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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Prestasi Kerja 

Pengertian Prestasi Kerja menurut Handoko (2001) adalah melalui mana 

organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. 

Menurut Dharman (2001) prestasi kerja adalah perbandingan antara 

penampilan seseorang dengan hasil yang diharapkan. Menurut Dessler (2002) 

prestasi kerja karyawan adalah suatu informasi yang digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan tentang promosi dan gaji.  

Menutut Simamora (2002:415) penilaian prestasi kerja adalah suatu alat 

yang bermanfaat tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, 

tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi organisasi kalangan 

karyawan. Prestasi kerja yaitu hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai  atau 

perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi 

(Hariandja, 2002). Sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan dapat 

berkembang apabila prestasi kerja karyawan tidak mengalami peningkatan. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi  tinggi rendahnya 

prestasi kerja karyawan (Umar, 2004). 

2.1.1.1. Tujuan Prestasi Kerja 

Menurut Ruky S (2003) tujuan dari prestasi kerja yaitu: 

1. Meningkatkan prestasi kerja karyawan sampai setinggi-tingginya 

2. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi 
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3. Sebagai instrumen  utama bagi penngembangan dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 

Pestasi kerja mempunyai tujuan  untuk : 

1. Membedakan tingkat prestasi kerja setiap karyawan. 

2. Pengambilan keputusan administrasi seperti: seleksi, promosi, 

retention, demotion, transfer, termination, dan kenaikan gaji. 

3. Pemberian pinalti seperti: bimbingan untuk meningkatkan motivasi 

dan diklat untuk mengembangkan keahlian. 

Menurut S. P. Hasibuan (2012) tujuan penilaian prestasi kerja 

karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

promosi, demosi, pemberhentian dan penetapan besarnya balas 

jasa. 

2. Untuk mengukur prestasi karyawan yaitu sejauh mana karyawan 

bisa sukses dalam pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan  di 

dalam perusahaan. 

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan 

jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, 

kondisi kerja. 

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

karyawan yang berada di dalam organisasi. 
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6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan 

sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performan kerja yang 

baik. 

7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan untuk 

mengobservasi perilaku bawahan supaya diketahui minat dan 

kebutuhan-kebutuhan bawahannya. 

8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-

kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan 

karyawan selanjutnya. 

9. Sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan 

karyawan. 

10. Sebagai alat  mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel dan 

dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa 

diikutsertakan dalam program latihan kerja tambahan. 

11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

karyawan. 

12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian 

pekerjaan.   

2.1.1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya prestasi kerja karyawan (Umar, 2004). Komitmen juga 

sangatlah diperlukan, karena komitmen menjadi salah satu indikator 

kinerja karyawan agar dapat bekerja secara optimal dan berprestasi. 
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Sedangkan menurut Sutrisno (2009) mengemukakan ada dua faktor 

yang mempengaruhi prestasi kerja, yaitu faktor  individu dan faktor 

lingkungan. Faktor- faktor individu yang dimaksud adalah: 

1. Usaha, yang menunjukkan sejumlah sinergi fiisik dan mental yang 

digunakan dan menyelenggarakan gerakan tugas. 

2. Abilities, yaitu sifat- sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakn 

suatu tugas  

3. Role atau tesk perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa 

perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

4. Sedangkan faktor- faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi kerja 

adalah kondisi fisik, peralatan waktu, materi, pendidikan, supervisi, 

desain organisasi, perlatihan dan keberuntungan. 

Menurut Handoko (2001:193) ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi kerja antara lain komitmen organisasi, kepuasan 

kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi,desin 

pekerjaan, disiplin kerja, aspek-aspek ekonomis dan eknis. 

Menurut Mangkunegara (2000:67) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi kerja adalah:  

1. Faktor Kemampuan 

2. Faktor Motivasi 

Kedua faktor yang mempengaruhi prestasi karja tersebut,dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Faktor Kemampuan, meliputi kerja sama, keterampilan dan kreativitas, 

pengalaman dalam bekerja, tingkat ketelitian dan komunikasi. 

2. Faktor Motivasi, meliputi kedisiplinan, pendidikan, dan semangat kerja 

dan kepribadian. 

2.1.1.3. Indikator- Indikator Prestasi Kerja 

Menurut Heidjrachmandan Suad Husnan (2000:124) indikator- 

indikator   penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas kerja, dapat dilihat dari akurasi, ketelitian dan kerapian 

karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan, mempergunakan dan 

memelihara alat-alat kerja, dan kecakapan. 

2. Kuantitas kerja, dapat dari volume keluaran (output), target kerja dalam 

kuantitas dan kontribusi lain seperti menyelesaikan pekerjaan tambahan 

berupa penambahan jam kerja (lembur). 

3. Hubugan kerja, merupakan penilaian berdasarkan sikap terhadap 

sesame karyawan maupun terhadap atasannya, serta kesediaan 

menerima perubahan-perubahan dalam bekerja. 

4. Kepemimpinan, merupakan cara atau gaya pemimpin dalam mempin 

perusahaan. 

5. Kehati-hatian, menyangkut bagaimana perhatian karyawan terhadap 

keselamatan kerja, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam 

hal ini termasuk sikapnya terhadap keselamatan kerja. 

6. Pengetahuan, kemempuan karyawan ditinjau dari pengetahuannya 

mengenai suatu hal yang berhubungan dengan tugas dan prosedur kerja. 
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7. Kerajinan,ditinjau dari kemampuan karyawan dalam melaksanakan 

tugas diluar pekerjaannya maupun adanyna tugas baru, disamping itu 

kecakapan berpikir dan bertindak sebelum bekerja serta tingkat disiplin 

dalam menjalankan tugas dan kemampuan dalam mengeluarkan 

insentif. 

8. Kesetiaan, karyawan terhadap perusahaan dalam hal ini dapat dilihat 

dari masa kerja karyawan. 

9. Keandalan, kerja pengukuran dari segi keandalan seseorang atau 

keandalan dalam melaksanakan tugas. 

10. Insentif  

Menurut Flippo dalam Danang (2013:22) indikator- indikator prestasi 

kerja sebagai berikut : 

1. Mutu kerja 

2. Kualitas kerja 

3. Ketangguhan 

4. Sikap 

2.1.2. Kompensasi 

2.1.2.1. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan hal yang kompleks dan sulit, karena di 

dalamnya melibatkan dasar kelayakan logika, rasional, dan dapat 

dipertanggung jawabkan serta menyangkut faktor emosional dari aspek 

tenaga kerja. Kompensasi diberikan dengan tujuan memberikan 

rangsangan dan motivasi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan prestasi 



18 

 

 

 

kerja, serta efisiensi dan efektivitas produksi. Kompensasi bisa dirancang 

secara benar untuk mencapai keberhasilan bersama sehingga karyawan 

merasa puas dengan jerih payah mereka dan termotivasi untuk mencapai 

tujuan dan sasaran bersama  manajemen (Rachmawati, 2008). 

Menurut Singodimedjo dalam tulisan Sutrisna (2009) kompensasi 

adalah semua balasan jasa yang diterima seorang karyawan dari 

perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah 

diberikannya pada perusahaan tersebut. Sedangkan kompensasi menurut 

Tohardi (2009) bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi 

pekerjaan, dan perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan 

tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang 

mendekati kelayakan (worth) dan keadilan (equity). 

Handoko (2001) mengatakan kompensasi adalah segala sesuatu 

yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. 

Menurut Hasibuan (2012) kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pada perusahaan. 

Sedangkan menurut Panggabean (2004) kompensasi dapat didefinisikan 

sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan 

sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. 

2.1.2.2. Tujuan Kompensasi 

Tujuan kompensasi adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan karyawan yang berkualitas 
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Organisasi saling bersaing di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan 

karyawan yang berkualitas dan memenuhi standar yang diminta 

organisasi. 

2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada 

Dengan adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat 

mempertahankan karyawan yang potensial dan berkualitas untuk 

tetap bekerja. 

3. Adanya keadilan 

Adanya adminstrasi kompensasi menjamin terpenuhinya rasa 

keadilan pada hubungan antara manajemen dan karyawan. Dengan 

pengikatan pekerjaan, sebagai balas jasa organisasi atas apa yang 

sudah diabdikan karyawan pada organisasi, maka keadilan dalam 

pemberian kompensasi mutlak dipertimbangkan. 

4. Perubahan Sikap dan Perilaku 

Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi karyawan hendaknya 

dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan 

serta mempengaruhi produktivitas kerja. 

5. Efisiensi Biaya 

Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk 

mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada 

tingkat biaya yang layak. 

6. Administrasi Legalitas 
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Dalam administrasi kompensasi juga terdapat batasan legalitas 

karena diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. 

Tujuannya agar organisasi tidak sewenang-wenang memperlakukan 

karyawan sebagai aset perusahaan. 

Sedangkan tujuan kompensasi menurut Hasibuan (2012) adalah: 

1. Ikatan kerja sama 

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama 

formal antara majikan dengan karyawan 

2. Kepuasan kerja 

Dengan balas jasa, karyawan  akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik,sitatus sosial,dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatanya. 

3. Pengadaan Efektif  

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan 

karyawan  yang qualifed untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup,besar manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

5. Stabilitas Karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan 

lebih terjamin  karena turn over relatif kecil. 
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2.1.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Penawaran dan Permintaan 

Kompensasi akan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan 

karyawan di bursa kerja. Ketika  pencari kerja (penawaran) jumlahnya 

lebih banyak daripada lowongan pekerja (permimtaan) yang ada maka 

kompensasi akan relatif kecil. Namun sebaliknya jika   pencari kerja 

(penawaran) lebih sedikit dibandingkan dengan lowongan pekerjaan 

(permintaan) maka kompensasi relatif akan semakin besar. 

2. Pendidikan,Tanggungan,dan PengalamanKetiga faktor tersebut harus 

mendapat perhatian bagaimanapun juga tingkat upah seorang sarjanah 

dari yang  belum  sarjanah harus dibedakan, demikian juga antara yang 

berpengalaman dengan yang belum berpengalaman khalayak umum 

sudah menganggap suatu keadilan bahwa karyawan yang memiliki 

tanggungan keluarga besar memiliki upah yang lebih besar dari 

karyawan sekerjanya yang memiliki tanggungan keluarga yang kecil. 

3. Kemampuan Perusahaan  

Faktor ini dalam merealisasikan keadilan dalam pembayaran upah 

belum berada dalam proporsi yang tepat. Jika perusahaan mengalami 

keuntungan, para karyawan perusahaan harus turut menikmati 

keuntungan tersebut melalui kenaikan tingkat upah atau pembagian 

keuntungan dan sebaliknyan. 

4. Serikat buruhorganisasi karyawan  
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Besar kecilnya tingkat kompensasi karyawan akan dipengaruhi juga 

oleh serikat buruh atau organisasi karyawan. 

5. Pemerintah dan Undang- undang  dan Keppres 

Pemerintah dengan menggunakan undang-undang dan keppres 

menetapkan besarnya batas upah minimum untuk menjaga 

kesejahteraan para pekerja. Peraturan ini sangat penting agar para 

pengusaha tidak berlaku sewenang-wenang dalam menetapkan besarnya 

upah bagi karyawan. 

6. Keadaan Ekonomi/ Biaya Hidup  

Keadaan ekonomi atau ongkos hidup adalah salah satu faktor yang 

sangat penting dalam realisasi keadilan dalam pemberian upah. 

7. Produktivitas kerja karyawan 

Produktivitas kerja karyawan cenderung akan mempengaruhi tingkat 

kompensasi yang diberikan. 

8. Posisi jabatan karyawan  

Perusahaan akan menyesuaikan kompensasi karyawan sesuai dengan 

jabatan yang diembannya.  

9. Kondisi- kondisi pekerjaan 

Orang yang bekerja di daerah terpencil atau dilingkungan pekerjaan 

yang berbahaya harus mendapatkan upah yang lebih besar daripada 

mereka yang bekerja di daerah yang relatif aman dan tidak berbahaya.  
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2.1.2.4. Indikator-indikator Kompensasi  

Menurut Simamora (2004) indikator untuk mengukur kompensasi 

karyawan diantaranya sebagai berikut: 

1. Upah dan gaji, upah adalah basis bayaran yang seringkali digunakan 

bagi para pekerja produksi dan pemeliharaan. Upah pada umumnya 

berhubungan dengan tarif gaji per jam dan gaji biasanya berlaku untuk 

tarif bayaran tahunan, bulanan atau mingguan. 

2. Insentif, pengertian insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau 

di luar gaji atau upah yang diberikan oleh perusahaan. 

3. Tunjangan, Pengertian Tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, 

program pensiun, liburan yang ditanggung perusahaan, dan tunjangan 

lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian. 

4. Fasilitas, pengertian fasilitas adalah pada umumnya berhubungan 

dengan kenikmatan seperti mobil perusahaan, tempat parkir khusus 

dan kenikmatan yang diperoleh perusahaan. 

Sedangkan menurut Farianto (2014) kompensasi terdiri dari empat 

indikator dengan 8 item pernyataan yang terdiri dari indikator gaji dengan 

item pernyataan, penghargaan dengan 1 item pernyataan, dan tunjangan 1 

item pernyataan. 
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2.1.2.5. Hubungan Antara Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan 

Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

kerja karyawan. Artinya, apabila kompensasi meningkat, maka prestasi 

kerja akan meningkat. 

Menurut Mathis dan Jackson (2000) salah satu cara manajemen 

untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan 

kepuasan kerja para karyawan adalah melalui kompensasi. Secara 

sederhana kompensasi merupkan sesuatu yang diterima karyawan untuk 

balas jasa kerja mereka. 

Simamora (2004) mengatakan bahwa kompensasi dalam bentuk 

finansial adalah penting bagi karyawan, sebab dengan kompensasi  ini 

mereka dapat  memenuhi kebutuhannya secara langsung, terutama 

kebutuhan fisiologinya. Namun demikian, pegawai juga berharap agar 

kompensasi  yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan yang telah 

diberikan dalam bentuk non finansial juga sangat penting bagi pegawai 

terutama untuk pengembangan karir mereka. 

Menurut Prawiro Sentono (1999) prestasi karyawan akan baik bila 

digaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian. Dari penjelasan di atas 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1 = Terdapat pengaruh Kompensasi terhadap Prestasi Kerja 
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2.1.3. Keahlian 

2.1.3.1. Pengertian Keahlian 

Hasibuan (2012) menyatakan bahwa keahlian harus mendapat 

perhatian utama kualifikasi  seleksi. Hal ini akan menentukan mampu 

tidaknya seseorang  menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. 

Keahlian ini mencakup technical skill, human skill, conceptual skill, 

kecakapan untuk memanfaatkan kesempatan serta kecermatan pengguna 

peralatan yang dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan, dalam suatu 

program pengembangan ditetapkan suatu sasaran, proses, waktu dan 

metode pelaksanaannya. Supaya lebih baik program itu harus dibuat 

perencanaan terlebih dahulu, karena metode pengembangan didasarkan 

pada tujuan yang ingin dicapai. Lebih lanjut Hasibuan (2012) menyatakan 

bahwa pertimbangan promosi adalah kecakapan, orang yang cakap atau 

ahli mendapat prioritas pertama dalam promosi. Kecakapan adalah total 

dari semua keahlian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang bisa 

dipertanggung jawabkan.   

Menurut Robbins dan judge (2008) keahlian adalah kapasitas 

individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Keahlian 

adalah sebuah penilaian seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua 

kelompok faktor intelektual dan fisik. Sedangkan menurut Lowser dan 

poter mendefinisikan keahlian sebagai karakteristik individual seperti  

intelegensia, manual skill, traits yang merupakan kekuatan potensial 

seseorang untuk berbuat dan sifatnya  stabil.  Menurut As’ad (2000: 61) 
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keahlian pada individu paling tidak ditentukan oleh tiga aspek kondisi 

dasar, yaitu: kondisi sensoris  dan kognitif, pengetahuan  tentang cara 

respon yang benardan keahlian melaksanakan respon tersebut. Jadi 

keahlian adalah what one can do dan bukanlah what he does do (As’ad, 

2000:60). 

Menurut Robbins (2000: 46) ability (keahlian auditor, kecakapan, 

ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) 

untuk melakukan suatu perbuatan. Keahlian bisa merupakan kesanggupan 

bahwa sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau prektek. 

2.1.3.2. Tujuan Keahlian 

Berikut ini adalah tujuan mempunyai keahlian yaitu: 

1. Menunjang keberhasilan suatu proyek 

2. Sebagai acuan untuk industri konstruksi di Indonesia 

3. Kemampuan untuk kompetensi secara internasional pertanggung 

jawaban masyarakat  

4. Memenuhi persyaratan Undang-Undang Republik Indonesia 

(UUJK 18 Tahun 1999 dan PP No. 28, 29, 30 Tahun 2000) dan 

Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SK Menteri Kimpraswil 

No. 257/KPTS/M/2005 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi. 

2.1.3.3. Tujuan dan Manfaat Pelatihan dan Pengembangan Keahlian 

Tujuan umum pelatihan dan pengembangan, harus diarahkan untuk 

meningkatkan produktifitas organisasi. Tujuan pelatihan dan 
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pengembangan merupakan langkah untuk meningkatkan produktivitas 

organisasi melalui berbagai kegiatan antara lain: 

1. Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

secara rasional. 

2. Mengembangkan ketrampilan atau keahlian, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan lebih cepat dan efektif. 

Tujuan pelatihan : 

1. Untuk meningkatkan ketrampilan para karyawan sesuai dengan 

perubahan teknologi. 

2. Untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. 

3. Memberi wawasan kepada para karyawan untuk lebih mengenal 

organisasinya dan meningkatkan kemampuan peserta letihan 

mengerjakan tugasnya yang sekarang 

4. Kemampuan menumbuhkan sikap empati dan melihat sesuatu dari 

kacamata orang lain. 

5. Meningkatkan kemampuan menginterprestasikan data dan daya nalar 

para karyawan dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para 

karyawan dalam menganalisis suatu permasalahan serta pengambilan 

keputusan. 

6. Meningkatkan kualitas keahlian karyawan sejalan dengan perubahn 

teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa setiap 

karyawan dapat secara efektif dan efisien mengembangkan kapasitas 

potensi yang dimilikinya. 
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7. Menghemat setiap karyawan untuk menjadi kompeten dalam 

pekerjaan membantu memecahkan persoalan operasiaonal secara 

kreatif. 

8.  Mendorong setiap karyawan memahami dan menjalankan visi dan 

misi organisasi. 

9. Mengembangkan  kemampuan diatas rata-rata (extra miles) dalam 

melaksanakan tugas dalam bekerja 

10. Mempertajam dan memperlengkapi tingkat professionalisme para 

karyawan dengan standar terbaik. 

Tujuan pengembangan : 

1. Mewujudkan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. 

2. Menyiapkan para manajer yang berkompeten untuk lebih cepat masuk 

ke tingkat senior (promosi  jabatan). 

3. Untuk membantu mengisi lowongan jabatan tertentu. 

4. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi 

dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. 

5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui gaya manajerial 

yang partisipatif. 

6. Meningkatkan kepuasan kerja. 

7. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang dapat 

memperlancar proses perumusan kebijakan organisasi dan 

operasionalnya. 
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8. Mengembangkan atau merubah sikap, sehingga menimbulkan 

kemauan kerja sama dengan sesama karyawan dan manajemen 

(pimpinan ). 

2.1.3.4. Faktor Yang Mempengaruhi Keahlian 

Menurut Kusumastuti (2001) factor yang mempengaruhi keahlian 

adalah: 

1. Orientasi untuk berprestasi  

2. Perhatian terhadap kerapihan, mutu, dan ketelitian  

3. Insentif 

4. Pencairan dan pengumpulan informasi  

2.1.3.5. Hubungan Keahlian Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

Keahlian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

prestasi kerja  karyawan. Artinya, apabila keahlian meningkat,maka 

prestasi kerja karyawan akan mengalami peningkatan demikian pula 

sebaliknya.  

Pelatihan merupakan aktivitas yang deprogram untuk 

meningkatkan keahlian-keahlian, pengalaman, pengetahuan, atau 

pembahasan sikap individu. Menurut Simamora (2006:273) pelatihan 

terdiri atas serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan 

keahlian, pengetahuan, pengalaman, atau perubahan sikap seseorang. 

H2: Terdapat pengaruh Keahlian terhadap Prestasi Kerja 
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2.1.4. Motivasi 

2.1.4.1. Pengertian Motivasi 

Menurut Handoko (2008) bahwa motivasi merupakan keadaan 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu melakukan 

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Menurut Umar (2004) 

motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya  prestasi kerja karyawan.  

Motivasi adalah pemberian daya penggerakan yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif 

dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Menurut Gorda (2004) motivasi adalah serangkaian dorongan yang 

dirumuskan secara sengaja oleh pimpinan perusahaan yang ditunjukkan 

kepada karyawan agar mereka bersedia secara ikhlas melakukan perilaku 

tertentu yang berdampak pada peningkatan kerja dalam rangkaian 

pencapain tujuan perusahaan yang telah di tetapkan sebelumnya. Motivasi 

kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri seseorang 

manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh 

sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter 

dan imbalan non moneter (Winardi, 2004). Sedangkan menurut Siagan 

(2004) motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang 

atau organisasi mau dan rela untuk mengarahkan kemampuannya dalam 

bentuk keahlian atau ketrampilan. 
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2.1.4.2. Tujuan Motivasi  

Tujuan Motivasi antara lain sebagai berikut: 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

b. Meningkatkan produktivitas kerja karaiyawan 

c. Mempertahankan kesetabilan karyawan perusahaan 

d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan  

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan  

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik  

g. Meningkatkan loyalitas,kreativitas dan partisipasi karyawan 

h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan  

i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya 

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan buku 

Adapun tujuan pemberian motivasi menurut Hasibuan(2012) antara 

lain :  

1) Mendorong gairah dan semangat kerja bawahan,  

2) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan;  

3) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan;  

4) Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan 

perusahaan;  

5) Meningkatkan disiplin dan menurunkan tingkatan abseni 

karyawan; 

6) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik;  
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7) Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan;  

8) Meningkatkan kesejahteraan karyawan;  

9) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya.  

Pada hakikatnya tujuan pemberian motivasi kerja kepada para 

karyawan adalah untuk: 

a. Mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan 

b. Meningkatkan gairah dan semangat kerja  

c. Meningkatkan disiplin kerja 

d. Meningkatkan prestasi kerja 

e. Meningkatkan ras tanggung jawab  

f. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi  

g. Menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan 

2.1.4.3. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

Motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dibedakan 

atas faktor interen dan faktor eksteren dari seseorang. Menurut Sutrisno 

(2009) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi antara lain: 

1. Faktor interen, meliputi keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk 

dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan , keinginan 

untuk memperoleh pengakuan dan keinginan untuk berkuasa. 

2. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang 

memadai supervesi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, adanya 
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penghargaan atas prestasi peraturan yang fleksibel, status dan 

tanggung jawab. 

Sumber lain mengungkapkan bahwa motivasi itu terdapat suatu 

rangkaian interaksi antara berbagai faktor. Berbagai faktor yang dimaksud 

meliputi: 

a. Individu dengan segala unsur-unsukemampuan dan ketrampilan, 

kebiasaan, sikap dan sistem nilai yang dianut, pengalaman 

traumatis, latar belakang kehidupan sosial budaya, tingkat 

kedewasaan. 

b. Situasi dimana individu bekerja akan menimbulkan berbagi 

rangsangan:persepsi individu terhadap kerja, harapan dan cita-

cita,kemungkinan timbulnya perasaan cemas. 

c. Proses penyesuaian yang harus dilakukan oleh masing-masing 

individu terhadap pelaksanaan pekerjaannya. 

d. Pengaruh yang datang dari berbagai pihak  pengaruh dari sesama 

rekan, kehidupan kelompok maupun tuntutan atau keinginan 

kepentingan keluarga, pengaruh dari berbagai hubungan di luar 

pekerjaan. 

e. Reaksi yang timbul terhadap pengaruh individu 

f. Perilaku atas perbuatan yang ditampilkan oleh individu 

g. Timbulnya persepsi dan bangkitnya kebutuhan baru,cita-cita dan 

tujuan 
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Ditegaskan Atikinson dalam Winardi (2002:2:4) bahwa  motivasi 

perlu memusatkan perhatian pada faktor faktor yang menimbulkan dan 

mengarahkan aktivitas-aktivitas seseorang. Chung & Megginson dalam 

Gomes (2001:180) menjelaskan motivasi melibatkan: 

1. Faktor-faktor individual 

Faktor-faktor individual meliputi kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, 

sikap, dan kemampuan-kemampuan. 

2. Faktor- faktor organisasional 

Faktor-faktor organisasional meliputi pembayaran atau gaji, keamanan 

pekerjaan, sesama pekerjaan, pengawasan, pujian, dan pekerjaan itu 

sendiri. 

Helleriegel dan Siocum (1990:249) mengklafikasikan tiga faktor 

utama yang mempengaruhi motivasi meliputi  

1. Perbedaan karakteristik individu 

2. Perbedaan karakteristik pekerjaan 

3. Perbedaan karakteristik lingkungan kerja atau organisasiaonal 

Karakteristik individu yang berbeda jenis kebutuhan, sikap dan 

minat menimbulkan motivasi yang bervariasi, misalnya pegawai yang 

mempunyai motivasi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya akan 

bekerja keras dengan resiko tinggi dibanding dengan pegawai yang 

mempunyai motivasi keselamatan, dan akan berbeda pada pegawai yang 

bermotivasi untuk memperoleh prestasi. 
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2.1.4.4. Indikator- indikator Motivasi 

Menurut Uno (2009:73) dimensi dan indikator motivasi kerja dapat 

dikelompokan sebagai berikut: 

Motivasi internal sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

2. Melaksanakan tugas dengan target yang jelas 

3. Memiliki tujuan yang jelas dan menantang 

4. Diutamakan prestasi dari apa yang dikerjakan  

5. Ada umpan balik atas hasil pekerjaannya 

6. Memiliki rasa senang dalam bekerja 

7. Selalu berusaha mengungguli orang lain 

Motivasi eksternal sebagai berikut: 

1. Selalu berusaha memenuhi kebutuhan hudup dan kebutuhan karjanya 

2. Senang memperoleh pujian dari apa yang dikerjakannya 

3. Bekerja dengan ingin memperoleh insentif 

4. Bekerja dengan harapan ingin memperoleh perhatian dari teman dan 

atasan 

Indikator motivasi kerja menurut Abraham Maslow yang dikenal 

dengan teori hierarki kebutuhan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kebutuhan fisiologis (Physiological need) 

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang 

paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidupseperti 

makan,minum,permahan,oksegen,tidur,dan sebagainya. 
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2. Kebutuhan rasa aman (Sefety need) 

Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpenuhi , maka muncul 

kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan 

akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya 

kecelakaan kerja. 

3. Kebutuhan sosial  (Social need ) 

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara 

minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk 

persahabatan, afifilasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang 

lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan 

adanyankelompok kerja  yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi 

bersama dan sebaigainya. 

4. Kebutuhan penghargaan (Esteern need ) 

Kebutuhan ini memiliki kebutuhan keinginan untuk dihormati, 

dihargai atas prestasi seseorang,pengakuan atas kemampuan dan 

keahlian seseorang serta efektivftas kerja seseorang. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization Needs)  

Yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, potensi 

kebutuhan untuk berpendapat, dengan mengemukakan ide-ide dan 

memberi kritik terhadap sesuatu. 
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2.1.4.5. Hubungan Motivasi Terhadap Prestasi Kerja 

Motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan. Artinya semakin meningkat motivasi, maka 

prestasi kerja karyawan juga akan meningkat. 

H3: Terdapat pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Kerja 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa 

penelitian terdahulu yang menggunakan variable yang sama 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Refrensi Variabel 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Pengaruh kompensasi, 

keahlian,dan motivasi 

kerja karyawan pada PT 

Pembangkit Jawa Bali 

unit pembangkitan 

muara tawar (Eka 

suryaningsih wardani 

Universitas Gunadarma 

2009) 

X1:Kompensasi 

X2:Keahlian 

X3:Motivasi 

Y: prestasi kerja 

karyawan 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

Hasil dari penelitian 

dapat disimpiulkan 

bahwa secara bersama 

sama variabel 

independen tersebut 

variabel bebas 

mempunyai pengaruh 

terhadap prestasi kerja 

karyawan 

Pengaruh 

kompensasi,keahlian,dan 

motivasi terhadap 

prestasi kerja pada PT 

X1:Kompensasi 

X2:Keahlian 

X3:Motivasi 

Y:prestasi kerja 

Regresi linier 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kompensai berpengaruh 

positif dan signifikan 
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Nyonya Menir 

Semarang (Rima 

Prasetyani dan 

Hartiana Ikasari) 

terhadap prestasi kerja 

karyawan. 

Pengaruh motivasi kerja 

dan kompensasi 

terhadap prestasi kerja 

karyawan PT Sun Star 

Motor cabang Negara 

tahun 2006. (Gede Ari 

Setiawan 2016) 

 

 

X1:Motivasi 

X2:kompensasi 

Y:prestasi kerja 

karyawan 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

Hasilnya 

menunjukkan:1. 

Motivasi kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja 

karyawan 2. 

Kompensasi bepengaruh 

signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan 

3. Motivasi kerja dan 

kompensasi secara 

simultan berpengaruh 

terhadap prestasi kerja. 

 

Pengaruh motivasi dan 

komitmen karyawan 

terhadap prestasi kerja 

pada PT Marina Putra 

Indonesia perwakilan 

Kabupaten Luwu Utara. 

(Salju dan Mastia 

X1:Motivasi 

X2:Komitmen 

karyawan 

Y: prestasi kerja 

Analisis 

deskriptif 

dan regresi 

linier 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan variabel 

motivasi dan komitmen 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel 

prestasi kerja, sehingga 

hipotesis pertama dalam 
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Makmur 2014) penelitian ini yang 

menduga bahwa 

motivasi dan komitmen 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan. 

 

Pengaruh kompensasi 

dan disiplin kerja 

terhadap prestasi kerja 

karyawan pabrik gula 

tjoekir (Dini Krismasari 

dan Agus Frianto 2014) 

X1:Kompensasi 

X2:Disiplin 

kerja 

Y:Prestasi kerja 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

sebagian besar 

responden sebesar 60% 

berusia 36-45 tahun, 

sebesar 61% berjenis 

kelamin laki-laki 

sebesar 85% sudah 

bersetatus menikah, 

sebesar 81% masa 

kerjanya sudah melebihi 

3 tahun, dan sebesar 

61% berpendidikan 

terakhir S1. 

 

2.3. Kerangka Penelitian Teoritis (KPT) 

Berdasarkan uraian teori maka dapat digambarkan kerangka pemikiran  

penelitian sebagai berikut: 



40 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan dari masalah pokok yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Diduga bahwa pemberian kompensasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan CV Gunung Muria Asri Jepara. 

H2 :  Diduga bahwa keahlian berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 

kerja karyawan CV Gunung Muria Asri. 

H3 :  Diduga bahwa pemberian motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawn CV Gunung Muria Asri. 

H4 : Diduga bahwa pemberian kompensasi, keahlian, motivasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan CV Gunung Muria Asri. 

Kompensasi  

(X1) 

 

 
Keahlian (X2) 

() 

Motivasi(X3) 

Prestasi kerja 

(Y) 

H1 

H3 

H2 

H4 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 


