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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian motivasi  

Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan 

perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang  

artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, 

dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Menurut Umam(2012 : 159) . 

Pengertian dari motivasi tercaakup berbagai aspek tingkah atau perilaku manusia yang dapat 

mendorong seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Namun dalam istilah berikut 

ini, motivasi adalah dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku. Sedangkan 

pengertian motivasi di kehidupan sehari-hari, motivasi dapat diartikan sebagai proses yang 

dapat memberikan dorongan atau rasangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia 

bekerja dengan ikhlas dan tidak terbebani menurut Saydam(2000 : 326). 

(Menurut Usman, 2013 : 276) Motivasi ialah dorongan yang dimiliki seseorang untuk 

berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan(need), keinginan(wish), dorongan(desire) 

atau impuls. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat 

merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau 

alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Motivasi kerja dapat diartikan 

sebagai dorongan yang terdapat pada diri seseorang sehingga ia terdorong untuk melakukan 

suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Motivasi seseorang dapat diperoleh 

dari kebutuhannya. Pertanyaan yang penting bagi pemimpin manajerial ialah “Apa yang 

dapat menimbulkan motivasi kerja anggota kelompoknya”?  
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Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap setiap individu yang dapat mencapai hal yang lebih nyata dengan tujuan 

individu. Moral dan nilai merupakan suatu tidak terlihat atau nampak yang memberikan 

dorongan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri 

dari dua komponen, yaitu : arah perilaku (kerja untuk mencapai tujuan), dan kekuatan 

perilaku (seberapa kuat usaha individu dalam bekerja) motivasi meliputi perasaaan, pikiran,  

dan pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan bagian dari 

hubungan dalam dan hubungan luar dari perusahaan. Selain itu motivasi diartikan sebagai 

dorongan yang dimiliki seorang individu untuk berperilaku atau bertindak karena mereka 

ingin melakukan perbuatan yang dapat mencapai tujuan atau keberhasilan. Apabila individu 

memiliki motivasi yang kuat mereka akan melakukan suatu tindakan yang positif untuk 

melakukan sesuatu, karena dapat mencapai tujuan  mereka (Menurut Rivai, 2013 : 607). 

Suatu keberhasilan pada pengendalian dan pemanfaatan pada organisasi sangat 

ditentukan oleh kegiatan yang dapat mendatangkan hasil dan manfaat SDM. Hal ini sangat 

penting untuk disadari, adanya kebutuhan untuk dapat menciptakan prestasi dan kepuasan 

kerja karyawan. Salah satunya adalah dapat “memberikan dorongan (motivasi) kepada 

bawahan”, agar karyawan tersebut termotivasi atau memiliki semangat yang kuat dalam  

mengerjakan tugas  yang sesuai dalam pekerjaannya. Jadi motivasi dapat disimpulkan sebagai 

salah satu tolok ukur kekuatan  yang  dapat mendorong seseorang untuk bertingkah laku yang 

dapat melakukan tindakan secara intern dan ekstern secara positif atau negatif untuk 

memberikan arahan yang bergantung kepada kekuatan yang dimiliki sang manajer (Menurut I 

Komang, Ni Wayan, dan I Wayan, 2012 : 193). Motivasi memiliki peran yang sangat penting 

karena dengan adanya motivasi dapat diharapkan setiap karyawan memiliki keinginan untuk 

bekerja keras  yang dapat mencapai hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang 

digunakan yang tinggi  menurut Hasibuan(2008 : 92) 
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Penelitian motivasi kerja, (Ancok dan Sanmustari 2001) menyimpulkan peranan motivasi 

dalam kerja yaitu : 

a. Perusahaan yang mempunyai kemampuan memotivasi karyawannya akan membuat 

para karyawan selalu mengikuti arahan dan tujuan yang ada di perusahaan.  

b. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi jarang melanggar peraturan-peraturan yang 

mengenai dengan disiplin kerja 

c. Apabila ada perubahan dalam manajemen perusahaan, karyawan yang memiliki 

motivasi tinggi akan dapat menerima perubahan dan diberi penjelasan tentang pada 

perubahan tersebut.  

d. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi selalu bersedia bekerja secara khusus, 

terutama pada waktu perusahaan mengalami keadaan yang sulit, misalnya bekerja 

lembur. 

e. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi lebih berhati-hati dalam menggunakan 

peralatan dan perlengkapan kerja, misalnya untuk karyawan yang bekerja dengan 

jenis yang menggunakan mesin.  

f. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi bekerja dalam kuantitas dan kualitas kerja 

yang baik. Selalu berusaha untuk memproduksi hasil kerja yang sebaik-baiknya. 

Berdasarkan definisi diatas bahwa peranan motivasi sangat penting dalam organisasi yag 

dapat mempengaruhi karyawan dalam bekerja, dan membuat karyawan bersemangat untuk 

bekerja. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (Robbins 2015 : 128) membuat hipotesis bahwa 

di dalam diri  manusia ada lima jenjang kebutuhan berikut :  

1. Fisiologis : meliputi rasa lapar, haus,  tempat perlindungan(pakaian dan rumah) yang 

ada pada kesesuain kebutuhan dari manusia tersebut 

2. Rasa aman : antara lain keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional  
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3. Sosial : rasa kasih sayang yang dapat diterima dengan baik misalnya hubungan dari  

persahabatan 

4. Penghargaan : mencakup faktor rasa hormat yang dipengaruhi secara intern  misalnya 

harga diri,  prestasi ; dan faktor hormat yang dipengaruhi secara ekstren misalnya 

status, pengakuan dari atasan kita dan perhatian dari seseorang 

5. Aktualisasi diri : dorongan yang dapat membentuk individu untuk menjadi apa yang 

dapat ia mampu menjadi ; mencakup pertumbuhan, mencapai potensinya, dan 

instropeksi diri 

Teori Aldefer‟s Existence, Relatedness and Growth (ERG) Theory (Hasibuan 2008 : 

113) Existence, Relatedness and Growth (ERG) Theory ini dikemukakan oleh Clayton 

Alderfer seorang ahli dari Yale University. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori 

kebutuhan yang dikemukakan oleh A.H. Maslow. ERG Theory ini oleh para ahli dianggap 

lebih mendekati keadaan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta empiris.  

Alderfer mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan yang utama, yaitu : 

1. Kebutuhan akan Keberadaan (Existence Needs) : berhubungan dengan kebutuhan 

dasar termasuk di dalamnya Fisiologis seperti rasa haus dan lapar.  

2. Kebutuhan akan Afiliasi (Relatedness Needs) : menekankan akan pentingnya 

hubungan antara individu dengan individu yang lain. Kebutuhan ini berkaitan juga 

dengan Love Needs dan Esteem Needs dari Maslow.  

3. Kebutuhan akan Kemajuan (Growth Needs) : keinginan dalam diri seseorang 

untuk maju atau yang dapat  meningkatkan kemampuan pribadinya.  

Perbedaan teori ERG dengan Maslow‟s Needs Hierarchy Theory, yaitu : 
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a. Teori ERG menyatakan bahwa lebih dari satu kebutuhan dapat bekerja pada 

saat yang bersamaan artinya tidak selalu memiliki tingkatan atau jenjang 

seperti yang dikemukakan  oleh Maslow. 

b. Teori ERG menyatakan, untuk  menciptakan pemuasan kebutuhan yang lebih 

tinggi sulit dicapai, maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih 

rendah akan mengalami peningkatan  

Dalam penelitian ini menggunakan teori motivasi dua-faktor. Pemilihan teori motivasi 

dua-faktor  karena teori ini lebih sering digunakan pada  perusahaan bidang  industri.  

2.2 Teori dua faktor 

 Teori dua faktor (kadang-kadang disebut juga teori motivasi-higiene) dikemukakan 

oleh psikolog, Frederick Herzberg yang dikembangkan oleh Robbins dalam Umam (2012 : 

164). Dalam pernyataannya terdapat hubungan individu yang berkaitan dengan pekerjaannya 

dan merupakan hubungan dasar dari seseorang dan sikap  yang dimiliki seseorang terhadap 

pekerjaan tersebut atau pekerjaan yang telah menjadi bebannya yang dapat menentukan 

kesuksesan atau kegagalan pada diri seorang individu. Herzberg mengatakan sebuah  

pertanyaan, ”Apa yang diinginkan seorang karyawan dari pekerjaan mereka?” Ia meminta 

karyawan untuk menguraikan, secara detail, dalam  situasi-situasi dimana seseorang merasa  

baik atau buruk yang menyangkut pekerjaan mereka. Respons-respons ini dikelompokkan 

dan dikategorikan.  

 Berdasarkan uraian yang telah dikelompokkan, Herzberg menyimpulkan bahwa 

pendapat yang diberikan karyawan ketika mereka merasa senang dari pekerjaannya sangat 

berbeda dari pendapat yang diberikan ketika karyawan merasa tidak senang dari 

pekerjaannya . Penafsiran tertentu cenderung secara konsisten yang berkaitan dengan 

kepuasan kerja dengan kata lain intrinsik, dan yang lain berkaitan dengan ketidakpuasan kerja 
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dengan kata lain ekstrinsik. Faktor instrinsik atau kepuasan kerja berhubungan dengan aspek-

aspek yang ada dalam pekerjaan itu sendiri.  

Faktor-faktor yang termasuk motivator factors adalah : 

1. Prestasi yang di raih (Achievement) 

Prestasi dapat dilihat dari keberhasilan karyawan yang telah dicapai dalam 

menjalankan tugas pekerjaannya. Agar para karyawan dapat membuat keberhasilan 

dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang telah dibebankannya, maka sebagai 

pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk memahami bawahannya dan 

pekerjannya dengan meberikan kesempatan supaya bawahan bisa mencapai hasil yang 

baik atas pekerjaannya dengan rasa tanggung jawab.  

2. Pengakuan orang lain (Recognition) 

Sebagai pemompin harus memberi pernyataan pengakuan pada bawahan atau 

karyawannya yang berhasil mengerjakan tugas pekerjannya dengan baik di lakukan 

dengan cara yaitu : 

g. Memberikan pernyataan keberhasilan pada karyawan di tempat kerja itu 

h. Memberi penghargaan 

i. Memberi uang diluar gaji 

j. Memberikan kesempatan dalam promosi jabatan 

3. Tanggung jawab (Responsibility) 

Seorang karyawan harus memiliki rasa tanggung jawab, pimpinan juga harus bisa 

menghindari atau tidak mebuat peraturan yang ketat, dengan cara membiarkan 

karyawan bekerja dengan sendiri. 

4. Kemungkinan untuk mengembangkan diri (Possibility of growth) 
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Kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan harus dikembangkan. Agar dapat 

membantu hasil yang diharapkan oleh perusahaan tercapai. Dengan cara melakukan 

kerja yang baik akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat cenderung 

mengembangkan diri. Pemimpin juga harus memberikan kesempatan kepada 

karyawannya yang mempunyai kemampuan yang lebih baik  

5. Pekerjaan itu sendiri (The Work It Self) 

Pimpinan juga harus mempunyai kemampuan membuat tugas-tugas pekerjaan yang 

dapat meyakinkan, agar bawahan dapat mengerti dengan pekerjaan yang dilakukan 

dan bisa menghindar kebosanan dari pekerjaan tersebut dan bawahan juga mampu 

dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. 

Sedangkan dalam faktor ekstrinsik atau disebut juga Ketidakpuasan kerja. Faktor yang 

dipengaruhi dari luar atau yang dapat dipengaruhi oleh organisasi. Faktor-faktor yang 

termasuk di sini adalah : 

1. Kompensasi(Paymen dan Status) 

Secara umum seorang manajer tidak dapat menentukan gaji sendiri yang telah 

berlaku. Seorang manajer juga mempunyai kewajiban untuk memberi penilaian 

kepada bawahannya, apakah jabatan bawahannya mendapatkan kompensasi yang 

sesuai dari pekerjaan yang telah mereka lakukan.  

2. Keamanan dan Keselamatan Kerja (Job Security) 

Perusahaan perlu menciptakan keamanan dan keselamatan kerja agar dapat 

meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Pembinaan pada 

keamanan dan keselamatan kerja agar berjalan dengan baik maka melalui cara-cara 

berikut ini : 
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- Menanamkan diri pada karyawan bahwa mereka adalah pihak yang penting dalam 

menentukan pencegahan kecelakaan 

- Memberi arahan pada karyawan bagaimana melakukan perilaku kerja yang aman. 

- Menegakkan standar keselamatan kerja secara baik dan tegas. 

3. Kondisi kerja (Working Condition) 

Seorang manajer mempunyai peran dalam berbagai hal agar dapat meciptakan rasa 

aman pada bawahannya. Misalnya memberikan AC dan penerangan di setiap ruangan. 

Menurut Herzberg dengan adanya situasi kerja yang baik dan nyaman dapat 

menciptakan karyawan lebih untuk bersemangat bekerja dan dapat memiliki presetasi 

yang tinggi. 

4. Kebijakan  (Company dan Administration) 

Kebijakan personalia dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dibuat tertulis 

biasanya baik, karena itu yang mentukan bagimana cara prlaksanaan dalam praktek. 

Pelaksanaan ini biasanya dilakukan oleh manajer yang bersangkutan. 

5. Hubungan dengan pengawas (Supervisor) 

Bagaimana cara mensupervisi agar tidak menimbulkan kekecewaan dari berbagai 

macam pekerjaan yang merupakan tanggung jawab dari supeervisor atau atasan yang 

mempunyai dalam kecakapa  yang lebih rendah dari kedudukannya. Untuk mengatasi 

masalah ini para pimpinan harus mempunyai kemampuan untuk  memperbaiki dirinya 

dengan  mengikuti kegiatan yang berupa pendidikan dan pelatihan. 

6. Hubungan dengan teman sejawat (Interpersonal Relation) 

Seorang karyawan harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan hubungan yang 

baik atau komunikasi yang baik dengan teman sejawat atau rekan kerja . Ada tiga 

kecakapan yang harus dimiliki atasan  

- Technical Skill (komunikasi secara teknis) 
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Komunikasi ini melalui proses pada umumnya yang berhubungan dengan 

kemampuan pada penggunaan alat.  

- Human skill (kecakapan konsektual) 

Kemampuan untuk bekerja didalam suatu kelompok. 

- Conseptual skill (kecakapan konseptual) 

Usaha dalam memahami permasalahan atau kerumitan yang dialami pada 

perusahaan dalam mengambil tindakan atau keputusan pada tekanan usaha yang  

dapat menciptakan tujuan perusahaan.  

 Herzberg berpendapat bahwa lawan dari kepuasan bukan ketidakpuasan, seperti yang 

dipercayai orang pada umumnya. Menghapus definisi yang tidak memuaskan pada suatu 

pekerjaan yang tidak menentu akan menyebabkan pekerjaan itu menjadi memuaskan. 

Herzberg berpendapat bahwa penemuannya mencirikan adanya kontinum ganda : lawan  dari 

“kepuasan” adalah “tidak ada kepuasan,” dan lawan  dari “ketidakpuasan” adalah “tidak ada 

ketidakpuasan.”  

 Herzberg mengemukakan pendapat bahwa ada beberapa faktor  yang  dapat 

menyebabkan kepuasan kerja dan berbeda dari faktor yang dapat menimbulkan 

ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu,  seorang  pimpinan atau atasan yang berusaha untuk 

menghilangi faktor yang dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja dapat membawa 

ketenteraman, namun tidak  membawakan  motivasi. Pimpinan tersebut akan membuat 

tenteram kepada karyawan, namun tidak dapat memotivasi karyawan tersebut. Akibatnya, 

kondisi yang dapat mencakupi dari sebuah pekerjaan, seperti pernyataan pengawasan, gaji, 

kebijakan perusahaan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja fisik, dan keamanan kerja telah 

yang sudah dicirikan oleh Herzberg, seperti faktor-faktor higiene. Jika menciptakan keadaan 

tersebut, orang-orang tidak akan mengalami hal yang dapat terputuskan, tetapi mereka juga 
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tidak akan mengalami kepuasa. Jika atasan atau seorang manajer yang ingin memberikan 

motivasi atau sebuah dorongan kepada bawahannya atau karyawan yang ada di sebuah 

organisasi, Herzberg lebih  untuk memberikan pendapat atau saran pada hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri atau hasil langsung yang akan diakibatkannya, 

seperti peluang promosi, peluang pertumbuhan personal, pengakuan, tanngung jawab, dan 

prestasi. Inlah karakteristik yang dianggap sebagai hal yang menguntungkan secara intrinsik.  

2.3 Asumsi pada Teori Herzberg 

Dalam literatur yang berjudul Herzberg‟s Two-Factor Theory of Job Satisfaction An 

Integrative Literature Review yang sudah diterjemahkan pada peneliti. Teori ini 

menyatakan bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan telah dicirikan oleh dua faktor 

yang berbeda. Oleh karena itu, kepuasan dan ketidakpuasan tidak dapat diukur 

kontinum yang sama(Herzberg, 1959 : 2). Berdasarkan review (Herzberg, Mausner, & 

Snyderman, 1959 : 3-4) di dalam literatur, menyampaikan inti dari asumsi-asumsi 

yang mereka hipotesis dalam penelitian. Pertama, ada bukti untuk menganggap bahwa 

ada beberapa hubungan antara sikap pekerjaan dan produktivitas(perbandingan antara 

output dengan input). Kedua, karakteristik ketidak puasan kerja telah dicirikan dalam 

literatur yang sudah ada. Ketiga, faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja 

telah didefinisikan dengan jelas. 

 

2.4 Tujuan Pemberian Motivasi : 

1. Mendorong semangat kerja karyawan  

2. Meningkatkan sikap dan kepuasan pada  kerja karyawan 

3. Meningkatkan produktivitas (hasil anatara ouput dengan input) kerja karyawan 

4. Mempertahankan kesetiaan dan kestabilan karyawan perusahaan 
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5. Meningkatkan tingkat kedisiplinan dan meningkatkan  tingkat presensi atau 

kehadiran karyawan  

6. Mengefektifkan pengadaan karyawan 

7. Menciptakan kondisi kerja dan hubungan kerja yang baik 

8. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan 

9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

10. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang  sudah menjadi 

tanggung jawabnya 

11. Meningkatkan tingkat efisiensi pada pengunaan alat-alat dan bahan baku 

 

2.5  Proses Motivasi : 

1. Tujuan, diberikan adanya proses motivasi kepada karyawan  perlu diterapkan agar 

tujuan organisasi dapat tercapai dengan tujuan bersama atau yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan.  

2. Mengetahui kepentingan, dalam proses memotivasi karyawan sangat penting 

mengetahui kebutuhan/keinginan karyawan dan tidak hanya melihat sisi 

kepentingan dari atasan.  

3. Komunikasi yang baik, dalam proses memberikan motivasi sangat penting  

dilakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan karyawan. karyawan harus 

mengetahui apa yang bisa didapatkannya dan syarat apa saja yang harus 

dipenuhinya supaya kompensasi itu diperolehnya 
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2.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Keterangan : 

Motivasi adalah sebagai dorongan atau penggerak. Motivasi dua faktor yang 

dikembangkan oleh Herzberg ada 2 macam yaitu Motivator factor meliputi Prestasi, 

Pengakuan, Pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan potensi individu. Hygiene 

factor meliputi Gaji, kondisi kerja, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, hubungan 

antar pribadi, kualitas supervisi. Sehingga dengan kondisi yang demikian diharapkan upaya-

upaya yang dilakukan oleh individu dan organisasi dalam memotivasi diri sendirinya untuk 

bekerja dan memotivasi kerja karyawan dalam perusahaan.  

2.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.7.1 Motivasi diartikan sebagai sebuah dorongan yang perlu dimiliki oleh seorang karyawan, 

agar bersemangat dan mempunyai pikiran positif terhadap tugas-tugas yang telah diberikan 

dari atasan atau pimpinan dan mampu mewujudkan tujuan yang telah diharapkannya. 

Measurement scates of the study (Herzberg,1966 : 29-30) dalam Measuremet of motivation 

            Motivasi Kerja Herzberg : 

Motivator factors 

Hygiene factors 

 

Upaya yang dilakukan 
oleh karyawan 

Upaya yang dilakukan 
oleh organisasi 
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Herzberg. Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya 

dipengaruhi oleh dua faktor kebutuhan, yaitu : 

2.7.2Motivation Factors : 

a. Prestasi (Achievement) aspek ini menentukan tinggi atau rendahnya dorongan yang 

dimiliki seseorang untuk dapat mencapai prestasi kerja yang baik. Aspek ini dinilai 

dari kegagalan atau keberhasilan yang dicapai oleh karyawan. Misalnya : 

menyelesaikan tugas tepat atau tidak. Dapat diukur dengan kuesioner  nomer 1-3 : 

1. Bangga bekerja di perusahaan ini karena mengakui prestasi yang telah dicapai 

2. Merasa puas dengan pekerjaan yang telah dibebankannya karena itu dapat  

mengakui prestasi  

3. Merasa telah memberikan kontribusi terhadap perusahaan ini dengan cara yang 

positif 

b. Kemajuan (Advancement) aspek ini menerangkan tentang kesempatan karyawan 

untuk maju. Faktor ini meliputi kemungkinan untuk mempelajari hal baru atau 

kesempatan untuk maju, diukur dengan kuesioner nomer 1-2 : 

1. Lebih memilih kemajuan karir daripada insentif moneter 

2. Pekerjaan ini lebih memungkinkan untuk belajar keterampilan baru untuk kemajuan 

karir 

c. Pekerjaan itu sendiri (Work it Self) aspek ini membahas tantangan yang dimiliki 

atau dapat dirasakan karyawan dari suatu pekerjannya. Aspek ini dapat dilihat dari 

rutinitas dalam pekerjaanya, jumlah pada pekerjaan yang telah dtetapkan, sifat dari 

pekerjaannya, diukur dengan kuesioner nomer 1-3 : 

1. Pekerjaan ini adalah mendebarkan dan memiliki banyak variasi dalam tugas-tugas 

yang dilakukan 
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2. Diberdayakan untuk melakukan pekerjaan ini 

3. Pekerjaan ini  adalah menantang dan menarik 

d. Pengakuan atau penghargaan (recognition) aspek ini tergolong dari dari besar atau 

kecilnya penghargaan yang telah diberikan dari pimpinan untuk karyawan atas hasil 

kinerja yang telah dicapinya, diukur dengan kuesioner nomer 1-3 : 

1. Lebih merasa dihargai ketika mencapai atau menyelesaikan tugas 

2. Manajer selalu berterima kasih atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik 

3. Menerima pengakuan yang memadai untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik 

e. Pertumbuhan (Growth) Aspek ini merupakan dari kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang karyawan dan harus dikembangkan untuk perusahaan, diukur dengan 

kuesioner nomer 1-3 

1. Bangga bekerja di perusahaan ini karena merasakan telah tumbuh sebagai pribadi 

yang baik€ 

2. Pekerjaan yang telah dibebankan memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang 

sebagai pribadi yang baik  

3. Pekerjaan ini memungkinkan untuk meningkatkan pengalaman, keterampilan dan 

kinerja 

          7.2Hygiene Factors : 

f. Kebijakan perusahaan (company polices) aspek ini dapat dirasakan oleh tenaga 

kerja dari kebijakan dan peraturan yang berlaku di dalam perusahaan, diukur dengan 

kuesioner nomer 1-3 : 

1. Sikap perintah pemimpin atau atasan  sangat akomodatif di perusahaan ini 

2. Bangga bekerja diperusahaan ini karena kebijakan perusahaan yang menguntungkan 

bagi para pekerjanya 
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3. Benar-benar memahami misi perusahaan ini 

g. Hubungan interpersonal (interpersonal relationship) aspek ini merupakan  

kesesuaian yang dirasakan dalam interaksi dengan rekan kerja dan atasan; aspek ini 

meliputi interaksi antara karyawan dengan penyelia, bawahan, dan rekan kerjanya. 

Diukur dengan kuesioner nomer 1-3 : 

1. Mudah untuk bergaul dengan rekan kerja dan atasan 

2. Rekan-rekan kerjayang membantu dan ramah 

3. Rekan-rekan kerja yang sangat penting  

h. Keamanan kerja (job security) aspek ini meliputi kestabilan perusahaan, kedudukan 

yang pasti dan jelas, dan masa jabatan yang pasti, diukur dengan kuesioner             

nomer 1-3 : 

1. Percaya bahwa kerja yang aman diperusahaan ini 

2. Percaya pekerjaan yang telah dilakukan adalah aman 

3. Perusahaan ini terletak di daerah di mana yang dapat menimbulkan merasa nyaman 

i. Hubungan dengan pengawas (supervision) aspek ini meliputi keadilan atasan dalam 

memperlakukan karyawan ketika atasan memberikan pengarahan dan bimbingan 

kepada karyawan, diukur dengan kuesioner nomer 1-3 : 

1. Merasa kinerja yang telah dikerjakan  membaik karena dukungan dari atasan  

2. Merasa puas di tempat kerja karena hubungan dengan atasan baik 

3. Superviso adalah pemimpin yang kuat dan dapat dipercaya. 

j. Gaji (Salary) aspek ini meliputi semua keadaan yang menyangkut upah, kenaikan 

upah, dan harapan karyawan tentang upah. Diukur dengan kuesioner nomer 1-2: 

1. Di dorong atau dimotivasi untuk bekerja lebih keras karena gaji saya 

2. Percaya gaji yang diberikan itu adil  
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k. Kondisi kerja (working condition) aspek ini meliputi kondisi fisik tempat karyawan 

bekerja, termasuk fasilitas dan ciri-ciri pasangan. Diukur dengan kuesioner               

nomer 1-2 : 

1. Merasa puas karena kenyamanan disediakan di tempat kerja 

Bangga bekerja untuk perusahaan ini karena kondisi kerja yang menyenangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


