kepentingan pribadi dengan perusahaan dan seberapa harapan-harapan 

karyawan dapat terpenuhi dalam pelaksanaa pekerjaannya. 

Menurut Minner dalam Sopiah (2008:165) faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasi adalah: 

1.      Karakteristik individu 

2.      Harapan – harapan anggota pada organisasi 

3.      Karakteristik pekerjaan 

4.      Pengalaman bergabung yang ia rasakan 

5.      Bagaimana pekerjaannya 

6.      Bagaimana sistem penggajiannya 

7.      Bagaimana hubungannya dengan rekan seorganisasinya 

8.      Mobilitas kerja 

9.      Hubungan sosial yang tercipta di organisasi 

10.  Pengalama bergabung. 
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2.4.3 Manfaat komitmen organisasi 

Menurut Juniarari, (2011:11) mengatakan manfaat dengan adanya 

komitmen dalam organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap 

organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk 

menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam organisasi. 

2. Memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi 

yang sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian 

tujuan. 

3. Sepenuhnya melibatkan diri pada pekerja mereka, karena pekerjaan 

tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan 

sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi. 

2.4.4 Krakteristik komitmen organisasi 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Angle dan Perry dalam 

Luthans (2008:212) menemukan kenyataan bahwa individu yang memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi memiliki kondisi sebagai  berikut : 

1. Individu-individu tersebut lebih mampu beradaptasi 

2. Jumlah pegawai yang keluar masuk (turnover) lebih sedikit 

3. Kelambatan dalam bekerja lebih sedikit dijumpai 

4. Kepuasan kerja lebih tinggi 

2.4.5 Dimensi Organisasi 

Menurut Cut Zurnali (2010:54) hal menarik dalam pengertian komitmen 

organisasi adalah apa yang dikemukakan oleh Durkin (1999), bahwa komitmen 
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organisasi  merupakan perasaan yang kuat dan erat dari seseorang terhadap tujuan 

dan nilai suatu organisasi dalam hubungannya dengan peran mereka terhadap 

upaya pencapaian tujuan dan nilai-nilai tersebut. 

Lebih lanjut Cut Zurnali (2010) mengemukakan bahwa pendapat Allen 

and meyer (1993) ini sering digunakan oleh para peneliti dibidang ilmu perilaku 

sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan 

organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan bertahan 

dalam organisasi atau tidak, yang terindenfikasi dalam tiga komponen yaitu : 

1. Komitmen Efektif ( Affective commitment) 

2. Komitmen Berkelanjutan (Continuance commitment) 

3. Komitmen Normatif (Normative commitment) 

Menurut Cut zurnali (2010) mendefinisikan masing-masing dimensi 

komitmen organisasi tersebut sebagai berikut : 

1. Komitmen afektif  ( Affective commitment) adalah perasaan cinta pada 

organisasi yang memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina 

hubungan sosial serta menghargai nilai hubungan denan organisasi 

dikarenakan telah menjadi anggota organisasi. 

2. Komitmen berkelanjutan (Continuance commitment) adalah perasaan berat 

untuk meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan 

dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan 

penghargaan yang berkenaan dengan partisipasi di dalam organisasi. 

3. Komitmen Normatif (Normative commitment) adalah perasaan yang 

mengharuskan untuk bertahan dalam  organisasi dikarenakan kewajiban 
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dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan 

norma, nilai dan keyakinan karyawan. 

Pada umumnya, tampak bahwa komitmen efektif memiliki hubungan yang 

lebih erat dengan hasil-hasil organisasi seperti kinerja pegawai dibandingkan 

dengan dua dimensi komitmen lain. Satu penelitian menemukan bahwa komitmen 

afektif pemerediksi berbagai hasil (persepsi karakteristik tugas, kepuasan karier, 

niat untuk pergi) dalam 110 persen kasus, dibandingkan dengan hanya 36 persen 

untuk komitmen normative dan 7 persen untuk komitmen berkelanjutan.  

2.4.6 Indikator-indikator komitmen organisasi 

Menurut Sugiono, (2012:45) indikator dari komitmen organisasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Inovatif 

2. Intuitif 

3. Berani mengambil resiko 

4. Percaya diri 

5. Belajar dari kesalahan 

6. Memahami lingkungan 

7. Bertanggung jawab 

2.4.7 Dampak Komitmen Organisasi 

Menurut Luthans, (2008 : 219) menjelaskan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap : 

1. Kinerja yang tinggi  
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Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja yang tinggi. Semakin 

tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi maka kinerja karyawan 

akan cenderung tinggi. 

2. Turnover yang rendah  

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover yang rendah. 

Semakin tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi maka 

kecendrungan karyawan tersebut untuk keluar akan cenderung rendah. 

3. Absensi yang rendah  

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap absensi yang rendah. Semakin 

tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi maka cenderung 

ketidakhadiran karyawan akan cenderung rendah. 

2.5 Menurut Pandangan Islam  

2.5.1 Pandangan Islam Terhadap Prestasi Kerja 

Sifat rajin dan bekerja keras dapat mendorong untuk berprestasi tidak 

harus menimbulkan dampak negatif. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah 

mekanisme yang baik dalam mengatasi dampak negatif tersebut. Mekanisme ini 

dapat diperoleh dari dalam al-quran. Kebutuhan berprestasi menurut al-quran 

bersifat, duniawi dan ukhrawi yang tidak berorientasi pada kepentingan diri 

sendiri, tetapi kepada allah. Dalam islam, orang bekerja bukan untuk mencari 

pengakuan dari orang lain terhadap prestasi yang dibuatnya, tetapi yang dicari 

dalam bekerja adalah pengakuan dari allah. 
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Hal ini telah dijelaskan dalam al-quran surah al-jum’ah ayat 10 : 

                                

     

“apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan 

carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”. 

2.5.2 Pandangan Islam Terhadap Motivasi 

Allah berfirman dalam al-quran : 

                            

                              

    

 

“sesungguhnya allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”(Ar-Ra’d: 11) 

Dari ayat diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata motivasi yang 

paling kuat adalah pada diri seseorang. Motivasi sangat berpengaruh dalam gerak-

gerik seseorang dalam setiap tindak-tanduknya. 
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2.5.3 Pandangan Islam Terhadap Komitmen Organisasi 

Dalam al-quran surat al-kahfi ayat 110 : 

                                

                    

Artinya : Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku : “bahwa sesungguhnya tuhan kamu itu adalah tuhan yang 

esa”.”Barang siapa mengharap perjumpaan dengan tuhannya, maka hendaklah ia 

mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun 

dalam beribadat kepada tuhanya.” 

  Maksud dari kata mengerjakan amal shaleh dalam ayat diatas adalah 

bekerja bekerja dengan baik (bermutu), sedangkan kata janganlah ia 

mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada tuhannya berarti tidak 

mengalihkan tujuan pekerjaan selain kepada tuhan (al haq) yang menjadi sumber 

nilai instrinstik pekerjaan manusia.” 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama 

peneliti/tahun 
Judul  Hasil Perbedaan 

1. Nursafika(2017) Pengaruh Motivasi 

dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai di Dinas 

Pendapatan 

Kabupaten Kuantan 

Sengingi 

Terdapat bahwa 

pengaruh positif 

dan signifikan, 

motivasi, Disiplin 

Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai 

di Dinas 

Pendapatan 

Kabupaten 

Kuantan Sengingi 

Perbedaan di penelitian 

sekarang terdapat pada 

variabel X2 dan objek 

penelitian, peneliti 

menggunakan variabel 

X2 komitmen organisasi 

dan memilih objek 

padaDinas tenaga kerja 

dan transmigrasi 

provinsi riau dengan 

studi kasus pada 

Pegawai Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau 

2. Rachmita Nur 

Syafriana (2016) 

Pengaruh Motivasi 

dan Komitmen 

Organisasi terhadap 

Disiplin kerja pada 

pegawai Badan 

Perpustakaan dan 

Arsip Daerah 

(BPAD) DIY 

Terdapat bahwa 

pengaruh positif 

dan signifikan 

Motivasi dan 

Komitmen 

Organisasi 

terhadap Disiplin 

kerja pada 

pegawai Badan 

Perpustakaan dan 

Arsip Daerah 

(BPAD) DIY 

Perbedaan pada 

penelitian sekarang 

yaitu pada variabel Y 

prestasi kerja dan objek 

penelitian sekarang di 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi 

Riau 

3. Adrianus Adhi 

Nugroho (2017) 

Pengaruh Motivasi 

Kerja dan 

komitmen 

organisasional 

terhadap Prestasi 

Kerja pegawai pada 

Yayasan Budi 

Bakti Karya MASF 

Balik Papan Timur 

Terdapat bahwa 

pengaruh positif 

dan signifikan 

Motivasi Kerja 

dan komitmen 

organisasional 

terhadap Prestasi 

Kerja pegawai 

pada Yayasan 

Budi Bakti Karya 

MASF Balik 

Papan Timur  

Perbedaan pada 

penelitian sekarang  di 

Dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi provinsi 

riau 
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No 

 

Nama 

Peneliti/Tahun 

 

Judul 

 

Hasil 

 

Perbedaan 

4 Islahyatul 

Mukhlishoh 

(2016) 

Pengaruh Motivasi 

kerja terhadap 

Kinerja pegawai di 

Sekretariat  Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) 

Provinsi Banten  

Terdapat bahwa 

pengaruh positif 

dan signifikan 

Motivasi kerja 

terhadap Kinerja 

pegawai di 

Sekretariat  

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

(DPRD) Provinsi 

Banten 

Perbedaan pada 

penelitian sekarang 

yaitu memiliki tiga 

variabel dan objek 

penelitian sekarang di 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi 

Riau 

5 Sari (2013) Pengaruh 

Komitmen 

Organisasi terhadap 

Prestasi Kerja 

Pegawai pada  

PT.Pos Indonesia  

Terdapat bahwa 

pengaruh positif 

dan signifikan 

Komitmen 

Organisasi 

terhadap Prestasi 

Kerja Pegawai 

pada  PT.Pos 

Indonesia 

Perbedaan pada 

penelitian sekarang 

yaitu pada objek 

penelitian sekarang di 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi 

Riau 
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2.7 Kerangka Pemikiran Penelitian 

  Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis tentang bagaimana 

pengaruh motivasi dan komitmen organisasi terhadap prestasi kerja karyawan  

pada Dinas Tenagakerjaan Provinsi Riau. Untuk menjelaskan tentang jalannya 

pemikiran dalam penelitian ini, maka perlu disusun kerangka pemikiran seperti di 

bawah ini : 

 

   H1  

    H2 

             

      H3 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Sumber : Mangkunegara (2009:67) dan Sopiah (2008:55) 

Variabel  penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel (Y)  : Prestasi Kerja 

2. Variabel (X1) : Motivasi 

3. Variabel (X2) : Komitmen Organisasi 

 

 

Motivasi 

Komitmen Organisasi 

Prestasi Kerja Pegawai 
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2.8 Konsep Operasional Variabel 

Tabel 2.2 : Konsep Operasional Variabel  

No VARIABEL 

PENELITIAN 

DEFINISI INDIKATOR SKALA 

1 Prestasi Kerja 

(Y) 

Prestasi kerja adalah hasil 

kerja yang dicapai oleh 

seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan 

kepadanya yang 

didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, 

dan kesungguhan serta 

waktu.  

Hasibuan (2013:94) 

1. Kuantitas hasil kerja 

2. Kualitas hasil kerja  

3. Efisiensi dalam 

melaksanakan tugas 

4. Disiplin kerja 

5. Inisiatif 

6. Ketelitian 

7. Kepemimpinan  

8. Kejujuran 

9. Kreativitas 

Afandi (2018:89) 

 

Likert 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi (X1) Motivasi adalah keinginan 

yang timbul dari dalam 

diri seseorang atau 

individual karena 

terinspirasi, tersemangati, 

dan terdorong untuk 

melakukan aktifitas 

dengan keikhlasan, 

senang hati dan sungguh-

sungguh sehingga hasil 

dari aktifitas yang 

dilakukan mendapat hasil 

yang baik dan berkualitas. 

Afandi (2018:23) 

1. Mengembangkan 

kreativitas 

2. Antusias untuk 

berprestasi tinggi 

3. Kebutuhan akan perasaan 

diterima oleh orang lain 

di lingkungan ia tinggal 

dan bekerja 

4. Kebuthan akan perasaan 

dihormati 

5. Kebutuhan akan perasaan 

maju dan tidak gagal 

6. Kebutuhan akan perasaan 

ikut serta 

7. Memiliki kedudukan 

yang terbaik 

8. Mengarahkan 

kemampuan demi 

mencapai kekuasaan 

Mc. Clelland dalam 

Hasibuan (2013:162) 

Likert 

3 Komitmen 

Organisasi (X2) 

Komitmen organisasi 

adalah sampai mana 

tingkat seseorang 

karyawan memihak 

organisasi serta tujuan dan 

keinginannya untuk 

mempertahankan 

keanggotaan dalam 

organisasi tersebut.  

Robbins, (2008:101) 

1. Inovatif 

2. Intuitif 

3. Berani mengambil resiko 

4. Percaya diri 

5. Belajar dari kesalahan 

6. Memahami lingkungan 

7. Bertanggung jawab 

Sugiono, (2012:45) 
 

Likert 
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2.9 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenaranya melalui penelitian.  Hipotesis ini adalah: 

H1 Diduga motivasi berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

H2 Diduga komitmen organisasi berpengaruh terhadap prestasi kerja 

pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Provinsi Riau 

H3   Diduga motivasi dan komitmen organisasi berpengaruh secara 

simultan terhadap prestasi kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Tansmigrasi Provinsi Riau 

 

 


