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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Alasan untuk terus mengembangkan teori motivasi 

adalah bahwa manusia menempati posisi yang paling sentral 

dalam kehidupan organisasional dalam arti bahwa 

keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi mencapai 

tujuannya pada analisis terakhir ditentukan oleh unsur 

manusia di dalamnya. Benang merah mengenai teori 

motivasi bahwa prestasi kerja seseorang dalam organisasi 

sangat tergantung pada motivasinya. Administrasi 

merupakan proses penyelenggaraan serangkaian kegiatan 

oleh sekelompok orang yang bekerja bersama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan 

pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu. Unsur-unsur 

administrasi yaitu : 

1. Proses 

2. Serangkaian kegiatan 

3. Sekelompok orang 

4. Sarana dan prasarana  

5. Tujuan 

 

Proses 

Pada dasarnya, sesuatu dapat dikatakan sebagai 

proses apabila menyangkut keberlangsungan dan 

kesinambungan sesuatu itu sejak dimulai hingga berakhir. 

Keberlangsungan dan kesinambungan sesuatu itu berkaitan 

erat dengan keterbatasan kemampuan manusia yang tidak 

memungkinnya mencapai titik kesempurnaan absolut dari 

hasil karyanya dengan serta merta. Karenanya, suatu proses 

biasanya dilalui dengan menentukan tahap-tahap tertentu. 
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Pentahapan dapat didasarkan atas kurun waktu, atas 

sasaran, atas penggunaan dana atau kriteria lainnya. Setiap 

tahap diusahakan dan diharapkan berakibat pada 

peningkatan hasil yang dicapai dengan tingkat 

kesempurnaan yang lebih tinggi. 

Serangkaian Kegiatan 

Administrasi merupakan serangkaian kegiatan 

sebagai salah satu unsurnya, hal itu berarti bahwa dalam 

menjalankan roda administrasi tidak mungkin menemukan 

situasi di mana hanya terdapat satu kegiatan saja dan 

pelaksanaannyapun seketika yang setelah selesai tidak 

akan memerlukan kelanjutan atau kesinambungan lagi. 

Memang dalam kehidupan pribadi, dan mungkin juga dalam 

kehidupan organisasional, timbul kegiatan tertentu yang 

hanya timbul sekali dan penyelesaiannyapun seketika dan 

tidak akan pernah terulang lagi. Jika keadaan seperti itu ada, 

ia tidak dapat digolongkan seperti unsur administrasi. 

Sekelompok Orang 

Manusia merupakan unsur penting dalam kegiatan 

administrasi karena administrasi ada karena manusia, demi 

kepentingan manusia dan dijalankan oleh manusia. Artinya 

tanpa manusia tidak akan ada administrasi. Sekelompok 

manusia terlibat dalam proses administrasi dengan maksud 

tertentu yaitu untuk mencapai tujuan yang disepakati 

bersama sebagai sesuatu yang wajar dan layak untuk 

dicapai. 

Sarana dan Prasarana 

Kenyataannya, bahwa setiap organisasi menghadapi 

keterbatasan kemampuan menyediakan semua sarana dan 
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prasarana yang dibutuhkan secara maksimal. Efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas dijadikan sebagai orientasi kerja 

dalam berbagai organisasi. Keterbatasan kemampuan 

menyediakan sarana dan prasarana menuntut agar dalam 

pemanfaatannya tidak terjadi pemborosan, penyalahgunaan 

atau pengrusakan. Salah satu sarana yang teramat penting 

bagi organisasi adalah waktu karena sebagai sarana 

organisasional waktu yang tersedia teramat terbatas 

disamping kelangkaannya. Waktu merupakan sarana yang 

tidak mungkin diperbaharui sama sekali dan tidak 

dimanfaatkan ia akan berlalu selama-lamanya. 

Tujuan 

Suatu organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Tujuan kadang-kadang disebut sebagai pelabuhan 

akhir yang menjadi penentu dari arah yang hendak 

ditempuh. Begitu pentingnya arti tujuan bagi suatu 

organisasi sehingga ia perlu dipahami dan diterima oleh 

semua anggota organisasi dan begitu yakin akan 

kelayakannya untuk dicapai sehingga dengan ikhlas 

memberikan yang terbaik dalam dirinya dalam berbagai 

bentuk seperti persepsi yang tepat, keahlian, tenaga, 

kemampuan, perilaku yang positif dan waktu demi 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan itu. Pencapaian 

tujuan sangat tergantung pada unsur manusia dalam 

organisasi dan berhasil tidaknya tujuan dicapai pada tingkat 

yang dominan ditentukan oleh motivasi manusia yang 

terdapat didalamnya. 
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Komponen Administrasi 

Tiga komponen utama administrasi yaitu : 

1. Manajemen 

2. Organisasi 

3. Kegiatan-kegiatan operasional 

 

Manajemen 

 

Sebagai komponen administrasi, manajemen dapat 

disoroti dari dua sudut pandang. Yang pertama ialah 

menyoroti manajemen sebagai proses penyelenggaraan 

berbagai jenis aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan. 

Pentingnya pemahaman teori motivasi dan aplikasinya 

secara tepat dalam menggerakkan para bawahan sudah 

harus mendapat perhatian serius dari setiap orang yang 

menduduki jabatan manajerial dalam suatu organisasi. 

Organisasi 

1. Organisasi Sebagai Wadah.  Pertama melihat 

organisasi sebagai suatu struktur di mana terlihat 

antara lain : 

 a. Jenjang hirarkhi jabatan-jabatan manajerial, 

 b. Pelembagaan berbagai jenis kegiatan 

operasional, 

 c. Berbagai jenis saluran komunikasi yang 

terdapat dalam organisasi, 

d.Jaringan informasi yang dapat digunakan untuk 

berbagai kepentingan, baik yang sifatnya 

institusional maupun individual, 
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                e. Hubungan antara satu satuan kerja dengan 

berbagai satuan kerja yang lain. 

Tipe-tipe Organisasi 

a. Tipe lini, 

b. Tipe lini dan staf, 

c. Tipe fungsional, 

d. Tipe matriks, 

e. Tipe panitia. 

Para manajer dalam organisasi harus melakukan 

analisis yang tepat tentang tipe organisasi yang mana yang 

paling cocok untuk mewadahi seluruh kegiatan organisasi 

yang dipimpinnya. 

Tipe Lini 

Tipe lini cocok digunakan apabila : 

a. Organisasi kecil, 

b. Jumlah karyawan sedikit dan masih saling mengenal 

secara pribadi, 

c. Tugas yang diemban tidak terlalu rumit, 

d. Produk organisasi relatif homogen, 

e. Hubungan atasan-bawahan masih bersifat personal, 

f. Pengetahuan yang dituntut dari para karyawan 

belum terlalu spesialistik dan 

g. Peralatan yang diperlukan relatif sederhana karena 

yang canggih belum dibutuhkan. 

Tipe Lini dan Staf 

a. Jumlah karyawan besar, 

b. Sudah terdapat deliniasi yang jelas antara tugas 

pokok dan tugas penunjang, 

c. Tuntutan akan pengetahuan yang spesialistik sudah 

tinggi, 
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d. Hubungan langsung antara atasan dengan semua 

bawahannya sudah tidak mungkin lagi, 

e. Dalam organisasi diperlukan beberapa jenjang 

jabatan manajerial. 

f. Kecanggihan peralatan sudah merupakan salah satu 

persyaratan penting untuk dipenuhi, dan 

g. Terdapat diversifikasi kegiatan dalam usaha 

menghasilkan produk organisasi, baik dalam bentuk 

barang maupun jasa. 

Tipe Fungsional 

a. Para karyawan terlibat dalam kegiatan yang sangat 

spesialistik, 

b. Diperlukan hubungan antara atasan-bawahan yang 

relatif lentur, 

c. Otonomi satuan-satuan kerja dalam organisasi relatif 

besar, 

d. Sifat pekerjaan menuntut daya inovasi dan kreativitas 

yang relatif tinggi, 

e. Para karyawan tidak terlibat dalam kegiatan yang 

sangat repetitif, 

f. Tingkat pendelegasian wewenang, terutama 

terutama mengambil keputusan teknis dan 

operasional, tinggi, dan 

g. Jenjang jabatan manajerial relatif kecil dibandingkan 

dengan berbagai tingkat jabatan fungsional. 

Tipe Matriks 

Tipe ini mempunyai daya tarik tertentu karena 

memanfaatkan berbagai segi positif tipe-tipe organisasi yang 

lain, yang kemudian digambarkan pada suatu matriks 

dengan memperlihatkan dua hal sekaligus, yaitu kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan terprogram dan satuan-satuan 

kerja yang menyelenggarakannya secara terkoordinasi. Tipe 

ini merupakan tipe yang paling tepat mewadahi semua 
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kegiatan organisasi. Sepuluh faktor biasanya dijadikan 

sebagai dasar pertimbangan, yaitu : 

a. Besar kecilnya organisasi, 

b. Jumlah karyawannya, 

c. Sifat tugas, 

d. Jenis berbagai kegiatan, 

e. Beban kerja, 

f. Jenis peralatan yang diperlukan, 

g. Rentang kendali, 

h. Pola pendelegasian wewenang, 

i. Pola hubungan atasan dan bawahan, 

j. Tingkat formalisasi perumusan tugas.  

 

Dalam memilih dan menggunakan tipe organisasi 

tertentu terlihat dua hal, yaitu : 

a. Semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 

secara terus-menerus oleh tenaga purna waktu 

sudah tertampung dalam wadah yang dipilih. 

b. Semua tugas, wewenang dan tanggung jawab telah 

terbagi habis dalam arti bahwa semua kegiatan telah 

terwadahi dan tidak ada satu kegiatanpun yang 

tercecer dalam arti tidak jelas wadahnya dan 

sebaliknya tidak ada satu kegiatan yang berinduk 

kepada lebih dari satu satuan kerja. 

 

Tipe Panitia 

Tipe panitia dapat dibenarkan penggunaannya 

apabila organisasi menghadapi satu dari dua kondisi berikut 

: 
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1. Timbul tugas-tugas baru sebagai akibat perubahan, 

baik yang sifatnya internal maupun eksternal, yang 

tidak atau sukar diperhitungkan sebelumnya. 

2. Timbul tugas yang sangat penting tetapi diketahui 

tidak akan berlanjut sehingga tidak perlu diwadahkan 

secara permanen fungsional. 

 

Harus ditekankan pula bahwa tipe organisasi yang 

dipilih, ia harus tetap dikaitkan dengan serangkaian prinsip 

organisasi yang telah umum diketahui, seperti : 

a. Kejelasan tujuan, 

b. Kejelasan misi, 

c. Kejelasan fungsi, 

d. Kesatuan arah, 

e. Kesatuan komando, 

f. Pemahaman dan penerimaan tujuan oleh para 

anggota organisasi, 

g. Pola pendelegasian wewenang,  

h. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung 

jawab, 

i. Rentang kendali, 

j. Penempatan tenaga yang tepat sesuai dengan latar 

belakang pendidikan, latar belakang sosial, 

pengalaman dan bakat karyawan yang 

bersangkutan.  

2. Organisasi Sebagai Proses Interaksi 

• Organisasi sebagai proses interaksi bukan saja 

antara satu orang dengan orang lain dalam satu 

satuan kerja, akan tetapi juga antara satuan kerja 

yang satu dengan satuan kerja lainnya dalam 
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organisasi. Bahkan juga interaksi antara satu 

organisasi dengan lingkungannya. 

Administrasi Ditinjau dari Segi Prosesnya 

• Langkah-langkah yang biasanya diambil dalam 

proses administrasi terdiri dari : 

1. Perumusan dan penentuan tujuan akhir. 

2. Penyusunan, perumusan dan penentuan strategi 

dasar yang akan ditempuh. 

3. Penyusunan dan penetapan rencana sebagai 

rincian strategi. 

4. Penyusunan dan penentuan program kerja sebagai 

penjabaran rencana. 

5. Pemilihan struktur dan tipe organisasi yang 

dianggap paling tepat. 

6. Penggerakan para anggota organisasi. 

7. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional. 

8. Pengawasan. 

9. Penilaian hasil yang dicapai. 

10. Penciptaan sistem umpan balik yang handal. 

 

Pendalaman Administrasi dengan Penggunaan Alur 

Pemikiran Yang Logis 

Cara lain yang dapat digunakan dalam usaha 

memahami administrasi sebagai proses yang kompleks 

adalah dengan menggunakan alur pemikiran yang logis. 

Yang dimaksud dengan alur pemikiran yang logis itu adalah 

: 

1. Menganalisis manajemen sebagai inti administrasi. 

2. Mendalami hakikat kepemimpinan sebagai inti 

manajemen. 
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3. Menyoroti pengambilan keputusan sebagai inti 

kepemimpinan. 

4. Human relations sebagai inti pengambilan 

keputusan, dan  

5. Menempatkan manusia pada posisi sentral sebagai 

inti human relations. 

 

1. Manajemen Sebagai Inti Administrasi 

Bertitik tolak dari definisi klasik manajemen yang 

mengatakan bahwa manajemen merupakan kemampuan 

dan ketrampilan memperoleh hasil melalui kegiatan orang 

lain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya, terlihat bahwa secara ilmiah dapat 

dipertanggung jawabkan apabila dikatakan bahwa 

manajemen merupakan inti Administrasi. Kebenaran 

pendapat ini terlihat pada seluruh langkah yang diambil 

dalam menjalankan roda organisasi. Pertama dalam hal 

pengambilan keputusan. Seorang administrator biasanya 

mengambil keputusan strategik yang kemudian oleh para 

manajer dijabarkan menjadi keputusan yang bersifat taktis, 

atau keputusan teknis untuk pada akhirnya dijabarkan lagi 

menjadi keputusan operasional oleh para pejabat pimpinan 

pada hierarkhi yang lebih rendah dalam jajaran organisasi. 

Kedua dalam hal penyusunan dan penetapan 

rencana. Rencana yang bersifat komprehensif dan 

menyeluruh disusun dan ditetapkan pada tingkat 

administrasi, dirinci menjadi rencana operasional yang 

secara parsial berlaku bagi satuan-satuan kerja tertentu 

dalam organisasi. Dari sudut pandangan ini pulalah program 

kerja harus dilihat. Demikian pula halnya dengan struktur 

organisasi. Pada tingkat administrasi yang mendapat 

perhatian adalah struktur dasarnya sedangkan rincian dan 
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penggunaannya dilakukan pada tingkat manajemen. Hal ini 

merupakan hal ketiga. 

Dalam hal penggerakan, sebagai hal yang keempat, 

pada tingkat administrasi yang dilakukan adalah 

menetapkan kebijaksanaan dasar sedangkan aplikasinya 

merupakan tanggung jawab manajemen sehingga benar-

benar menimbulkan dan meningkatkan kegairahan bekerja 

di kalangan para petugas penyelenggara kegiatan-kegiatan 

operasional. 

Kelima dalam hal melakukan pengawasan. Telah 

umum diterima kebenaran pendapat yang mengatakan 

bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hierarkhi 

organisasi, ia hanya menyoroti segi -segi strategik 

kehidupan organisasi sedangkan segi-segi lainnya 

diserahkan kepada para pejabat pimpinan yang lebih 

rendah. Inilah antara lain yang dimaksud dengan 

manajemen berdasarkan prinsip pengecualian 

(management by exception). Hal yang sama dapat dikatakan 

dalam melihat perbedaan antara penilaian yang dilakukan 

oleh manajer tingkat rendah dan menengah dibandingkan 

dengan penilaian yang dilakukan oleh para Administrator.  

Dalam pemanfaatan sistem umpan balikpun harus 

terjadi penyaringan dalam arti bahwa informasi yang 

diperlukan oleh manajer tingkat rendah jumlahnya jauh lebih 

besar ketimbang informasi yang dibutuhkan oleh para 

pimpinan tingkat tinggi. Akan tetapi melalui sistem 

penyaringan itu, informasi yang disampaikan pada pimpinan 

tingkat tinggi secara kualitatif mempunyai nilai tinggi dan 

bersifat strategik karena akan digunakan dalam 

merumuskan dan menetukan langkah-langkah dan 

keputusan yang bersifat strategik pula. 



12 
 

        2. Kepemimpinan Sebagai Inti Manajemen 

Untuk membuktikan kebenaran pendapat yang 

mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan inti 

manajemen, seseorang perlu kembali ke definisi manajemen 

yang mengatakan bahwa manajemen merupakan seni dan 

kemampuan memperoleh hasil melalui kegiatan orang lain 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Dari definisi di atas terlihat dengan sangat jelas 

bahwa kemampuan manajerial seseorang tidak lagi diukur 

dengan menggunakan kriteria kemampuan opearaional,  

melainkan dari kemampuan dan ketrampilannya 

menggerakkan orang lain sedemikian rupa sehingga orang 

lain yaitu para bawahan menunjukkan prestasi kerja yang 

optimal, bahkan kalau mungkin yang maksimal. 

Perwujudan paling nyata dari kemampuan dan 

ketrampilan manajerial tersebut terlihat pada 

ketangguhannya menyelenggarakan berbagai fungsi 

organik manajemen seperti perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan dan 

penilaian atau klasifikasi fungsi-fungsi organik lainnya yang 

digunakan oleh seseorang sebagai kerangka acuan 

konseptual. 

1. Pengambilan Keputusan Sebagai Inti Kepemimpinan 

Pada dasarnya menyelenggarakan semua fungsi 

organik manajemen menyangkut kegiatan 

pengambilan keputusan, baik yang bersifat strategik, 

taktis, teknis maupun operasional tergantung pada 

tingkat manajerial mana yang disoroti. 

2. Tegasnya efektivitas manajerial seseorang terutama 

diukur dari kemampuannya mengambil keputusan. 
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Dalam pada itu harus segera ditekankan bahwa yang 

dimaksud dengan kemampuan mengambil 

keputusan tidak terutama diukur dari jumlah 

keputusan yang diambil seseorang. Artinya tidak 

dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah 

keputusan yang diambil oleh seseorang berarti 

semakin efektif pula yag bersangkutan 

melaksanakan tugas-tugas manajerialnya. Berbagai 

ukuran lain harus pula digunkan, seperti mutu 

keputusan yang diambil, pendekatan yang 

digunakan dalam proses pengambilan tersebut 

apakah otokratik atau demokratik, dapat tidaknya 

keputusan tersebut dilaksanakan, tepat tidaknya 

faktor ketidakpastian masa depan diperhitungkan 

dan apakah kemampuan operasional para pelaksana 

telah dipertimbangkan secara matang atau tidak. 

3. Rumus yang biasanya digunakan dalam hal 

kategorisasi keputusan yang diambil ialah bahwa 

semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang 

dalam hirarkhi organisasi semakin sedikit jumlah 

keputusan yang diambilnya akan tetapi mempunyai 

sifat-sifat tertentu seperti menyeluruh, mempunyai 

nilai strategik dan dampaknya dirasakan oleh semua 

bagian dari organisasi yang bersangkutan. 

Sebaliknya, makin rendah kedudukan seseorang 

dalam hierarkhi jabatan dalam organisasi, jumlah 

keputusan yang diambilnya mungkin lebih besar, 

tetapi tidak lagi menyeluruh melainkan 

departemental atau parsial atau inkremental; nilainya 

bukan lagi strategik melainkan taktis, teknis atau 

operasional. 

4. Tetapi dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa 

terlepas dari ciri-ciri dan jumlah berbagai keputusan 
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itu, pada analisis terakhir makna dan tepat tidaknya 

diukur dari apakah keputusan tersebut dilaksanakan 

oleh para penyelenggara kegiatan operasional atau 

tidak. Dengan perkataan lain, makna sesuatu 

keputusan harus dikaitkan langsung dengan 

manusia pelaksana keputusan tersebut. 

5. Human Relations Sebagai Inti Pengambilan 

Keputusan 

Jika dikatakan bahwa human relations merupakan 

inti pengambilan keputusan pada dasarnya pendapat 

itu berarti bahwa dalam seluruh proses pengambilan 

keputusan, pentingnya unsur manusia tidak boleh 

dilupakan.  

6.   Manusia sebagai Inti Human Relations 

Tidak ada interpretasi lain yang mungkin dapat dibuat 

kalau dikatakan bahwa manusia merupakan inti 

pendekatan human relations selain mengatakan 

bahwa manusia merupakan pusat segala-galanya 

dalam kehidupan organisasional. Meskipun bernada 

cliche pemeo yang berkata bahwa organisasi 

diciptakan oleh manusia, dari manusia dan untuk 

manusia merupakan hal yang kebenarannya bersifat 

fundamental. Memang tidak dapat disangkal bahwa 

agar manusia dapat menunaikan kewajibannya 

dengan baik, ia memerlukan sarana dan prasarana 

kerja, apakah itu dalam bentuk modal kerja, alat-alat 

masinal, organisasi sebagai wadah kegiatan, waktu 

untuk menyelesaikan tugas dan berbagai faktor 

penunjang lainnya. Karena itulah sering dikatakan 

bahwa dalam kehidupan berorganisasi, 

pengembangan sistem (system building) penting 

sekali dilakukan karena dengan adanya sistem 
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Adminstrasi yang rapih, efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas lebih mudah ditingkatkan. Alasannya 

ialah bahwa dalam suatu sistem yang baik, para 

penyelenggara kegiatan organisasional yang 

menunjukkan perilaku yang negatif akan mudah 

diidentifikasikan untuk kemudian dibawa ke arah 

yang benar. Akan tetapi sebaliknya dalam suatu 

sistem yang kurang sempurnapun, efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas tetap relatif mudah untuk 

ditingkatkan apabila para anggota organisasi mampu 

berperan secara positif dalam menunaikan semua 

kewajibannya. Berarti tanpa mengurangi pentingnya 

system building dalam menjalankan roda organisasi, 

perhatian yang lebih besar harus diberikan kepada 

posisi sentral dari manusia dalam organisasi. Artinya, 

agar semua faktor penunjang bermanfaat bagi 

organisasi, titik tolak pemikiran tidak bisa tidak harus 

dimulai dari unsur manusia dan bermuara pada 

perlakuan manusia yang manusiawi. Tegasnya, 

unsur manusia dalam organisasi, dengan berbagai 

kelebihan dan kekurangannya, harus diperlakukan 

sebagai insan terhormat dengan harkat dan martabat 

yang harus diakui dan dijunjung tinggi. 
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BAB II 

TEORI MOTIVASI DENGAN  

PENDEKATAN MULTIDISIPLINER 

Ilmu-ilmu sosial adalah sekelompok ilmu terapan 

yang ditujukan pada pemahaman berbagai segi kehidupan 

dan penghidupan umat manusia, kesemuanya juga dalam 

rangka peningkatan mutu hidup. Setiap cabang ilmu 

pengetahuan sesungguhnya merupakan produk zamannya. 

Dikatakan demikian karena sesuatu cabang ilmu 

pengetahuan baru tumbuh dan berkembang apabila ada 

tuntutan untuk itu sebagai akibat timbulnya kebutuhan baru 

yang dirasakan oleh umat manusia dalam memecahkan 

secara konsepsional berbagai masalah yang dihadapinya. 

Berbagai ilmu pengetahuan sosial guna memantapkan 

usaha pendalaman teori motivasi dan aplikasinya adalah : 

1. Ilmu Politik, 

2. Ilmu Ekonomi, 

3. Ilmu Hukum, 

4. Sosiologi, 

5. Antropologi 

6. Psikologi, dan 

7. Teori Motivasi sebagai cakupan ilmu Administrasi. 

 

Ilmu Politik dan Teori Motivasi 

Ilmu politik mempelajari antara lain pembagian 

kekuasaan dan tugas antara berbagai lembaga politik, 

seperti antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan 

lembaga judikatif, sedemikian rupa sehingga proses 

penyelenggaraan roda pemerintahan negara berlangsung 

berdasarkan asas-asas demokrasi. Dewasa ini politik tidak 



17 
 

lagi terbatas hanya pada percaturan kekuasaan dalam 

rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi 

sudah bergeser menjadi pengertian percaturan kekuatan 

dan pengaruh dalam kehidupan organisasional. Berpolitik 

tidak hanya terdapat dalam lingkungan organisasi politik dan 

lembaga-lembaga di lingkungan pemerintahan, akan tetapi 

juga dalam semua jenis organisasi. Bahkan juga dalam 

organisasi sosial yang sifatnya nirlaba. 

Dalam kehidupan organisasional pada umumnya, 

merupakan hal yang sangat wajar dan lumrah apabila 

sesorang memiliki kekuasaan atau kekuatan tertentu yang 

mengakibatkan orang lain bergantung padanya. Semakin 

besar ketergantungan seseorang kepada orang lain, 

semakin besar pula kekuasaan orang lain itu terhadap 

perilaku orang yang bergantung padanya. Apalagi kalau 

sudah menyangkut nasib, penghasilan, peningkatan karier 

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan usaha 

seseorang memuaskan berbagai jenis kebutuhannya. 

Bahkan sesungguhnya ketergantungan itu dapat saja timbul 

setiap kali seseorang berinteraksi dengan orang lain, 

meskipun antara keduanya tidak terdapat ikatan kerja yang 

formal. Dengan perkataan lain, setiap orang mempunyai 

keinginan untuk berkuasa atau berpengaruh atas orang lain. 

Pencaturan kekuatan, kekuasaan atau pengaruh 

sangat menentukan bukan hanya pada bentuk motivasi yang 

digunakan oleh kelompok pimpinan dalam menggerakkan 

para bawahannya yang berarti menggunakan faktor-faktor 

motivasional yang bersifat ekstrinsik akan tetapi juga 

motivasi instrinsik yang bersumber dari dalam diri orang 

yang bersangkutan dalam berkarya. Dengan perkataan lain, 

pemahaman teori motivasi secara tepat dan aplikasinya 
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dalam kehidupan organisasional akan mendatangkan hasil 

yang diharapkan apabila dibarengi dengan pemahaman dan 

pemanfaatan teori yang dikembangkan oleh Ilmu Politik. 

Ilmu Ekonomi dan Teori Motivasi 

Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu-ilmu pengetahuan 

sosial yang pada hakikatnya mempelajari dan 

mengembangkan teori tentang pemuasan kebutuhan 

kebendaan manusia dengan pemanfaatan sumber dana dan 

daya tertentu berdasarkan asas permintaan dan penawaran. 

Karena salah satu bidang sasaran teori motivasi adalah juga 

pemuasan kebutuhan manusia termasuk kebutuhan yang 

sangat bersifat primer seperti  sandang, pangan, papan dan 

kebutuhan kebendaan lainnya. Sangat mudah memahami 

bahwa teori motivasi sangat berkaitan erat dengan teori ilmu 

ekonomi.  

Teori ilmu ekonomi sungguh banyak digunakan 

dalam rangka usaha peningkatan efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan demi 

tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang 

bersangkutan. 

Ilmu Hukum dan Teori Motivasi 

Masyarakat modern, baik sebagai keseluruhan 

maupun per kelompok dan secara individual, sangat 

menjunjung tinggi prinsip keadilan, mendambakan 

keteraturan dan ketertiban serta keseimbangan antara 

pemenuhan hak dan penunaian kewajiban. Hal-hal tersebut 

merupakan fokus analisis ilmu hukum. 

Motivasi yang bagaimanapun tingginya apabila tidak 

berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, 
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mungkin saja untuk sementara dirasakan menguntungkan 

bagi orang yang bersangkutan, tetapi sebenarnya pada 

akhirnya akan merugikannya karena melanggar peraturan, 

baik yang berlaku secara umum dan mengikat orang banyak 

maupun yang berlaku khusus bagi organisasi dan hanya 

mengikat hanya para warganya saja. 

Sosiologi dan Teori Motivasi 

Sosiologi adalah cabang ilmu pengetahuan sosial 

yang mengkhususkan diri pada akumulasi teori dan asas-

asas yang menjelaskan interaksi orang dalam kehidupan 

bermayarakat. Tata kehidupan bermasyarakat dengan 

kultur, tata krama, adat istiadat, kebiasaan, bahkan norma-

norma sosial jadi sorotan ilmu ini.  

Berbicara tentang prinsip keadilan dalam pemberian 

imbalan bukanlah merupakan hal yang mudah. Tidak mudah 

karena keadilan pada umumnya dilihat orang dari kacamata 

yang subjektif. Artinya, biasanya keadilan oleh seseorang 

dilihat secara perbandingan dengan tiga titik pandang. Titik 

pandang yang pertama ialah membandingkan apa yang 

diperolehnya dengan apa yang diharapkannya. Seseorang 

akan cenderung berkata bahwa ia diperlakukan adil apabila 

imbalan yang diterimanya sesuai dengan atau memenuhi 

harapannya. Sebaliknyalah yang terjadi apabila harapan itu 

tidak terpenuhi. Titik pandang yang kedua ialah 

membandingkan imbalan yang diperoleh dengan apa yang 

diperoleh orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi 

dengan catatan bahwa yang dibandingkan itu adalah dirinya 

dengan orang-orang lain yang melakukan tugas yang sejenis 

dengan bobot tanggung jawab yang relatif sama dan 

persyaratan-persyaratan lainnya juga tidak banyak berbeda, 

seperti pendidikan, pengalaman, tingkat pengetahuan, 
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keterampilan dan sejenisnya. Titik pandang yang ketiga 

adalah penerapan sistem yang berlaku, apakah objektif dan 

rasional ataukah didasarkan pada pertimbangan yang 

subjektif dan irasional seperti nepotisme, kesukuan, 

kedaerahan dan pertimbangan lainnya yang sejenis. 

Prinsip kewajaranpun adalah tingkat imbalan yang 

memungkinkan seseorang memuaskan berbagai 

kebutuhannya sesuai dengan berbagai jenis kebutuhan itu 

dan sesuai pula dengan status sosialnya baik dalam 

organisasi maupun di luarnya. Teori-teori dasar sosiologi  

merupakan alat yang sangat ampuh dalam memilih dan 

menentukan gaya dan cara motivasional yang cocok dalam 

penggerakan para bawahan dengan latar belakang sosial 

dan kultural yang berbeda-beda itu. Bahkan sesungguhnya, 

dalam organisasi di mana para anggotanya relatif 

homogenpun pemahaman teori sosiologi tetap penting 

bahwa dengan latar belakang yang paling seragampun 

selalu terdapat nuansa tertentu dalam kepribadian setiap 

orang dibandingkan dengan orang lain. 

Antropologi dan Teori Motivasi 

Antroplogi adalah ilmu yang mempelajari manusia 

sebagai individu yang mempunyai jati diri/karakteristik yang 

khas. Antropologi berasal dari dua suku kata dalam bahasa 

Yunani yaitu antropos yang berarti manusia dan logos yang 

berarti ilmu. Berbagai hal tentang manusia sebagai individu 

seperti karakteristik biografikalnya, lingkungannya, latar 

belakang pendidikannya, latar belakang sosialnya 

merupakan ruang lingkup studi ilmu ini yang bermuara pada 

pengenalan karakteristik personal orang yang bersangkutan 

yang sifatnya khas itu. Karakteristik personal dari orang 
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itulah yang kemudian tercermin dalam perilaku dan tindak 

tanduknya yang didasarkan pada persepsi tertentu. 

Psikologi dan Teori Motivasi 

Psikologi adalah ilmu yang berusaha mengukur, 

menjelaskan dan adakalanya mengubah perilaku manusia. 

Para ahli psikologi adalah kelompok ilmuwan yang berusaha 

mendalami dan memahami kejiwaan seseorang. Para 

teoritisi psikologi dengan berbagai bidang spesialisasinya 

telah terbukti mampu memberikan sumbangan nyata 

terhadap pemahaman dan pendalaman perilaku individual 

yang sangat bermanfaat dalam memilih dan menentukan 

penggunaan teori motivasi yang paling tepat. 

Sumbangan psikologi kepada kehidupan 

organisasional tidak lagi hanya menyangkut hal-hal yang 

secara klasik diteliti dan dialami, seperti masalah kelelahan, 

kejemuan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan 

kondisi kerja yang berpengaruh pada prestasi kerja, akan 

tetapi sudah meningkat lebih jauh lagi dan sudah mencakup 

berbagai hal lain seperti kemampuan belajar, persepsi, 

kepribadian, efektivitas kepemimpinan, penilaian prestasi 

kerja dan pengukuran sikap. 

Hanya dua disiplin ilmu eksakta yang akan dibahas 

dalam kaitan ini yaitu : 

1. Statistika, dan 

2. Informatika 

 

Pentingnya Pemahaman Statistika 

Statistika adalah disiplin ilmiah yang berkaitan 

dengan pengumpulan fakta berupa angka-angka dan 
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analisisnya dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu 

yang hasilnya digunakan membuat suatu induksi yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Teknik analisis dalam penelitian ilmu-ilmu sosial para 

ahli dewasa ini sudah mampu menarik berbagai kesimpulan 

yang dapat dipertanggung jawabkan dalam usaha 

memperoleh bahan untuk kemudian digunakan dalam 

memahami dan memprediksi perilaku orang dalam 

kehidupan organisasionalnya yang pada gilirannya sangat 

bermanfaat dalam menentukan teknik dan sistem motivasi 

yang diperlukan guna meningkatkan kegairahan kerja dalam 

organisasi tertentu. Misalnya dalam memahami karakteristik 

personal para anggota organisasi seperti umur, jenis 

kelamin, jenis pendidikan yang telah ditempuh, status 

perkawinan, masa kerja dan jumlah tanggungan merupakan 

contoh-contoh dari data atau fakta yang dapat 

dikuantifikasikan yang apabila diketahui secara tepat akan 

sangat berguna dalam mengetahui perilaku seseorang 

dalam kehidupan organisasionalnya, paling sedikit dikaitkan 

dengan segi-segi tertentu seperti produktivitas, probabilitas 

kemangkiran, kepuasan kerja dan kecenderungan pindah 

pekerjaan ke organisasi yang lain. 

Segi-segi kehidupan organisasional yang sukar 

dikuantifikasikan seperti halnya dengan kepribadian, sistem 

nilai yang dianut, sikap terhadap orang lain, dan sebagainya. 

Akan tetapi kenyataan itu tidak mengurangi pentingnya 

peranan statistika dalam usaha penelitian yang berkaitan 

dengan penerapan teori motivasi dalam kehidupan 

organisasionalnya. Dalam hal demikian memang peranan 

statistika tidak akan besar. 
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Peranan Informatika 

Informatika adalah disiplin ilmiah yang berkaitan 

dengan penanganan informasi mulai dari pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan dan penelusurannya sehingga 

memenuhi persyaratan kelengkapan, kemutakhiran, 

ketepatan dan dapat dipercayai untuk kemudian digunakan 

dalam pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai 

segi kehidupan organisasi, dalam bidang kegiatan apapun 

organisasi bergerak.  

Terdapat penyebab mengapa informatika bertumbuh 

dan berkembang dengan sangat pesat. Faktor pertama ialah 

perkembangan teknologi yang seperti diketahui dewasa ini 

berlangsung dengan sangat pesat, terutama teknologi 

komputer dan teknologi komunikasi.  

Pentingnya Informasi Bagi Manajemen 

Tugas terpenting yang harus diselesaikan oleh 

seorang manajer adalah mengambil keputusan, baik yang 

sifatnya strategik, taktis, teknis maupun operasional, 

tergantung pada tingkat jabatan manajerial yang 

dipangkunya dalam organisasi. Kemampuan seorang 

manajer mengambil keputusan secara jitu sangat tergantung 

pada jenis, mutu dan kuantitas informasi yang tersedia 

baginya. Sistem informasi manajemen yang handal 

memungkinkan para manajer memiliki informasi yang sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Sumbangan penting yang diberikan oleh informasi 

bagi seorang manajer adalah mempermudah manajer yang 

bersangkutan melakukan analisis dalam rangka mencari dan 

menentukan berbagai alternatif yang layak dipertimbangkan 
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sebagai bahan pengambilan keputusan. Proses 

pengambilan keputusan tetap memerlukan bantuan dari dua 

hal lain yaitu pengalaman masa lalu dan intuisi pengambil 

keputusan yang bersangkutan. Betapapun besarnya 

manfaat yang dapat dipetik dengan penggunaan komputer, 

manfaat itu tetap terbatas karena pada akhirnya sangat 

tergantung pada manusia yang menggunakannya, termasuk 

pemanfaatannya dalam kegiatan penelitian yang ada 

kaitannya dengan pengembangan dan aplikasi teori 

motivasi.  

TEORI MOTIVASI SEBAGAI SALAH SATU CAKUPAN 

ILMU ADMINISTRASI 

Ilmu administrasi merupakan salah satu cabang ilmu-

ilmu sosial dan dipandang sebagai disiplin ilmiah terbaru 

dalam lingkungan ilmu-ilmu sosial karena usianya yang baru 

sekitar seabad. Suatu disiplin ilmiah dapat dikategorikan 

sebagai ilmu apabila memenuhi berbagai persyaratan, 

seperti : 

1. Mengandung serangkaian prinsip, dalil dan norma-

norma ilmiah yang bersifat universal mondial. 

2. Prinsip-prinsip, dalil-dalil dan norma-norma tersebut 

diakui dan diterima sebagai kebenaran ilmiah. 

3. Kebenaran tersebut telah berulang kali diuji melalui 

eksperimen, baik eksperimen laboratorium maupun 

eksperimen lapangan. 

4. Kebenaran tersebut dapat dipelajari dan diajarkan. 

5. Disiplin ilmu itu merupakan objek kurikuler di 

lembaga pendidikan tinggi, baik sebagai program 

studi, jurusan dan atau fakultas. 

6. Kepada orang-orang yang mempelajarinya sehingga 

dipandang memiliki kedalaman pengetahuan tertentu 
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diberikan pengakuan akademik, biasanya dalam 

bentuk gelar, didasarkan pada terselesaikannya 

seluruh program studi dengan nilai yang dapat 

dipertanggung jawabkan di samping berbagai 

persyaratan non akademik tertentu seperti moralitas 

yang tinggi, kejujuran ilmiah, disiplin, dan lain 

sebagainya. 

7. Sebagai kiat atau seni, administrasi sesungguhnya 

tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya peradaban 

manusia karena sejak ada dua orang yang bekerja 

bersama-sama untuk melakukan kegiatan tertentu 

dengan menggunakan peralatan tertentu pula dalam 

rangka pencapaian tujuan yang tidak dapat dilakukan 

hanya oleh salah seorang diantara mereka pada saat 

itu administrasi serta merta timbul. 

8. Administrasi sebagai seni dewasa ini disebut sebagai 

scientific art dan sebagai ilmu ia merupakan artistic 

science. Artinya, pembenaran keberadaan dan 

kehadiran ilmu administrasi harus dilihat dari 

sumbangsih yang mungkin diberikannya kepada 

usaha pemahaman segi-segi kehidupan dan 

penghidupan manusia, dalam hal ini sebagai 

makhluk organisasional. 

9. Sebagai insan organisasional manusia perlu 

dipahami dengan sifatnya  yang kompleks. 

Kompleksitas tersebut diakibatkan antara lain oleh 

kepribadian, temperamen, karakteristik biografikal, 

persepsi, harapan, kemampuan, latar belakang 

sosial dan motivasinya. Dari segi inilah dapat 

dipastikan bahwa meningkatkan mutu hidup 

organisasional seseorang hanya dapat diwujudkan 
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apabila motivasinya dalam berkarya dapat dipahami 

secara tepat.  

Tinjauan Singkat tentang Perkembangan Administrasi 

Sebagai seni, administrasi tumbuh bersamaan 

dengan timbulnya situasi di mana pelaksanaan tugas 

tertentu memerlukan dua orang atau lebih dalam rangka 

pencapaian tujuan dan dengan pemanfaatan sarana dan 

prasarana kerja tertentu pula karena tidak mungkin 

diselesaikan hanya oleh seorang saja. Timbulnya Revolusi 

Industri I mempunyai akibat langsung pada pertumbuhan 

Ilmu Administrasi. Apa yang terjadi di Perancis dengan 

Henry Fayol sebagai pelopornya dan apa yang terjadi di 

Amerika Serikat dengan Frederick W. Taylor sebagai pionir 

utamanya membuktikan hal ini. Merekalah yang meletakkan 

dasar-dasar kuat bagi pertumbuhan, akumulasi dan 

pengembangan teori, asas-asas dan norma-norma Ilmu 

Administrasi. Akan tetapi besarnya sumbangan para pelopor 

itu tidak berarti bahwa hasil pemikiran mereka tidak lagi 

memerlukan analisis untuk melihat apa yang dapat dilakukan 

agar usaha yang mereka lakukan tetap relevan meskipun 

situasi dan kondisi sudah mengalami banyak perubahan. 

Para teoritisi administrasi, dengan segala percabangannya, 

memang melakukan hal tersebut, baik dalam bentuk 

berbagai jenis penelitian, pengamatan dan penulisan karya 

ilmiah. 

Untuk memproduksi barang-barang dalam jumlah 

yang besar diperlukan apa yang sekarang dikenal sebagai 

lima M dalam manajemen, yaitu : 

1. Modal (money) 

2. Tenaga kerja (man) 
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3. Mesin-mesin sebagai alat produksi (machines) 

4. Metode kerja (methods) 

5. Pasaran tempat menjual barang-barang yang 

dihasilkan itu (market) 

“Gerakan Manajemen Ilmiah” yang dipelopori 

oleh Frederick Winslow Taylor. Gerakan tersebut dikenal 

pula dengan istilah “Gerakan Efisiensi” dengan “Time and 

Motion Study” sebagai instrumen utamanya. Apa yang 

dihasilkan oleh studi itu adalah bahwa demi peningkatan 

efisien kerja, dalam arti pemanfaatan seminimal mungkin 

sarana, prasarana, tenaga dan waktu untuk memperoleh 

hasil yang semaksimal mungkin, diambil langkah-langkah 

guna menjamin bahwa tidak ada gerak-gerik pekerja yang 

berakibat pada terbuangnya waktu dengan percuma yang 

pada gilirannya akan menimbulkan berbagai jenis 

pemborosan. 

Dengan “Gerakan Efesiensi”, terdapat 

kecenderungan untuk merendahkan martabat dan harkat 

manusia, atau paling sedikit memandang manusia dalam 

kehidupan organisasional sama pentingnya dengan input 

lain dalam organisasi. 

Lahir “Gerakan Human Relations”. Salah satu 

reaksi dalam Gerakan Efisiensi ialah semakin banyaknya 

ilmuwan Administrasi dan Manajemen yang menyoroti 

manusia sebagai unsur terpenting dalam kehidupan 

organisasional. Artinya, dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya, Gerakan Efisiensi diikuti oleh “Gerakan 

Human Relations”. Peristiwa penting lahirnya gerakan ini 

adalah eksperimen yang dilakukan oleh Elton Mayo seorang 

psikolog dari Universitas Harvard dan kawan-kawannya 

yang melakukan penelitian tentang produktivitas kerja 
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sekelompok karyawati di perusahaan Western Electric 

Company yang terletak di Hawthorne, Chicago. 

Yang ingin diketahui oleh Mayo dan kawan-

kawannya melalui eksperimen tersebut ialah faktor-faktor 

apa saja yang sangat berpengaruh pada produktivitas kerja 

para karyawan dalam suatu pabrik. Hipotesa yang dibuat 

pada permulaan eksperimen ialah bahwa kondisi fisik tempat 

kerja sangat berpengaruh pada produktivitas kerja itu. 

Kesimpulan eksperimen yang diperoleh ialah : 

a. Perilaku dan perasaan seseorang berkaitan erat. 

b. Pengaruh kelompok terasa kuat dalam mengubah 

perilaku individual. 

c. Bahwa standar perilaku dan produktivitas yang telah 

ditetapkan oleh kelompok sangat efektif dalam 

menentukan hasil kerja seseorang, dan 

d. Bahwa uang kurang berpengaruh terhadap prestasi 

kerja dibandingkan dengan standar, perasaan dan 

keamanan kelompok. 

Para peneliti mulai eksperimen dengan mempelajari 

hubungan antara lingkungan kerja fisik seperti penerangan, 

suhu dan kondisi kerja lainnya. Temuan awal para peneliti 

ternyata bertentangan dengan hipotesa yang dibuat. 

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari eksperimen 

Hawthorne ialah bahwa dalam kehidupan berkarya, para 

pekerja ingin diperlakukan sebagai manusia dengan 

menghargai harkat dan martabatnya dan bahwa sebagai 

manusia organisasional para pekerja terikat pada norma-

norma yang berlaku dalam kelompok kerja di mana 

seseorang menjadi anggota. 
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Jelaslah bahwa “Gerakan Human Relations” 

merupakan koreksi terhadap pandangan tentang manusia 

dalam kehidupan organisasional yang terdapat pada tahap-

tahap permulaan pertumbuhan dan perkembangan Ilmu 

Administrasi dan Manajemen. 

Salah satu segi kehidupan organisasional yang mulai 

menarik perhatian para ilmuwan Administrasi dan 

Manajemen pada tahap ini ialah pengembangan dan 

akumulasi Teori Motivasi. Para ilmuwan mulai berminat 

meneliti faktor-faktor apa saja yang menimbulkan motivasi 

kerja seseorang terutama dikaitkan dengan produktivitas 

kerja, kepuasan kerja, orientasi efisiensi, orientasi efektivitas 

yang kesemuanya dikaitkan dengan pemuasan berbagai 

kebutuhan manusia. 

“Gerakan Keperilakuan” dalam Perkembangan 

Administrasi 

Perkembangan yang mengikuti “Gerakan Human 

relations” dalam Ilmu Administrasi ialah “Gerakan 

Keperilakuan”. Dapat dikatakan bahwa pada tahap inilah 

sekarang Ilmu Administrasi berada. Perkembangan 

“Gerakan Keperilakuan” sebenarnya merupakan lanjutan 

logis dan “Gerakan Human Relations” berhasil meluruskan 

pandangan tentang posisi sentral manusia dalam seluruh 

proses Administrasi, “Gerakan Keperilakuan” berusaha 

mempelajari faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada 

perilaku manusia dalam kehidupan organisasionalnya 

mengingat posisi sentral yang didudukinya. Tegasnya 

“Gerakan Keperilakuan” mempelajari bukan hanya apa saja 

bentuk perilaku manusia dalam organisasi, akan tetapi 

berusaha memahami dan mendalami mengapa manusia 

menampilkan perilaku tertentu. 
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Dilihat dari kacamata manajemen, perilaku para 

anggota organisasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis 

utama, yaitu perilaku positif dan negatif. Perilaku positif 

adalah perilaku yang mendorong tercapainya tujuan dan 

berbagai sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas yang tinggi antara lain berkat 

loyalitas, dedikasi, pengerahan kemampuan, pemanfaatan 

ketrampilan, penggunaan sarana dan prasarana secara 

baik, interaksi positif antara seorang dengan orang lain, 

kesediaan membawahkan kepentingan pribadi yang 

mungkin ego sentris kepada kepentingan organisasi sebagai 

keseluruhan, kesediaan melakukan penyesuaian, persepsi 

yang tepat mengenai apa yang diinginkan oleh organisasi 

dari para anggotanya serta kesediaan menyelesaikan konflik 

yang mungkin timbul atas dasar kepentingan bersama. 

Perilaku negatif adalah perilaku yang berangkat dari 

pengutamaan kepentingan-kepentingan yang egoistik, kalau 

perlu dengan mengorbankan kepentingan kelompok atau 

kepentingan organisasi sebagai keseluruhan. Persepsi yang 

egosentris demikian mempunyai dampak negatif yang lebih 

kuat lagi apabila para anggota organisasi tidak memiliki 

tingkat ketrampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas 

masing-masing. 

Dengan perkataan lain, pada dasarnya perilaku 

negatif dapat timbul karena dua hal. Pertama, karena sikap 

dan tindak tanduk yang diarahkan kepada kepentingan diri 

sendiri. Kedua, karena faktor-faktor ketidakmampuan 

menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. 

“Gerakan Keperilakuan” tidak membatasi diri pada pemilikan 

pengetahuan tentang bagaimana bentuk-bentuk perilaku 

orang dalam organisasi, baik yang positif maupun yang 
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negatif. Berkaitan erat dengan itu adalah usaha memahami 

mengapa para anggota organisasi berperilaku tertentu dan 

faktor-faktor apa saja yang turut berpengaruh. Akibatnya 

ialah bahwa berbagai hal yang dipandang relevan, seperti 

karakteristik biografikal yaitu usia, status perkawinan, masa 

kerja, jumlah tanggungan, turut dijadikan sebagai objek 

analisis di samping faktor-faktor lain seperti latar belakang 

sosial, latar belakang pendidikan, status, kepribadian, nilai-

nilai yang dianut, persepsi tentang kehidupan 

organisasional, tindak tanduk dan motivasi seseorang dalam 

berkarya. 

Dengan pemahaman yang tepat tentang faktor-faktor 

yang berpengaruh tersebut diperkirakan seorang manajer 

dapat melakukan prediksi yang mendekati kebenaran 

tentang perilaku para bawahannya. Sasarannya adalah agar 

perilaku positif dapat dikembangkan lebih lanjut sedangkan 

yang negatif untuk diatasi dalam arti dikurangi sehingga 

mempunyai dampak yang tidak berarti. Dengan demikian 

diharapkan akan tercipta kehidupan organisasional yang 

sedemikian rupa sehingga perilaku semua anggota 

organisasi benar-benar mendorong tercapainya tujuan dan 

berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 
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BAB III 

FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH PADA 

KOMPLEKSITAS MANUSIA  

DAN MOTIVASINYA 

 

Yang tergolong pada kebutuhan primer pada 

dasarnya adalah semua kebutuhan yang bersifat 

kebendaan, sedangkan yang tergolong kepada kebutuhan 

yang bersifat sekunder adalah semua kebutuhan yang tidak 

bersifat kebendaan. Kategorisasi demikian tidak salah. 

Kelemahannya terletak pada cara yang terlalu simplistik. 

Artinya pendekatan yang terlalu sederhana itu tidak 

memberikan gambaran yang akurat tentang berbagai jenis 

kebutuhan manusia yang sesungguhnya sangat kompleks 

itu. 

Cara yang paling efektif untuk memuaskan berbagai 

kebutuhan manusia adalah dengan menggunakan berbagai 

jalur organisasional. Hal itulah yang menjadi dasar utama 

untuk mengatakan bahwa semakin rumit kebutuhan 

seseorang, semakin banyak pula jenis organisasi yang 

dimasukinya karena berbagai jenis organisasi itu merupakan 

wahana yang kian disadari tidak bisa tidak harus digunakan 

dalam memuaskan berbagai kebutuhan yang sangat 

kompleks tersebut. Salah satu prinsip demokrasi yang 

sangat fundamental ialah bahwa setiap warga negara 

dijamin haknya yang bentuk dan sifatnya beraneka ragam 

tetapi sekaligus dituntut untuk menunaikan segala 

kewajibannya dengan bentuk dan sifat yang beraneka ragam 

pula. Hanya dengan demikianlah seorang warga negara 

dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik. 
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Kehidupan berbangsa dan bernegara akan aman 

dan tentram apabila semua warga negara menggunakan 

berbagai jalur yang tersedia itu secara benar dan 

bertanggung jawab. Salah satu jalur yang tersedia untuk 

maksud tersebut adalah organisasi politik yang dalam suatu 

negara demokrasi memang mempunyai hak hidup. 

Organisasi politik yang bersangkutanlah yang memegang 

peranan untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya 

untuk dialamatkan pada berbagai arah sesuai dengan 

tatakrama politik yang berlaku dan disepakati bersama. Jadi 

jelas bahwa manusia sebagai makhluk politik dalam 

usahanya memuaskan kebutuhannya pada umumnya 

menggunakan jalur organisasi, dalam hal ini organisasi 

politik. 

Contoh kedua adalah dengan melihat manusia 

sebagai makhluk ekonomi. Telah umum diketahui bahwa 

sebagai makhluk ekonomi, manusia mempunyai berbagai 

jenis kebutuhan yang pada dasarnya mengejawantahkan 

pada kebendaan. Perwujudannya yang paling konkret 

adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dewasa ini 

pemuasan kebutuhan yang sangat mendasar ini sudah tidak 

mungkin lagi dilakukan tanpa menggunakan berbagai jalur 

organisasi. Memang tidak dapat disangkal bahwa ada bahan 

tertentu yang masih diproduksi oleh seseorang dalam 

pemuasan berbagai kebutuhannya itu. Misalnya, seorang 

petani mungkin saja menghasilkan sendiri sebagian bahan 

pangan yang diperlukannya. Tetapi pasti tidak seluruhnya. 

Para nelayanpun demikian halnya. Sudah barang tentu 

bahwa tingkat penghasilan yang diperoleh seseorang dari 

tempatnya berkarya tergantung pada banyak hal seperti : 
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a. Situasi perekonomian, 

b. Keahlian atau ketrampilan seseorang yang mungkin 

dijualnya, 

c. Tersedianya lapangan kerja, 

d. Kemampuan organisasi memberikan imbalan 

finansial tertentu, 

e. Tingkat upah dan gaji yang berlaku pada suatu 

kawasan dengan memperhitungkan antara lain 

indeks biaya hidup, 

f. Tingkat upah dan gaji yang berlaku untuk organisasi-

organisasi sejenis, seperti misalnya yang berlaku 

bagi sekelompok perusahaan yang bergerak pada 

kegiatan serupa, dan 

g. Kebijaksanaan pemerintah yang mengatur masalah-

masalah ketenagakerjaan seperti upah minimum, 

keharusan mempekerjakan wanita dan lain 

sebagainya. 

 

Motivasi yang menjadi dasar utama bagi seseorang 

memasuki berbagai organisasi adalah dalam rangka usaha 

orang yang bersangkutan memuaskan berbagai 

kebutuhannya, baik  yang bersifat politik, ekonomi, sosial 

dan berbagai kebutuhan lainnya yang semakin lama 

semakin kompleks. Karena keanggotaan seseorang dalam 

berbagai jenis organisasi, sambil mempertahankan ciri-ciri 

individualitasnya, yang bersangkutan juga harus menyadari 

bahwa mutlak perlu dijaga keseimbangan antara hak dan 

kewajibannya, baik terhadap rekan-rekan para anggota 

organisasi yang lain secara individual, sebagai anggota 

kelompok maupun sebagai anggota organisasi sebagai 

keseluruhan. 
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PENTINGNYA PENGENALAN BAWAHAN SEBAGAI 

INDIVIDU  DENGAN JATI DIRI YANG KHAS 

Setiap orang sesungguhnya merupakan makhluk 

yang unik yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Oleh 

karena itu agar seorang manajer dapat menerapkan teori 

motivasi yang tepat dalam menggerakkan para bawahannya 

merupakan hal yang teramat penting baginya untuk 

mengenal para anak buahnya. Semakin mendalam semakin 

baik. 

Mengenal para bawahan sebagai individu dengan 

karakteristik yang khas berarti memahami paling sedikit 

delapan faktor yaitu : 

1. Karakteristik biografikal, 

2. Kepribadian, 

3. Persepsi, 

4. Kemampuan belajar, 

5. Nilai-nilai yang dianut, 

6. Sikap, 

7. Kepuasan kerja, 

8. Kemampuan. 

 

Karakteristik Biografikal 

• Umur. Hal pertama yang perlu diketahui mengenai 

bawahan ialah umurnya. Pengetahuan ini penting 

karena umur mempunyai kaitan yang erat dengan 

berbagai segi kehidupan organisasional. Misalnya 

kaitan umur dengan tingkat kedewasaan seseorang. 

Tingkat kedewasaan adalah kedewasaan teknis 
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dalam arti ketrampilan melaksanakan tugas maupun 

kedewasaan psikologis. Dikaitkan dengan tingkat 

kedewasaan teknis, anggapan yang berlaku ialah 

bahwa makin lama seseorang berkarya, 

kedewasaan teknisnya pun mestinya meningkat. 

Pengalaman seseorang melaksanakan tugas 

tertentu secara terus-menerus untuk waktu yang 

lama biasanya meningkatkan kedewasaan 

teknisnya. Penelitian para ahli juga menunjukkan 

bahwa usia mempunyai kaitan pula dengan tingkat 

kedewasaan psikologis. Artinya, semakin lanjut usia 

seseorang, yang bersangkutan diharapkan semakin 

mampu menunjukkan kematangan jiwa, dalam arti 

semakin bijaksana, semakin mampu berpikir secara 

rasional, semakin mampu mengendalikan emosi, 

semakin toleran terhadap pandangan dan perilaku 

yang berbeda dari pandangan dan perilaku sendiri, 

semakin mampu mengendalikan emosi dan sifat-sifat 

lain yang menunjukkan kematangan intelektual dan 

psikologis itu. Penelitian dan pengalaman banyak 

orang menunjukkan pula bahwa tingkat kepuasan 

kerja seseorang yang semakin lanjut usianya 

semakin besar. Tingkat kepuasan kerja demikian 

sudah barang tentu berkaitan pula dengan 

berkurangnya kecenderungan seseorang untuk 

pindah ke organisasi lain untuk berkarya. Salah satu 

implikasi dari faktor umur bawahan ialah bahwa 

nampaknya seorang manajer perlu menggunakan 

pendekatan yang berbeda dalam perlakuannya 

terhadap bawahan yang relatif muda dibandingkan 

dengan mereka yang sudah lebih tua. 

• Jenis Kelamin. Banyak masyarakat peranan wanita 

yang terutama adalah mengurus rumah tangga, 



37 
 

bukan sebagai pencari nafkah, apalagi sebagai 

pencari nafkah utama. Akan tetapi dewasa ini tampak 

adanya pergeseran nilai tentang peranan wanita. 

Banyak faktor yang turut berpengaruh terhadap 

pergeseran nilai tersebut. Tiga hal yang nampaknya 

menonjol ialah gerakan emansipasi, pendidikan 

wanita yang semakin meningkat dan pertimbangan 

ekonomi. Faktor kedua yang berpengaruh ialah 

makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, 

termasuk pendidikan kaum wanita. Kenyataan 

menunjukkan bahwa wanita telah menempuh semua 

jenjang pendidikan formal. Artinya tidak ada lagi 

tingkat gelar akademik yang tidak terjangkau oleh 

wanita karena dunia pendidikan memang tidak 

mengenal diskriminasi dalam memberikan 

kesempatan memperoleh pendidikan bagi para 

warga masyarakat. Faktor ketiga ialah karena 

tekanan ekonomi. Artinya karena pemuasan 

kebutuhan keluarga tidak mungkin dilakukan dengan 

memuaskan apabila mengandalkan hanya satu 

sumber penghasilan yaitu penghasilan suami. Bisa 

saja timbul keinginan para isteri rumah tangga untuk 

juga turut berkarya agar berbagai kebutuhan 

ekonomi keluarga yang bersangkutan dapat 

terpenuhi dengan lebih memuaskan. Para manajer 

perlu mengenali karakteristik karyawati karena 

dengan demikian kehadiran mereka dalam 

organisasi memberi sumbangan yang positif bagi 

organisasi. 

• Status Perkawinan. Rasanya tidak sulit 

memperkirakan bahwa ada korelasi positif antara 

status perkawinan seseorang dengan produktivitas 
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kerjanya. Artinya, dengan menunjukkan prestasi 

kerja yang memuaskan karyawan yang 

bersangkutan akan menerima berbagai bentuk 

imbalan, baik yang bersifat finansial seperti kenaikan 

gaji, bonus, premi, hadiah dan sejenisnya maupun 

yang bersifat non finansial seperti promosi, surat 

penghargaan dan hal-hal lain yang sejenis. Tetapi 

kalau dikaitkan dengan pola tingkat kemangkiran, 

memang sukar melakukan generalisasi. Artinya tidak 

bisa dinyatakan secara kategorikal bahwa orang 

yang sudah menikah akan lebih sering atau jarang 

mangkir dibandingkan dengan orang yang belum 

berkeluarga. Generalisasi demikian sukar dibuat 

karena tergantung pada banyak faktor, seperti jarak 

antara tempat tinggal dan tempat pekerjaan, tersedia 

tidaknya sarana transportasi yang memadai, kondisi 

perekonomian yang bersangkutan, kesehatan para 

anggota keluarga, bentuk dan sifat pengenaan 

sanksi apabila mangkir, dan sebagainya. 

• Jumlah Tanggungan. Dalam masyarakat yang masih 

menganut konsep extended family system yang 

dianggap menjadi tanggungan seorang pencari 

nafkah utama keluarga adalah semua orang yang 

biaya hidupnya tergantung pada pencari nafkah 

utama tersebut, tidak terbatas hanya pada istri atau 

suami dan anak-anaknya. Jika dikaitkan dengan 

faktor kepuasan kerja, terlihat bahwa suatu 

generalisasi dapat dikatakan bahwa makin besar 

jumlah tanggungan seseorang semakin mudah pula 

ia mencari kepuasan yang memadai. Dapat 

dikatakan bahwa hal ini berkaitan dengan sikap 

orang yang bersangkutan yang tidak mau mengambil 
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risiko kemungkinan terhentinya atau berkurangnya 

sumber penghasilan yang didambakan oleh semua 

anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan 

berbagai kebutuhan mereka. Sikap serupa 

nampaknya terlihat bila dikaitkan dengan tingkat 

kemangkiran seseorang. Artinya, semakin banyak 

jumlah tanggungan seseorang, kecenderungannya 

untuk mangkirpun semakin kecil yang kemungkinan 

besar karena takut dikenakan berbagai sanksi 

disiplin yang apabila terjadi akan berakibat negatif 

pada karir dan sumber penghasilan orang yang 

bersangkutan. Tampaknya generalisasi yang sama 

dapat dilakukan sepanjang mengenai kaitan jumlah 

tanggungan dengan kecenderungan seseorang 

pindah pekerjaan. Semakin besar jumlah 

tanggungan seseorang, keinginan untuk pindah 

pekerjaan cenderung makin kecil. Faktor penyebab 

utamanya ialah besarnya ketidakpastian tentang 

berbagai segi kehidupan berkarya di organisasi yang 

lain. Mungkin saja tingkat penghasilan yang lebih 

besar menjadi pertimbangan yang utama. Akan 

tetapi apabila tingkat penghasilan yang lebih tinggi itu 

tidak dibarengi oleh berbagai faktor motivasional lain, 

seperti keakraban antara sesama rekan, hubungan 

atasan dan bawahan yang serasi, perlakuan yang 

manusiawi, kemungkinan yang lebih besar meniti 

karir, kesempatan memperoleh fasilitas, tunjangan 

dan sejenisnya daya tarik pindah itu akan sangat 

berkurang dan orang akan cenderung bersikap 

konservatif dalam arti tidak melepaskan apa yang 

sudah di tangan sedangkan hal-hal lain yang 

mungkin mempunyai daya tarik belum tentu dapat 

diperoleh. Akan sangat menarik pula mempelajari 
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apa dampak jumlah tanggungan seseorang dengan 

produktivitas kerjanya. Logika memang mengatakan 

bahwa apabila seseorang mempunyai jumlah 

tanggungan yang besar, tingkat produktivitasnyapun 

akan diusahakannya setinggi mungkin karena 

dengan demikian berbagai bentuk imbalan akan 

sangat mungkin diperolehnya. Akan tetapi berbagai 

penelitian yang dilakukan tidak memberikan bukti 

yang konklusif tentang hal ini. Bahkan ada pula 

pendapat yang mengatakan bahwa dengan sikap 

asal aman, seseorang dengan jumlah tanggungan 

yang besar hanya akan berusaha menyelesaikan 

tugas pada tingkat yang akseptabel bagi pimpinan. 

Hal inipun mungkin sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lain seperti komposisi tanggungan, usia 

mereka, kondisi kesehatan mereka dan lain 

sebagainya. 

• Masa Kerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

setiap organisasi menginginkan para pekerjanya 

terus berkarya pada organisasi yang bersangkutan 

selama masa aktifnya. Dengan perkataan lain tidak 

ada organisasi yang senang melihat sering terjadinya 

pergantian pegawai dalam arti banyak pegawai lama 

yang meninggalkan organisasi dengan berbagai 

alasan dan sebagai akibatnya harus direkrut pegawai 

baru untuk menggantikan mereka yang berhenti itu. 

Keadaan demikian tidak diinginkan karena beberapa 

pertimbangan. Pertama, semakin banyak tenaga 

aktif yang meninggalkan organisasi dan pindah 

berkarya ke organisasi yang lain, hal itu dapat 

merupakan pencerminan bahwa ada sesuatu yang 

tidak beres dalam organisasi terebut. Kedua, 
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semakin banyak orang lama yang pindah pekerjaan, 

organisasi yang ditinggalkan menderita kerugian 

yang sangat besar. Kerugian pertama ialah kerugian 

materiil dalam arti bahwa mereka yang meninggalkan 

organisasi harus diganti dengan orang-orang baru. 

Orang-orang baru itu dapat dikategorikan pada dua 

jenis, yaitu orang yang sudah berpengalaman di 

tempat lain melaksanakan tugas sejenis seperti yang 

akan dilakukannya dalam organisasi baru yang 

dimasukinya. Akan tetapi meskipun mereka sudah 

berpengalaman di organisasi yang lain, memasuki 

organisasi baru, tetap memerlukan berbagai bentuk 

penyesuaian yang tidak bersifat teknis, akan tetapi 

lebih bersifat psikologis dan sosio kultural. Artinya, 

karena setiap organisasi mempunyai ciri-ciri khas, 

seperti gaya manajerial yang berlaku, sifat tertentu 

dari interaksi yang terjadi antara sesama pekerja, 

kultur organisasi, kebiasaan-kebiasaan yang 

mungkin hanya berlaku dalam organisasi tersebut, 

setiap orang baru tidak serta merta bisa berkarya 

seproduktif yang diharapkan.  

Karena belum berpengalaman, mereka memerlukan 

waktu yang lebih lama untuk tiga kepentingan utama, yaitu : 

a. Magang dalam arti belajar mengenai tugasnya 

dengan melihat orang lain yang sudah 

berpengalaman melakukannya, 

b. Orientasi dalam arti mempelajari kegiatan berbagai 

bagian dalam organisasi dengan mana mereka 

sebagai pekerja baru diharapkan berhubungan dan 

berinteraksi secara positif. 

c. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang 

diperlukan. 



42 
 

 

Jelaslah bahwa masa kerja seseorang dalam 

organisasi perlu diketahui karena masa kerja itu dapat 

merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan 

para pekerja dalam berbagai segi kehidupan organisasional. 

Misalnya dikaitkan dengan produktivitas kerja. Sering 

seorang manajer beranggapan bahwa semakin lama 

seseorang berkarya dalam suatu organisasi semakin pula 

produktivitasnya karena ia semakin berpengalaman dan 

ketrampilannya menyelesaikan tugas yang dipercayakan 

kepadanya dengan sendirinya semakin tinggi pula. Tetapi 

berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan belum 

memberikan bukti yang konklusif bahwa memang 

demikianlah halnya. Artinya, asumsi manajer seperti itu 

belum dapat dibuktikan secara alamiah. Lagi pula tidak ada 

hal yang terjadi dengan sendirinya dalam suatu organisasi. 

Berarti tidak mustahil bahwa orang yang sudah 

paling lama bekerja dalam organisasipun akan menunjukkan 

gejala-gejala tidak meningkatnya atau bahkan menurunnya 

produktivitas kerja. Karena sukar membuat generalisasi 

mengenai hal ini, berarti merupakan keharusan bagi setiap 

manajer untuk mengenali berbagai faktor lainnya yang 

berkaitan dengan perilaku dan motivasi para bawahan yang 

bisa memberikan bahan analisis tentang korelasi antara 

produktivitas kerja seseorang dengan masa kerjanya.  

Masa kerja seseorang dapat pula dikaitkan dengan 

kecenderungan-kecenderungannya untuk tidak hadir di 

tempat pekerjaannya. Artinya perlu diketahui korelasi yang 

bagaimana yang terdapat antara masa kerja dengan 

kecenderungan mangkir. Jika korelasi itu positif dalam arti 

makin lama seseorang berkarya makin besar 



43 
 

kecenderungan ia sering mangkir, satu teknik dan gaya 

tertentu diperlukan agar pegawai yang bersangkutan 

mengurangi. Sebaliknya jika korelasi itu negatif dalam arti 

semakin lama seorang menjadi pegawai semakin berkurang 

kecenderungannya untuk mangkir, hal itupun dapat dan 

perlu dipertimbangkan untuk mencari bentuk dan teknik 

motivasi yang tepat.  

Demikian pula halnya bila dikaitkan dengan tingkat 

kepuasan kerja. Jika penghasilan seseorang memadai, jika 

tangga karier yang mungkin dicapai secara profesional telah 

dicapai dan jika faktor-faktor psikologis lainnya 

dipandangnya wajar, kemungkinan besar seorang yang 

sudah lama mengabdi kepada organisasi akan memiliki 

tingkat kepuasan kerja yang besar. 

Kepribadian 

Agar dapat menggunakan teknik motivasi yang 

paling tepat, pengenalan para bawahan ditinjau dari sudut 

kepribadiannya merupakan hal yang amat penting. Hal 

demikian memang bukan tugas yang mudah, apalagi bila 

seorang manajer mempunyai banyak bawahan. Akan tetapi 

semakin tinggi tingkat pemahaman seorang manajer tentang 

kepribadian para bawahannya, diperkirakan akan semakin 

mudah baginya mengidentifikasikan faktor-faktor 

motivasional yang paling efektif bagi orang yang 

bersangkutan. Hal ini penting karena tidak semua faktor 

motivasional mempunyai dampak yang sama dalam 

menggerakkan para bawahan. 

Kepribadian adalah organisasi dinamik dari suatu 

sistem psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang 

pada gilirannya menentukan penyesuaian-penyesuaian 
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khas yang dilakukan terhadap lingkungannya. Artinya, 

kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan cara yang 

digunakan oleh seseorang untuk bereaksi dan berinteraksi 

dengan orang lain. 

Tiga faktor yang turut berperan dalam pembentukan 

kepribadian seseorang. Yaitu: faktor-faktor yang dibawa 

sejak lahir (keturunan), lingkungan dan faktor-faktor situasi. 

Faktor-faktor yang dibawa sejak lahir adalah hal-hal yang 

warisi oleh seseorang dari orang tuanya yang berkisar pada 

komposisi biologis, fisiologis dan psikologis yang secara 

inheren terdapat dalam diri orang yang bersangkutan. 

Penampilan fisik, bentuk wajah, kelamin, temperamen, 

komposisi otot dan refleks, tingkat stamina, serta ritme 

biologi adalah faktor-fakor yang dipandang sebagai warisan 

dari orang tua seseorang. 

Faktor kedua yang tampaknya berpengaruh pada 

pembentukan kepribadian adalah pengalaman seseorang 

berinteraksi dengan lingkungannya seperti ajaran dan 

disiplin dalam keluarga, kultur dalam mana seseorang 

dibesarkan, norma-norma yang berlaku dalam keluarga, 

dalam lingkungan teman, dan berbagai kelompok sosial 

dengan siapa seseorang bergaul. Pemahaman tentang 

pengaruh faktor-faktor lingkungan ini menjadi lebih penting 

karena seseorang biasanya menghadapi berbagai kondisi 

lingkungan dengan berbagai norma yang belum tentu selalu 

konsisten. 

Faktor ketiga yaitu situasi, juga mempunyai pengaruh 

pada kepribadian seseorang. Merupakan kenyataan hidup 

bahwa reaksi seseorang terhadap situasi tertentu bisa 

berbeda pada waktu berlainan atau reaksi beberapa orang 

terhadap satu situasi tertentu kemungkinan besar akan 
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berbeda-beda pula. Berbagai faktor keturunan dan 

pengalaman turut menentukan bentuk dan sifat reaksi 

tersebut. Karena itulah sukar menemukan reaksi yang 

konsisten oleh seseorang dalam menghadapi berbagai 

situasi dalam hidupnya. 

Ciri-ciri Kepribadian 

Cara yang dapat dilakukan mengenali berbagai jenis 

kepribadian itu ialah dengan mengisolir empat variabel, yaitu 

: 

a. Kepribadian yang ekstrovert, 

b. Kepribadian yang introvert, 

c. Tingkat keresahan yang tinggi, dan 

d. Tingkat keresahan yang rendah. 

 

Penggabungan dua variabel tertentu, akan 

memberikan gambaran tentang kepribadian seseorang. 

Misalnya, seorang yang ekstrovert dengan tingkat 

keresahan yang tinggi akan membuatnya menjadi orang 

yang tegang, emosional, tidak stabil, tetapi sekaligus hangat 

dalam pergaulan, mudah berteman dan tingkat 

ketergantungannya kepada orang lain tinggi. Sebaliknya, 

jika faktor ekstrovert digabung dengan tingkat keresahan 

yang rendah, orang yang bersangkutan akan menunjukkan 

sifat yang tenang, percaya pada diri sendiri, dapat 

dipercayai, mudah melakukan penyesuaian, hangat dalam 

pergaulan, mudah berteman dan tingkat ketergantungannya 

kepada orang lain tinggi.  

Jika ciri yang introvert digabung dengan tingkat 

keresahan yang tinggi, akan terlihat sikap yang tegang, 

emosional, tidak stabil, dingin dalam pergaulan dan pemalu. 
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Jika ciri introvert digabung dengan tingkat keresahan yang 

rendah, akan terlihat kepribadian yang tenang, percaya pada 

diri sendiri, dapat dipercayai, mudah melakukan 

penyesuaian, tenang, dingin dalam pergaulan dan pemalu. 

Seseorang manajer menghadapi bawahan dengan 

kepribadian yang beraneka ragam yang kesemuanya 

dibentuk sejak seseorang lahir ditambah oleh berbagai jenis 

interaksinya dengan lingkungan serta pengaruh berbagai 

situasi yang pernah dialaminya. Perlu ditegaskan kembali 

bahwa dengan memiliki tipe kepribadian tertentu, tetap 

terbuka kemungkinan bagi seseorang untuk berperilaku dan 

bertindak menyimpang dari ciri-ciri utama kepribadiannya. 

Artinya manifestasi kepribadian itu sangat situasional. 

Keberhasilan seorang manajer memilih teknik 

motivasi tertentu sangat tergantung pada kemampuannya 

untuk mengenali karakteristik dasar kepribadian seseorang 

digabung dengan faktor-faktor situasional yang berpengaruh 

pada penampilan kepribadian itu, apakah dalam bentuknya 

yang murni ataukah sudah merupakan deviasi dari ciri 

dasarnya itu. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari 

pengenalan kepribadian para bawahan adalah dalam hal 

kecocokan penugasan seseorang dengan kepribadiannya. 

Pada gilirannya penempatan yang tepat akan merupakan 

faktor motivasional penting dalam kehidupan organisasional 

seseorang. 

Persepsi 

Persepsi ialah bahwa apa yang ingin dilihat oleh 

seseorang belum tentu sama dengan fakta yang 

sebenarnya/ pandangan seseorang mengenai sesuatu. 

Keinginan seseorang itulah yang menyebabkan mengapa 

dua orang yang melihat atau mengalami hal yang sama 
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memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang 

dilihat atau dialaminya itu. 

Pelajaran penting bagi manajemen yang berusaha 

mencari dan menggunakan teknik motivasi secara tepat 

bahwa mutlak perlu memahami persepsi seseorang tentang 

kehidupan organisasionalnya karena pemahaman yang 

tepat itu akan mempermudah tugas mencari dan 

menggunakan teori motivasi secara efektif. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi persepsi seseorang. 

1. Diri orang yang bersangkutan sendiri. Apabila 

seseorang melihat sesuatu dan berusaha 

memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya 

itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang 

turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, 

minat, pengalaman dan harapannya. Persepsi 

seseorang juga dipengaruhi oleh motifnya. Motif 

sudah barang tentu berkaitan dengan pemuasan 

kebutuhan dan intensitas motif itu sangat dipengaruhi 

oleh mendesak tidaknya pemuasan kebutuhan 

tersebut. Kepentingan seseorangpun biasanya 

mempengaruhi persepsinya. Dalam kehidupan 

organisasional, telah umum diterima bahwa seorang 

manajer yang mempunyai tingkat kemampuan yang 

tinggi, baik secara manajerial maupun teknis, akan 

senang bawahannya memiliki kemampuan yang 

tinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa seorang 

manajer yang tangguh akan sangat gembira apabila 

para bawahannya justru lebih mampu dari dirinya 

untuk melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya 

teknis operasional karena dengan demikian tugas-
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tugas manajerialnya, seperti dalam hal pembinaan 

dan pengawasan, akan lebih ringan. Kondisi 

demikian hanya bisa timbul apabila kemampuan 

kerja para bawahannya yang tinggi itu tidak 

merupakan ancaman bagi kepentingannya. Persepsi 

seorang manajer tentang kemampuan para 

bawahannya apabila manajer yang bersangkutan 

merasa terancam kepentingannya, dalam hal ini 

kedudukan manajerialnya. Telah terbukti bahwa 

pengalamanpun turut mempengaruhi persepsi 

seseorang. Hal-hal tertentu yang sudah berulang kali 

dialami seseorang akan dipandang dengan cara 

yang berbeda dari cara pandang orang lain yang 

belum pernah mengalaminya. Persepsi seseorang 

tentang berbagai segi kehidupan organisasional 

akan sangat mempengaruhi perilakunya dan perilaku 

tersebut akan berpengaruh pada bentuk dan jenis 

motivasi yang tepat digunakan, baik yang intrinsik 

maupun ekstrinsik. Harapan seseorang pun turut 

berpengaruh terhadap persepsinya tentang sesuatu. 

Bahkan harapan itu begitu mewarnai persepsi 

seseorang sehingga apa yang sesungguhnya 

dilihatnya sering diinterpretasikan lain supaya sesuai 

dengan apa yang diharapkannya. 

2. Sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin 

berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat 

sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi 

orang yang meilhatnya. Gerakan, suara, ukuran, 

tindak tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi 

turut menentukan cara pandang orang yang 

melihatnya. Menarik pula untuk mencatat bahwa 

persepsi tentang sasaran bukanlah sesuatu hal yang 

dilihat secara terisolasi melainkan dalam kaitan atau 
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hubungannya dengan yang lain. Karena itulah orang 

cenderung mengelompokkan orang, benda atau 

peristiwa sejenis dan memisahkannya dengan 

kelompok orang, benda atau peristiwa lain yang tidak 

serupa. Tetapi bukan hanya kesamaan ciri-ciri lain 

sasaran itu yang dijadikan dasar menentukan 

persepsi tertentu. Dekatnya sekelompok orang atau 

benda atau peristiwa tertentu juga sering dipakai 

sebagai dasar pembentukan persepsi, padahal 

belum tentu dekatnya orang, benda atau peristiwa itu 

berkaitan satu sama lain. Dalam persepsinya, 

manusia juga biasanya membuat generalisasi 

dengan pengelompokkan dari sekelompok orang, 

benda atau peristiwa yang memiliki karakteristik yang 

serupa. Misalnya, jika terdapat kesan umum bahwa 

orang-orang yang berasal dari satu daerah 

mempunyai karakteristik tertentu, persepsi orang 

tentang orang-orang yang berasal dari daerah itu 

dibuatnya generalisasi, meskipun kenyataan 

mungkin menunjukkan tidak selalu demikian halnya. 

Generalisasi memang ada gunanya, tetapi dalam 

usaha pemahaman karakteristik orang, benda atau 

peristiwa akan selalu ada pengecualian. 

3. Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara 

kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi 

itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi 

merupakan faktor yang turut berperan dalam 

penumbuhan persepsi seseorang. Implikasi dari 

semua hal ini terhadap penggunaan motivasi para 

bawahan sesungguhnya sangat besar. Mau atau 

tidak, disukai atau tidak, seorang manajer harus 

memanfaatkan pengetahuan tentang persepsi 

bawahannya mengenai berbagai segi kehidupan 
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organisasionalnya karena persepsi orang sangat 

berpengaruh pada perilakunya dan perilaku akan 

sangat berpengaruh pada motivasinya.  

Kemampuan Belajar 

Tingkat kemajuan yang diraih oleh seseorang sangat 

ditentukan oleh kemampuannya belajar. Belajar berarti 

antara lain berusaha mengetahui hal-hal baru, teknik baru, 

metode baru, cara berpikir baru, dan bahkan juga perilaku 

baru. Karena itulah para ahli pendidik sering mengatakan 

bahwa belajar adalah proses yang berlangsung seumur 

hidup dan tidak terbatas pada pendidikan formal yang 

ditempuh oleh seseorang diberbagai tingkat lembaga 

pendidikan. Pendidik formal itu memang penting karena 

merupakan dasar untuk menempuh pendidikan yang 

sifatnya nonformal. Salah satu bentuk nyata dari telah 

belajarnya seseorang adalah perubahan dalam persepsi, 

perubahan dalam kemauan, perubahan dalam tindak tanduk 

dan sebagainya. 

Kapasitas belajar seseorang berbeda dari kapasitas 

orang lain. Akan tetapi terlepas dari berbagai tingkat 

kapasitas itu, proses belajar terjadi dengan dua unsur utama. 

Di satu pihak terdapat stimulus dan di pihak lain terdapat 

response. Berarti proses belajar sesungguhnya merupakan 

proses conditioning dengan berbagai bentuknya. Salah satu 

bentuk conditioning adalah apa yang disebut dengan 

conditioning klasikal. Misalnya jika suatu cabang 

perusahaan akan dikunjungi oleh direktur utama dari kantor 

pusat berarti ada stimulus, pimpinan cabang akan menyuruh 

orang-orang yang bertanggung jawab di bidang kebersihan 

kantor untuk melakukan kegiatan pembersihan lebih intensif 

dari biasanya, karena ia ingin agar direktur utama yang akan 
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berkunjung itu mempunyai kesan yang baik tentang cabang 

perusahaan yang dipimpinnya itu. Ini merupakan satu bentuk 

respons. Jika hal demikian berlangsung untuk waktu yang 

cukup lama, para anggota organisasi serta-merta 

menunjukkan perilaku positif setiap kali mereka 

memperhatikan peningkatan usaha pembersihan kantor. 

Padahal kegiatan pembersihan itu mungkin tidak ada 

kaitannya dengan kunjungan orang-orang penting dari 

kantor pusat. 

Jenis conditioning yang kedua ialah yang dikenal 

dengan operant conditioning. Conditioning tipe ini 

mengetengahkan bahwa perilaku seseorang atau 

perubahan dalam perilaku itu merupakan fungsi dari 

konsekuensi perilaku tersebut. Artinya, dalam proses 

belajar, seseorang akan cenderung berperilaku tertentu 

guna memperoleh apa yang diinginkannya atau untuk 

mencegah suatu konsekuensi tertentu yang tidak 

diinginkannya. Dengan perkataan lain, berdasarkan 

pengalaman, seseorang akan mengulangi tindakan tertentu 

apabila tindakan itu berakibat positif dan tidak akan 

mengulanginya bila akan berakibat negatif. Dikaitkan 

dengan kehidupan organisasional, seorang pekerja akan 

cenderung mengulangi perbuatan atau perilaku tertentu jika 

perilaku dan perbuatan itu berakibat pada sesuatu bentuk 

imbalan misalnya pujian atau hadiah dan akan tidak 

melakukan sesuatu jika akan berakibat secara negatif, 

misalnya dalam bentuk teguran atau hukuman. Dalam 

kehidupan organisasional yang mendukung pentingnya 

proses belajar dengan berbagai bentuk conditioningnya, 

baik yang mempunyai akibat positif maupun negatif. 

Misalnya pimpinan satuan kerja tertentu dalam organisasi 

menghimbau para bawahannya untuk bekerja lembur 



52 
 

karena ada tugas-tugas mendesak yang harus diselesaikan. 

Stimulus yang diberikan ialah bahwa apabila ada pegawai 

yang bersedia kerja lembur, ia akan memperoleh kredit 

apabila tiba waktunya menilai prestasi kerja para pegawai 

yang dipertimbangkan untuk naik gaji, promosi jabatan dan 

sebagainya. Jika masa evaluasi itu tiba dan pegawai yang 

pernah bersedia kerja lembur itu memang benar mendapat 

kredit atas jerih payahnya itu kemungkinan besar pegawai 

tersebut akan bersedia apabila di masa datang diminta kerja 

lembur lagi. Tetapi sebaliknya, apabila janji pimpinan itu 

diingkari, apapun alasan pengingkaran tersebut, pegawai 

yang bersangkutan kemungkinan besar akan tidak mau lagi 

kerja lembur apabila diminta melakukannya di masa depan. 

Proses belajar sosial intinya terletak pada pendapat 

bahwa seseorang bisa belajar melalui tiga cara, yaitu belajar 

dari pengalaman orang lain, karena diberi tahu oleh orang 

lain dan karena pengalaman sendiri. Perilaku seorang anak 

misalnya ditentukan oleh perilaku orang lain yang menjadi 

idolanya, seperti orang tua dan gurunya. Makna dari semua 

ini dalam kehidupan organisasional, khususnya apabila 

dikaitkan dengan teori motivasi dan aplikasinya, ialah bahwa 

dalam menggerakkan para bawahan, perilaku para bawahan 

itu memang perlu dibentuk.  

Dewasa ini dikenal empat cara utama untuk 

mempengaruhi perilaku bawahan dalam kehidupan 

organisasional, yaitu penguatan yang bersifat positif, 

penguatan yang bersifat negatif, hukuman dan pemadaman. 

Penggunaan salah satu atau beberapa cara itu sudah 

barang tentu berkaitan erat dengan motivasi. Yang dimaksud 

dengan penguatan positif ialah apabila response yang 

diberikan oleh seseorang terhadap stimulus tertentu diikuti 
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oleh sesuatu yang menyenangkan.Contohnya adalah 

seorang pimpinan yang memberikan pujian kepada 

bawahannya yang melaksanakan tugas dengan baik.  

Sebaliknya, apabila suatu respon diikuti oleh 

pengakhiran sesuatu yang tidak menyenangkan, hal ini 

disebut sebagai penguatan negatif. Misalnya apabila ada 

seorang bawahan yang diminta memberikan penjelasan 

tentang sesuatu dan tidak mampu memberikan jawaban itu 

dengan segera, bawahan itu lalu pura-pura sibuk mencari 

jawabannya dan dengan demikian atasannya tidak lagi 

bertanya kepadanya, pegawai tersebut telah terlibat dalam 

penguatan yang bersifat negatif. Selanjutnya apabila orang 

berbicara tentang hukuman, yang dimaksud ialah 

menimbulkan suatu kondisi yang tidak menyenangkan 

dalam usaha untuk menghilangkan perilaku yang tidak 

diinginkan. Misalnya seorang pegawai yang ditunda 

kenaikan gaji berkalanya karena melakukan suatu tindakan 

yang merugikan nama baik organisasi adalah suatu 

hukuman.  

Sedangkan apabila yang terjadi ialah usaha 

menghilangkan unsur penguatan yang ternyata 

melangsungkan suatu perilaku yang tidak diinginkan disebut 

sebagai pemadaman. Misalnya, seorang ibu yang hendak 

memadamkan perilaku anaknya yang suka jajan akan 

berdiam diri dan masuk kamar setiap kali anaknya minta 

uang untuk jajan. Lambat laun niat minta uang itu akan 

berkurang dan lama-lama hilang. Para ahli berpendapat 

bahwa dalam kehidupan organisasional kedua jenis 

penguatan, yaitu yang bersifat positif dan negatif, sama-

sama diperlukan. Implikasinya bagi motivasi sangat jelas 

yaitu bahwa setiap manajer harus memahami dengan tepat 
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kapan menggunakan teknik motivasi tertentu yang 

dimaksudkan untuk penguatan yang bersifat positif dan 

bilamana perlu menggunakan teknik motivasi tertentu yang 

diharapkan berperan sebagai penguatan yang sifatnya 

negatif. Misalnya Dalam lingkungan sekolah, para guru 

menjadi sumber sistem nilai yang kedua. Nilai-nilai yang 

ditanamkan di rumah juga kan ditanamkan oleh para guru di 

sekolah karena tidak ada guru yang mengajarkan nilai-nilai 

negatif kepada para anak didiknya, dapat dikatakan bahwa 

keberadaan seseorang di sekolah juga merupakan ajang 

untuk penguatan sistem nilai seseorang. 

Sistem Nilai yang Dianut 

Sumber pertama sistem nilai seseorang adalah 

orang tuanya. Kenyataan ini mudah diterima karena 

masyarakat pertama di mana seseorang menjadi anggota 

adalah keluarga dengan orang tua sebagai pemegang peran 

utama selaku teladan dan panutan. Karena reseptivitas 

seorang yang masih kecil sangat tinggi terhadap apa yang 

dilakukan dan dikatakan oleh orang tuanya, sesungguhnya 

sistem nilai seseorang mulai terbentuk pada waktu itu masih 

kanak-kanak. Berarti bahwa jika dalam suatu rumah tangga 

ditekankan pentingnya berbagai nilai seperti kejujuran, 

kerajinan, ketaatan kepada peraturan, pengutamaan 

kepentingan bersama ketimbang kepentingan sendiri, 

kebersihan dan lain sebagainya yang sejenis, dapat 

dipastikan bahwa berbagai nilai seperti itu akan menjadi 

bagian menjadi bagian dari kepribadian dan pandangan 

hidup orang (anak) yang bersangkutan sepanjang hidupnya.   

Dalam pada itu dalam perjalanan hidupnya, 

seseorang akan memasuki masyarakat lain seperti 

masyarakat sekolah. Dalam lingkungan sekolah, para guru 
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menjadi sumber sistem nilai yang kedua. Nilai-nilai yang 

ditanamkan di rumah juga kan ditanamkan oleh para guru di 

sekolah karena tidak ada guru yang mengajarkan nilai-nilai 

negatif kepada para anak didiknya, dapat dikatakan bahwa 

keberadaan seseorang di sekolah juga merupakan ajang 

untuk penguatan sistem nilai seseorang. 

Sumber nilai ketiga dari seseorang ialah teman-

temannya. Merekapun dapat berpengaruh kuat terhadap 

sistem yang dianut oleh seseorang. Yang penting 

diperhatikan ialah bahwa berbeda dengan sistem nilai yang 

diperoleh di sekolah yang biasanya memperkuat sistem nilai 

positif yang diperoleh di rumah tangga, tidak selalu demikian 

halnya dengan nilai-nilai yang diterima dari pergaulan. 

Bagaimana bentuk dan dampak nilai-nilai yang diterima dari 

teman-teman bergaul sangat tergantung pada siapa teman 

bergaul itu. Artinya, jika teman-teman bergaul seseorang di 

luar rumah dan di luar sekolah adalah mereka yang 

menganut sistem nilai yang serupa, tentunya nilai-nilai itu 

bersifat memperkuat. Akan tetapi sebaliknya, jika nilai-nilai 

yang diamatinya, dipraktekkan oleh orang lain dan dianut 

pula oleh orang yang bersangkutan, tentunya akan berakibat 

pada terjadinya pergeseran nilai yang dianutnya. Berarti 

terjadinya perubahan pada sistem nilai yang dianut oleh 

seseorang bukanlah hal yang mustahil. Cepat atau lambat 

terjadinya pergeseran itu sangat tergantung pada kokoh 

tidaknya fondasi sistem nilai yang dianut itu. 

Sumber sistem nilai keempat adalah diri orang yang 

bersangkutan sendiri. Seperti dimaklumi, manusia 

merupakan makhluk dengan akal. Artinya, meskipun pada 

tingkat yang berbeda-beda setiap orang mempunyai daya 

kognitif dan daya nalar tertentu. Daya kognitif dan daya nalar 
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seseorang mengakibatkan mampu mengambil keputusan 

tentang apa yang akan diperbuatnya dengan hidupnya. 

Daya kognitif dan daya nalar setiap orang turut berperan 

dalam menentukan nasibnya sendiri. Memang benar bahwa 

apabila berbicara mengenai hak seseorang untuk 

menentukan nasibnya sendiri, perlu disinggung pandangan 

orang tentang di mana letak penentu nasib itu atau yang 

dalam studi keperilakuan disebut dengan istilah locus of 

control.  

Menurut teori, manusia dapat digolongkan pada dua 

jenis menurut pandangannya tentang locus of control itu, 

yaitu yang bersifat internal. Orang yang internal pada 

dasarnya berpandangan bahwa dirinyalah yang menjadi 

tuan dari nasibnya sedangkan orang bersifat eksternal 

berpendapat bahwa dirinya hanyalah merupakan pion dalam 

percaturan nasib. Artinya, orang yang eksternal berpendapat 

bahwa nasibnya ditentukan oleh kekuatan di luar dirinya, 

apakah kekuatan itu orang lain, mujur tidaknya seseorang 

dan suratan tangan. Karena kenyataan demikian, sistem 

nilai yang dianut oleh seseorang setelah menjadi dewasa, 

bisa saja berbeda dari sistem nilai yang ditanamkan pada 

dirinya sejak kecil, baik oleh orang tua, guru maupun teman-

temannya. Misalnya tidak sukar menemukan seseorang 

yang menganut sistem nilai yang oleh masyarakat luas 

dipandang sebagai nilai-nilai negatif, seperti ketidakjujuran, 

malas, mementingkan diri atau bahkan dikategorikan 

sebagai penjahat, padahal yang bersangkutan dibesarkan 

dalam suatu rumah tangga, sekolah dan lingkungan 

pergaulan yang mengagungkan nilai-nilai moral dan nilai 

sosial budaya yang positif. Tidak dapat disangkal bahwa baik 

pada tingkat masyarakat maupun pada tingkat individual, 
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terjadi pergeseran nilai-nilai, betapapun lambatnya 

pergeseran itu terjadi. 

Tingkat-tingkat Nilai. Para ilmuwan sosial telah melakukan 

berbagai penelitian yang dimaksudkan untuk lebih 

memahami berbagai tingkat nilai hidup yang dianut oleh 

seseorang yang pada gilirannya berpengaruh pada gaya 

hidupnya. Pada dasarnya nilai-nilai yang ada dapat 

dikategorikan pada tujuh tingkat yaitu : 

1. Nilai yang sifatnya reaktif. 

2. Nilai yang sifatnya tribalistik. 

3. Nilai yang ego sentris. 

4. Nilai konformitas. 

5. Nilai manipulatif. 

6. Nilai yang sosio sentris. 

7. Nilai eksistensial. 

 

1. Nilai yang sifatnya reaktif. Yang dimaksud dengan 

tingkat ini adalah apabila seseorang belum 

menyadari bahwa ia menganut suatu nilai tertentu 

karena sikapnya dalam hidup hanyalah sekedar 

bereaksi terhadap situasi tertentu yang dihadapinya. 

Reaksi tersebut pada dasarnya ditujukan kepada 

pemuasan kebutuhan yang sifatnya fisiologis, seperti 

rasa haus, rasa lapar dan sejenisnya seperti sering 

ditunjukkan oleh seorang bayi. Dalam kehidupan 

organisasional, nilai demikian pada umumnya tidak 

lagi dianut karena dalam kehidupan organisasional 

seseorang ia tidak lagi hanya ingin memenuhi 

kebutuhannya yang bersifat mendasar seperti minum 

kalau haus, makan kalau lapar dan kebutuhan 

fisiologis lainnya yang sejenis, akan tetapi juga sudah 
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berusaha memuaskan kebutuhan-kebutuhan 

lainnya. 

2. Nilai yang sifatnya tribalistik. Seseorang yang 

menganut nilai ini ditandai oleh sifatnya yang sangat 

taat kepada norma-norma sosial atau norma-norma 

kelompok di mana ia menjadi anggota dan juga 

kepada seorang pimpinan formal. Dengan perkataan 

lain, orang yang menganut nilai yang tribalistik 

adalah mereka yang berpendapat bahwa 

ketergantungan pada orang lain dan ketaatan 

kepada kepada yang berkuasa dan kepada norma-

norma hidup yang telah disepakati bersama akan 

mengakibatkan hidup ini penuh dengan keserasian 

dan keseimbangan. Orang demikian akan mudah 

diajak bekerjasama dengan orang-orang lain dan 

akan dengan mudah melakukan penyesuaian-

penyesuaian yang diperlukan. 

3. Nilai yang ego sentris. Yang menonjol dalam diri 

penganut nilai ini adalah sifatnya yang 

mementingkan diri sendiri dengan segala kebutuhan 

dan kepentingannya. Mereka hanya akan taat 

kepada norma-norma sosial dan norma-norma 

kelompok apabila ada pimpinan yang kuat dan 

bahkan keras yang mampu menuntut ketaatan 

kepada norma-norma yang telah ditetapkan. 

Biasanya orang-orang yang menganut nilai demikian 

hanya mau diajak bekerja sama dengan orang lain 

dalam kelompok apabila yang bersangkutan yakin 

bahwa dengan bekerja sama dengan orang lain itu 

kebutuhan dan kepentingan pribadinya akan 

terpenuhi. Nilai seperti ini sangat penting 

diperhatikan dalam menggunakan teori motivasi 

tertentu karena tidak dapat disangkal bahwa alasan 
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utama dan pertama dari seseorang memasuki suatu 

organisasi adalah untuk memuaskan kebutuhan dan 

mewujudkan kepentingan pribadi seseorang, yang 

tidak lagi mungkin dipuaskan dan diwujudkannya 

tanpa menggunakan jalur organisasional. Akan tetapi 

jelas bahwa penonjolan nilai yang individualistik dan 

ego sentris tidak boleh dibiarkan berkembang karena 

salah satu syarat mutlak dalam kehidupan 

organisasional yang serasi adalah kemauan 

seseorang dan seluruh anggota organisasi untuk 

membawahkan kepentingan pribadinya kepada 

kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan 

bersama dan kepentingan organisasi sebagai 

keseluruhan.  

4. Nilai konformitas. Salah satu tuntutan kehidupan 

organisasional adalah kesediaan untuk melakukan 

penyesuaian-penyesuaian tertentu agar perilaku 

seseorang sedemikian rupa sehingga ia diterima oleh 

orang lain dalam kelompok kerja di mana ia menjadi 

anggota. Penting untuk dicatat bahwa kesediaan 

seseorang untuk melakukan penyesuaian tersebut 

tidak perlu dan tidak boleh berarti kehilangan 

kepribadian dan individualitas orang yang 

bersangkutan. Menganut nilai konformitas pada 

dasarnya berarti bahwa seseorang harus dapat 

menerima adanya nilai-nilai pribadi yang dianut oleh 

orang lain yang berbeda dengan yang bersangkutan 

sendiri. Artinya, konformitas harus berlangsung dua 

arah, yaitu di satu pihak bersedia menerima adanya 

nilai-nilai hidup orang lain yang berbeda dengan nilai 

sendiri dan di sisi lain tidak memaksakan nilai sendiri 

kepada orang lain. Kesediaan memahami dan 
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menerima nilai yang berbeda dan pendapat yang 

berlainan merupakan salah satu segi kehidupan 

organisasional yang amat penting untuk dipupuk dan 

dikembangkan. 

5. Nilai manipulatif. Orang-orang yang menganut nilai 

manipulatif adalah mereka yang berusaha mencapai 

tujuan pribadi sendiri dengan manipulasi orang lain 

sedemikian rupa sehingga orang lain itu 

membenarkan tindakannya. Orang yang menganut 

nilai manipulatif biasanya menunjukkan sikap yang 

materialistik. Orang-orang demikian biasanya sangat 

ambisius yang cenderung berbuat segala sesuatu 

agar ia meraih keberhasilan yang pada gilirannya 

tercermin pada berbagai hal seperti status yang lebih 

tinggi dan penghargaan yang lebih besar. Karena 

itulah orang awampun sering melihat sifat manipulatif 

dan ambisi besar sebagai hal yang negatif yang tidak 

mendorong kehidupan organisasional yang serasi 

dan selaras. 

6. Nilai yang sosio sentris. Konotasi jelas dari nilai ini 

ialah penempatan kebersamaan jauh lebih penting 

ketimbang nilai yang materialistik, manipulatif atau 

konformitas. Orang yang menganut nilai sosio sentris 

sangat mementingkan keberadaan orang lain. 

Memperoleh kemajuan sendiri tanpa kemajuan 

bersama dipandang negatif oleh penganut nilai ini. 

Kiranya akan mudah untuk menerima pendapat yang 

mengatakan bahwa dalam kehidupan 

organisasional, semakin banyak orang yang 

menganut teori ini semakin mudah menggerakkan 

para anggota organisasi untuk mencapai tujuan 

bersama, baik dalam arti tujuan dan sasaran suatu 
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kelompok kerja tertentu maupun dalam arti tujuan 

dan sasaran organisasi sebagai keseluruhan. 

7. Nilai eksistensial. Orang yang menganut nilai 

eksistensial adalah mereka yang memiliki tingkat 

toleransi yang tinggi terhadap pandangan orang lain 

yang berbeda dari pandangan sendiri. Orang seperti 

ini sangat tidak menyukai kekakuan dalam hubungan 

interaksi dalam kehidupan organisasional, 

pengaturan yang terlalu mengikat, simbol-simbol 

status dan penggunaan kekuasaan secara tidak 

benar.  

Kecenderungan para manajer untuk berada pada 

tingkat 4 dan 5 meskipun tidak sedikit yang berada pada 

tingkat 6 dan 7. Betapapun besarnya hasrat seseorang untuk 

memuaskan kebutuhan dan mewujudkan kepentingan 

pribadinya pada waktu memasuki suatu organisasi tertentu, 

terlepas dari hirarkhi jabatan yang dipangkunya dalam suatu 

organisasi, setiap orang mau tidak mau harus melakukan 

berbagai jenis penyesuaian sehingga terjadi pergeseran nilai 

yang dianut dari nilai yang sifatnya individualistik dan bahkan 

mungkin ego sentris menjadi nilai yang sosio-sentris. 

Berbagai tingkat nilai tersebut akan lebih bermanfaat 

lagi bagi kepentingan motivasi apabila dikaitkan dengan 

berbagai tipe nilai yang dikenal dewasa ini. Klasifikasi tipe 

nilai yang dikenal dewasa ini menunjukkan bahwa pada 

dasarnya nilai-nilai individual dapat dibagi menjadi enam 

tipe, yaitu : 

1. Teoritikal, 

2. Ekonomi, 

3. Estetika, 
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4. Sosial, 

5. Politis, 

6. Religius. 

1. Tipe Teoritikal. Telah umum dimaklumi dan diterima 

bahwa manusia berbudaya adalah manusia yang 

mempunyai keinginan kuat untuk terus mencari 

kebenaran. Keinginan itu diusahakan terwujud 

dengan kegiatan ilmiah dengan pendekatan yang 

rasional. Para ilmuwan biasanya menyadari benar 

bahwa kebenaran ilmiah itu bersifat relatif dan 

sementara. Sebagai temuan manusia kebenaran 

ilmiah memang tidak bersifat absolut. Hal ini terbukti 

dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik yang 

eksakta, sosial maupun humaniora. Satu temuan 

tertentu yang pada suatu saat diterima dan diakui 

dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai kebenaran 

bisa saja kemudian ditolak dan tidak diakui lagi 

karena temuan baru yang memunculkan kebenaran 

baru pula. Kenyataan ilmiah demikian mungkin 

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia 

dalam daya kognitifnya. Tetapi juga diakibatkan oleh 

ketidaktepatan dalam menggunakan instrumen 

tertentu. Akan tetapi terlepas dari kenyataan 

tersebut, tidak dapat disangkal bahwa dalam usaha 

manusia untuk lebih memahami fenomena yang 

terdapat dalam alam yang masih tetap penuh dengan 

misteri ini nilai teoritikal yang menempatkan 

kebenaran ilmiah pada peringkat tinggi tetap 

mempunyai tempat terhormat. Dengan tingkat 

intensitas yang berbeda-beda, setiap organisasi 

membutuhkan pekerja yang menganut nilai teoritikal, 

terutama yang melakukan kegiatan ilmiah seperti 

lembaga pendidikan tinggi, organisasi penelitian dan 



63 
 

pengembangan dan organisasi-organisasi lain yang 

sejenis. 

2. Nilai ekonomi. Nilai ini berkaitan erat dengan 

pandangan yang praktis atau pragmatis. Nilai ini 

bahkan menjadi pegangan banyak orang terutama 

apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa tujuan 

yang ingin dicapai baik pada tingkat individu, tingkat 

kelompok maupun pada tingkat organisasional, 

sifatnya tidak terbatas sedangkan kemampuan untuk 

mencapai tujuan tersebut selalu terbatas. Kehadiran 

nilai ini mendorong manusia untuk bersikap realistik 

baik dalam menentukan tujuannya maupun dalam 

menentukan standar tingkat kepuasan yang ingin 

diperolehnya. 

3. Nilai Estetika. Telah umum diakui bahwa semakin 

tinggi tingkat peradaban yang dicapai oleh manusia, 

semakin tinggi pula nilai yang diberikan pada mutu 

hidup. Salah satu segi penting dari mutu hidup yang 

tinggi itu ialah semakin diberikannya tempat yang 

terhormat kepada nilai-nilai keindahan atau estetika. 

Penghargaan tinggi yang diberikan oleh masyarakat 

terhadap karya seni, seni musik, seni tari adalah 

beberapa contoh kongkret. Dalam arti yang lebih 

sempitpun yaitu dalam kehidupan organisasional, hal 

ini terlihat seperti dalam hal apa yang dewasa ini 

dikenal dengan job enrichment berbagai jenis 

kebutuhannya, akan tetapi juga agar mutu hidup 

seseorang diperkaya oleh karyanya itu. 

4. Nilai Sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai 

makhluk sosial setiap orang sangat mendambakan 

penerimaan yang ikhlas oleh orang lain terhadap 
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keberadaannya. Cinta kepada sesama, 

pengutamaan kepentingan bersama ketimbang 

kepentingan pribadi, harmoni dalam interaksi dengan 

orang lain merupakan beberapa contoh nilai sosial. 

Nilai sosial sangat perlu dikembangkan dan dipupuk 

dalam kehidupan organisasional karena akan 

memperlancar segala usaha untuk mencapai tujuan 

bersama. 

5. Nilai Politis. Salah satu predikat yang biasanya 

diberikan kepada manusia, disamping berbagai 

predikat lainnya, ialah manusia sebagai insan politik. 

Telah diketahui bahwa politik berkaitan dengan 

pencaturan kekuasaan, kekuatan, wewenang dan 

pengaruh. Bukanlah hal yang selalu negatif apabila 

seseorang berkeinginan memiliki kekuasaan, 

wewenang atau pengaruh atas orang lain, baik 

karena kedudukan formal seseorang maupun karena 

faktor-faktor lainnya. Percaturan dikatakan selalu 

terdapat dalam setiap organisasi karena berkaitan 

dengan ketergantungan. Semakin tergantung 

seseorang kepada orang lain dalam berbagai segi 

kehidupannya, semakin besar pula kekuasaan orang 

lain itu terhadap dirinya. 

6. Nilai Religius. Nilai-nilai religius menempati peringkat 

yang sangat tinggi dalam kehidupan seorang yang 

beradab. Dikatakan demikian karena nilai-nilai 

religius berkaitan dengan kebenaran Ilahi yang 

bersifat absolut yang berangkat dari dan bermuara 

pada hak asasi manusia yang paling asasi, yaitu 

hubungan seseorang dengan Penciptanya. 

Sesungguhnya nilai religius tidak semata-mata 

berkaitan dengan kehidupan keagamaan seseorang, 
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akan tetapi tercermin juga dalam kehidupan sehari-

hari seperti menjunjung tinggi nilai-nilai luhur tertentu 

seperti kejujuran, kesediaan berkorban, kesetiaan, 

dan lain sebagainya. 

Implikasi dari semua itu dalam kehidupan 

organisasional antara lain ialah bahwa dengan memahami 

tipe dan tingkat nilai yang dianut oleh para anggota 

organisasi, para manajer selaku motivator akan dapat 

memilih dan menggunakan teknik dan metode motivasi yang 

paling tepat sehingga sasaran dari metode dan teknik 

penggerakkan itu akan tercapai dengan tingkat efektivitas 

yang setinggi mungkin. Misalnya dalam hal penempatan 

seseorang. Orang yang menempatkan nilai teoritikal pada 

peringkat tinggi akan lebih tepat apabila ditempatkan pada 

satuan organisasi yang bergerak di bidang penelitian dan 

pengembangan, dan bukan pada satuan kerja yang 

mengutamakan nilai-nilai politis atau ekonomis. Misalnya 

seseorang yang mempunyai keinginan kuat untuk 

berpengaruh atas orang lain tentunya akan lebih cocok 

ditempatkan pada kedudukan manajerial dibandingkan 

dengan orang-orang yang menempatkan nilai estetika pada 

peringkat yang tinggi. Seseorang yang menjadi penganut 

kuat dari nilai-nilai religius mungkin akan cocok ditempatkan 

pada posisi yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi, 

misalnya kasir dan bukan pada posisi di mana sikap yang 

menempatkan nilai ekonomis sebagai nilai utama, dan 

sebagainya. 

Pemahaman Sikap Bawahan 

Hal ini sangat penting mendapat perhatian karena 

meskipun sikap seseorang berbeda dari nilai yang 

dianutnya, terdapat kaitan yang erat antara keduanya. 
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Secara konsepsional, nilai memang lebih luas dari sikap. 

Seperti nilai menyangkut persepsi seseorang tentang yang 

baik, yang tidak baik, yang benar dan yang salah. 

Sedangkan sikap merupakan suatu pernyataan evaluatif 

seseorang terhadap objek tertentu, orang tertentu atau 

peristiwa tertentu. Artinya sikap merupakan pencerminan 

perasaan seseorang terhadap sesuatu. Misalnya, jika 

seseorang berkata bahwa dia senang menikmati 

pemandangan di pegunungan, ia telah menyatakan 

sikapnya terhadap sesuatu objek. Telah terbukti bahwa 

sikap seseorang terbentuk karena pengaruh orang lain. 

Orang-orang lain yang turut berpengaruh pada sikap 

seseorang ialah orang tua, guru, dan rekan-rekan 

seseorang. 

Di samping ketiga sumber sikap tersebut yaitu orang 

tua, guru dan rekan, tentunya diri sendiripun ikut berperan. 

Artinya, kemampuan berpikir, kemampuan memilih, dan 

faktor-faktor intrinsik lainnya berpengaruh pula pada sikap 

seseorang terhadap objek, orang lain dan peristiwa tertentu. 

Salah satu faktor penyebabnya ialah keinginan seseorang 

untuk tidak melawan arus, disenangi oleh orang lain, 

diterima sebagai anggota organisasi yang terhormat dan 

berbagai keinginan lainnya. Berbagai penelitian seperti pada 

eksperimen Hawthorne di perusahaan Western Electric di 

Chicago, membuktikan bahwa sikap seseorang terhadap 

kehidupan organisasional, dalam hal produktivitas kerja 

misalnya, sangat ditentukan oleh norma-norma yang telah 

ditetapkan oleh kelompok kerja tertentu dan semua anggota 

kelompok diharapkan taat kepada norma-norma kelompok 

tersebut. 
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Sikap seseorang memang dapat berubah. baik yang 

positif menjadi negatif ataupun sebaliknya dari negatif 

menjadi positif. Situasi dan pengalaman seseorang sangat 

berperan dalam hal ini. Yang sangat menarik untuk diamati 

ialah kenyataan bahwa setiap orang akan berusaha agar dia 

bersikap konsisten. Konsistensi biasanya tercermin dalam 

satunya perbuatan dan ucapannya. Mudah memahami 

bahwa jika sikap seseorang positif, tidak akan sukar 

mensinkronkan sikap atau perbuatannya dengan 

ucapannya. Akan tetapi dengan mengambil sikap negatif 

sekalipun, seseorang biasanya akan berusaha mencari 

pembenaran agar orang lain memperoleh kesan bahwa 

sikap dan ucapan seseorang itu kelihatannya sinkron. Usaha 

mensinkronkan sikap dan ucapan itu dapat mengambil 

berbagai bentuk.  

Misalnya seseorang yang dalam perusahaan atau 

instansinya mempunyai sikap yang negatif terhadap 

perusahaan atau instansi di mana ia bekerja, padahal ia 

ditempatkan pada bagian kepegawaian yang salah satu 

tugasnya adalah untuk menseleksi calon-calon karyawan 

yang melamar di perusahaan atau instansi itu. Cara pertama 

yang dapat dilakukannya ialah merubah pandangan dan 

sikapnya terhadap instansi atau perusahaan sehingga sikap 

yang tadinya negatif berubah menjadi pandangan dan sikap 

yang positif apabila berlangsung secara mantap akan 

merupakan pandangan dan sikapnya yang permanen.  

Dalam hal demikian tidak akan sukar baginya untuk 

meyakinkan para calon karyawan bahwa perusahaan atau 

instansi tempatnya bekerja adalah perusahaan atau instansi 

yang baik sebagai tempat berkarya. Bila hal ini yang terjadi 

apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang tersebut ialah 
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berusaha melihat segi-segi positif dari kehidupan 

organisasional di perusahaan atau instansi yang 

bersangkutan. Dalam hal demikian terjadi sinkronisasi 

positif. Kemungkinan lain ialah yang bersangkutan tetap 

berpandangan negatif terhadap perusahaan atau organisasi 

dan menyatakan pandangannya kepada para calon yang 

datang melamar. Biasanya tindakan demikian dilakukan 

dengan semacam pembenaran bahwa hati nuraninya tidak 

membenarkannya untuk berpandangan satu hal dan berkata 

hal lain.   

Pelajaran penting dari pembahasan di atas ialah 

bahwa sikap seseorang terhadap sesuatu hal, sesuatu 

peristiwa, sesuatu benda atau terhadap seseorang pada 

umumnya dapat diduga. Akan tetapi sebaliknya merupakan 

kenyataan pula bahwa tidak ada satu orang pun yang selalu 

konsisten benar terus-menerus terhadap objek, peristiwa 

atau orang lain. Dengan perkataan lain tidak mustahil bahwa 

terdapat inkonsistensi dalam sikap seseorang terhadap 

objek, peristiwa atau orang tertentu. Artinya mungkin saja 

terdapat dissonansi antara sikap dan perilak seseorang yang 

pada gilirannya mempunyai implikasi terhadap motivasi 

orang yang bersangkutan. Jika terdapat dissonansi berarti 

terdapat ketidakkonsistenan dalam berbagai sikap 

seseorang atau antara sikap dan perilakunya.  

Secara normal memang setiap orang akan berusaha 

untuk menghilangkan atau paling sedikit mengurangi 

dissonansi tersebut karena apabila tidak, dapat berakibat 

negatif dalam kehidupan organisasionalnya. Intensitas 

usaha penghilangan atau pengurangan dissonansi itu 

sangat tergantung pada kuat tidaknya dampak inkonsistensi 

yang ada. Contohnya Tuan A adalah seorang manajer pabrik 
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dengan masa kerja yang cukup lama. Ia seorang manajer 

yang dihormati bukan saja oleh para bawahannya, akan 

tetapi juga oleh para atasannya karena dipandang sebagai 

seorang manajer yang berhasil, terbukti dari tingginya 

permintaan konsumen atas barang yang dihasilkan dan 

penguasaan pangsa pasar yang cukup tinggi dan 

keuntungan perusahaan yang cukup besar. Pada dasarnya 

A cukup puas bekerja di perusahaan yang bersangkutan dan 

tidak terpikir olehnya untuk pindah bekerja ke perusahaan 

lain. Yang kadang-kadang mengganggu pikirannya ialah 

bahwa dalam proses produksi, pabrik menghasilkan limbah 

pabrik yang biasanya dibuang ke sungai yang mengalir di 

sebelah pabrik, padahal dalam hati kecilnya A menentang 

pencemaran lingkungan karena akan merugikan masyarakat 

yang bermukim di sekitar pabrik. dalam diri A terdapat 

dissonansi yang cukup kuat yaitu disatu pihak ia mempunyai 

sikap yang positif terhadap kehidupan organisasionalnya, 

tetapi di lain pihak ia bersikap negatif terhadap pencemaran 

lingkungan oleh pabrik yang justru dipimpinnya. Pertanyaan 

yang segera timbul ilah apa yang akan dilakukan oleh A 

untuk menghilangkan atau mengurangi dissonansi yang 

terdapat dalam dirinya? Tampaknya terdapat empat pilihan 

baginya. 

Pilihan pertama ialah mengambil keputusan untuk 

tidak membuang limbah industri dari pabriknya ke sungai 

yang mengalir di sebelah pabrik dan membuangnya ke 

tempat lain sehingga sungai itu tidak tercemar. Hanya saja 

jika pilihan ini yang diambil, belum tentu direksi perusahaan 

menyetujuinya karena akan menambah biaya produksi yang 

berarti mengurangi keuntungan bagi perusahaan. Jika A 

bersikeras untuk menjatuhkan pilihannya pada alternatif ini, 

tidak mustahil bahwa kelangsungan kariernya dalam 
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perusahaan akan terancam. Jelaslah bahwa ini bukan 

merupakan pilihan yang mudah mengingat bahwa 

keluarganya sangat mendambakan penghasilan yang 

teratur dan memadai guna membiayai kehidupan seluruh 

keluarga ditambah kenyataan bahwa A sudah cukup lanjut 

usianya sehingga sudah sangat sukar baginya memperoleh 

pekerjaan serupa di tempat lain dengan tingkat pendapatan, 

fasilitas dan kondisi kerja yang sama. 

Pilihan kedua yang tersedia baginya ialah 

menentukan sikap bahwa kesetiaannya pertama-pertama 

adalah kepada perusahaan dan bukan kepada masyarakat 

luas. jika alternatif ini yang ditempuh berarti ia sudah 

merubah sikapnya semula terhadap pencemaran lingkungan 

dan mencari pembenaran atas perubahan sikap itu dengan 

memasukkan unsur-unsur kehidupan organisasional yang 

lain, seperti kesetiaan kepada perusahaan yang sudah 

mempekerjakannya, tanggung jawabnya kepada keluarga 

yang tidak mungkin mengalami disrupsi penghasilan yang 

apabila terjadi akan mengakibatkan orang lain berpendapat 

bahwa ia adalah seorang kepala keuarga yang tidak atau 

kurang bertanggung jawab. 

Alternatif ketiga ialah bagi A merubah sikapnya sama 

sekali dengan mengambil sikap baru yang mengatakan 

bahwa mencemarkan lingkungan bukanlah merupakan hal 

yang salah. Perubahan drastik demikian tidak mustahil 

terjadi apabila karena berbagai pertimbangan harus terjadi 

perubahan nilai yang dianut seseorang, misalnya dari 

penganut nilai estetika, dalam hal ini lingkungan yang tidak 

tercemar dengan nilai ekonomi dalam hal ini pragmatisme 

karena, antara lain rasa tanggung jawab kepada keluarga. 
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Alternatif keempat ialah mencari unsur-unsur yang 

sifatnya konsonan dalam sikap yang melebihi unsur-unsur 

yang sifatnya dissonan, misalnya dengan mengatakan 

bahwa memang benar pencemaran lingkungan tidak baik, 

akan tetapi keuntungan yang diperoleh masyarakat sekitar 

pabrik, dalam bentuk lapangan kerja di pabrik atau di 

luarnya, seperti kesempatan membuka restoran, toko 

kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya, lebih besar dari 

kerugian yang ditimbulkan oleh limbah industri yang terjadi.  

Nilai yang dianut oleh seseorang sangat 

berpengaruh pada sikapnya yang pada gilirannya turut 

menentukan teknik dan gaya motivasi yang tepat untuk 

menggerakkannya. Penting pula untuk mencatat bahwa 

dalam kehidupan organisasional terdapat tiga faktor yang 

sangat berpengaruh pada sikap seseorang, yaitu kepuasan 

kerja orang yang bersangkutan, tingkat keterlibatan 

seseorang dalam menentukan nasibnya dalam organisasi 

dan komitmen organisasional orang tersebut. 

Kepuasan kerja ialah sikap umum seseorang 

terhadap pekerjaannya. Artinya secara umum dapat 

dirumuskan bahwa seseorang yang memiliki rasa puas 

terhadap pekerjaannya akan mempnuai sikap yang positif 

terhadap organisasi di mana ia berkarya. Sebaliknya, orang 

yang tidak puas terhadap pekerjaannya , apapun fakor-faktor 

penyebab ketidakpuasan itu seperti misalnya gaji yang 

rendah, pekerjaan yang membosankan, kondisi kerja yang 

kurang memuaskan, dan sebagainya, akan cenderung 

bersikap negatif terhadap organisasi di mana ia bekerja. 

Implikasinya bagi manajemen ialah bahwa semakin banyak 

orang yang merasa puas yang berakibat pada sikap positif 

terhadap organisasi, tugas-tugas pemberian motivasi relatif 
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menjadi semakin mudah. Sebaliknyalah yang terjadi apabila 

semakin banyak orang yang merasa tidak puas karena akan 

cenderung menampilkan sikap dan perilaku yang negative. 

Keterlibatan ialah cara melihat sampai sejauh mana 

seorang karyawan diikutsertakan dalam menentukan nasib 

sendiri dalam berkarya.Ditinjau dari segi harkat dan martabat 

manusia hal ini merupakan hal yang sangat penting karena 

keikutsertakan menentukan nasib sendiri akan 

diinterpretasikan sebagai usaha manajemen untuk tidak 

mendiktekan keinginannya kepada para bawahan, 

melainkan memberikan kesempatan kepada karyawan turut 

berperan dalam menentukan warna kehidupan berkarya itu. 

Sudah tidak dapat disangsikan bahwa semakin besar tingkat 

keterlibatan seseorang dalam menentukan warna kehidupan 

berkaryanya, ia akan mempunyai rasa tanggung jawab yang 

semakin besar untuk menunaikan kewajibannya yang 

tercermin dalam berbagai bentuk seperti produktivitas yang 

tinggi, tingkat kemangkiran yang rendah, tingkat kepuasan 

yang tinggi dan keinginan yang rendah untuk pindah 

pekerjaan. 

Faktor ketiga yang penting mendapat perhatian ialah 

komitmen organisasional. Komitmen organisasional ialah 

sampai sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri 

sendiri secara positif dengan organisasi. Dalam suatu 

organisasi di mana para pekerjanya dipandang dan 

diperlakukan sebagai seorang anggota keluarga besar 

organisasi, akan merupakan dorongan yang sangat kuat 

untuk meningkatkan komitmen organisasional tersebut.  

Pada gilirannya komitmen organisasional yang tinggi 

akan berakibat pada berbagai sikap dan perilaku positif, 

seperti misalnya menghindari tindakan, perilaku dan sikap 
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yang merugikan nama baik organisasi, kesetiaan kepada 

pimpinan, kepada rekan setingkat dan kepada para 

bawahan, produktivitas yang tinggi, kesediaan 

menyelesaikan konflik melalui musaywarah dan lain 

sebagainya. 

Kepuasan Kerja 

Jika dikatakan bahwa kepuasan kerja merupakan 

sikap umum seseorang yang positif terhadap kehidupan 

organisasionalnya, jelaslah bahwa setiap manajer perlu 

mengambil berbagai langkah agar semakin banyak, apabila 

mungkin semua, bawahannya merasa puas bekerja pada 

organisasi yang bersangkutan. Untuk dapat melakukannya 

dengan tepat dan kena sasaran, diperlukan pemahaman 

tentang teknik dan cara yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kepuasan para bawahan tersebut. Dalam 

hubungan ini perlu diperhatikan bahwa seorang pekerja tidak 

melakukan tugasnya dalam suasana kehampaan. Arinya, 

seseorang dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan 

kepadanya tidak membatasi keberadaannya dalam 

organisasi hanya pada penyelesaian tugas itu berdasarkan 

ketrampilan dan deskripsi tugas yang mungkin sangat jelas. 

Hal-hal tersebut memang tetap penting. 

Apa yang sesungguhnya yang mengakibatkan 

kepuasan kerja ? Literatur tentang ini memberi petunjuk 

bahwa terdapat paling sedikit empat faktor yang turut 

berperan, yaitu : 

1. Pekerjaan yang penuh tantangan, 

2. Penerapan sistem penghargaan yang adil, 

3. Kondisi yang sifatnya mendukung, 

4. Sikap rekan sekerja. 
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Pekerjaan yang Penuh Tantangan. Dewasa ini telah 

umum diakui bahwa bagi sebagian besar pekerja, pekerjaan 

yang tidak menarik, misalnya karena sangat teknis dan 

repetitif sehingga tidak lagi menuntut imajinasi, inovasi dan 

kreatifitas dalam pelaksanaannya, merupakan salah satu 

sumber ketidakpuasan yang tercermin pada tingkat 

kebosanan yang tinggi. Adanya sistem umpan balik yang 

memberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan 

bagaimana pandangan atasannya tentang kemampuannya 

menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. 

Artinya, hasil evaluasi atasan terhadap penyelesaian tugas, 

yang tentunya diharapkan bersifat rasional dan objektif 

karena didasarkan pada kriteria yang objektif pula, perlu 

disampaikan kepda pekerja yang bersangkutan. Dengan 

demikian ia mengetahui apakah prestasi kerjanya sesuai 

dengan harapan dan tuntutan organisasi. 

Sistem Penghargaan yang Adil. Dalam kehidupan 

organisasional, masalah keadilan sesungguhnya adalah 

masalah persepsi.  Secara sederhana dinyatakan bahwa 

biasanya seseorang akan merasa diperlakukan secara adil 

apabila perlakuan itu menguntungkannya dan sebaliknya 

merasa diperlakukan tidak adil apabila perlakuan itu 

dilihatnya sebagai suatu hal yang merugikan. Dalam 

kehidupan berkarya persepsi itu dikaitkan dengan berbagai 

hal. 

1. Soal pengupahan dan penggajian. Upah atau gaji 

adalah imbalan yang diterima oleh seseorang dari 

organisasi atas jasa yang diberikannya, baik berupa 

waktu, tenaga, keahlian atau ketrampilan. Biasanya 

seseorang melihat upah gaji itu dengan kaca mata 
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perbandingan. Perbandingan pertama dikaitkan 

dengan harapan seseorang berdasarkan tingkat 

pendidikan, pengalaman, masa kerja, jumlah 

tanggungan, status sosial dan kebutuhan 

ekonomisnya. Perbandingan kedua dikaitkan dengan 

orang lain dalam organisasi terutama mereka yang 

memiliki karakteristik yang serupa dengan diri 

pembanding seperti pendidikan, pengalaman, masa 

kerja, jumlah tanggungan, status sosial dan 

kebutuhan ekonomis dan melakukan pekerjaan yang 

sejenis, serta memikul tanggung jawab profesional 

yang relatif sama. Jika terdapat perbedaan antara 

upah dan gaji seseorang dengan  rekannya yang 

menurut pandangannya memiliki karakteristik yang 

sejenis, hal itu akan dipandang sebagai sebagai 

suatu hal yang tidak adil. Perbandingan ketiga adalah 

dengan para pekerja di organisasi lain di kawasan 

yang sama, terutama organisasi yang bergerak 

dalam kegiatan yang sejenis dengan organisasi di 

mana seseorang berkarya. Perbandingan keempat 

ialah dengan peraturan perundang-undangan, 

terutama yang menyangkut tingkat upah minimum 

yang dibanyak negara sudah diatur dengan 

perundang-undangan. Perbandingan kelima adalah 

antara apa yang diterima oleh seseorang dalam 

bentuk upah atau gaji dengan kemampuan 

organisasi. Dalam hal ini sering terjadi perbedaan 

persepsi dan interpretasi antara seorang pekerja 

dengan organisasi. Persepsi dan interpretasi 

tersebut bahkan sering bertentangan secara 

diametrikal. Perbedaan pandangan yang diametrikal 

itu sering dipertajam oleh berbagai hal seperti 

perbedaan yang mencolok antara pendapatan para 
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manajer dengan para karyawan, perbedaan dalam 

fasilitas kerja, gaya hidup para pimpinan dan lain 

sebagainya. 

2. Sistem Promosi. Dalam pengelolaan sumber daya 

manusia, salah satu kebutuhan nyata seseorang 

ialah memuaskan kebutuhan maju dalam karier. 

Sukar membayangkan adanya pekerja yang akan 

merasa puas apabila berada pada tangga karier yang 

sama sejak ia mulai masuk dalam organisasi sampai 

dia meninggalkan organisasi itu karena misalnya 

memasuki masa pensiun. Prinsip ini berlaku bagi 

semua jenis pekerjaan dan semua hierarkhi jabatan. 

Karena itu dalam setiap organisasi perlu kejelasan 

tentang berbagai anak tangga karier yang mungkin 

dinaiki oleh seseorang apabila berbagai kriteria 

persyaratan yang telah ditetapkan terpenuhi dengan 

baik. Apabila menurut persepsi seseorang, promosi 

dalam organisasi didasarkan pada berbagai 

pertimbangan yang tidak didasarkan pada kriteria 

yang objektif melainkan berdasarkan berbagai 

pertimbangan yang subjektif, seperti personal likes 

and dislikes, nepotisme, kesukuan, asal daerah dan 

lain sebagainya, akan timbul perasaan diperlakukan 

tidak adil yang pada gilirannya akan berakibat pada 

tingkat kepuasan yang rendah yang tidak mustahil 

akan bermuara kepada perilaku yang negatif. 

3. Kondisi kerja. Yang dimaksud dengan kondisi kerja 

tidak terbatas hanya pada kondisi kerja di tempat 

pekerjaan masing-masing, seperti nyamannya 

tempat kerja, ventilasi yang cukup, penerangan 

lampu yang memadai, kebersihan tempat pekerjaan, 

keamanan dan hal lain yang sejenis, tetapi juga 

misalnya lokasi tempat kerja dikaitkan dengan 
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tempat tinggal seseorang. Artinya, tidak mustahil ada 

orang yang bersedia menerima tingkat upah atau gaji 

yang lebih rendah dari yang mungkin diterimanya 

asal saja lokasi tempat pekerjaannya itu dekat 

dengan tempat tinggalnya. Tentunya banyak faktor 

penyebab mengapa demikian. Misalnya biaya yang 

akan dikeluarkan untuk angkutan, waktu yang dapat 

dihemat menuju tempat bekerja di pagi hari dan 

menuju tempat tinggal di sore hari dan lain 

sebagainya. Faktor lain yang tidak kecil artinya dalam 

hal kepuasan kerja ialah sampai sejauh mana 

seseorang dilibatkan dalam menentukan isi 

pekerjaannya juga dalam hal pengaturan jam kerja. 

Perkembangan mengenai jam kerja yang dewasa ini 

menarik perhatian para teoritis dan praktisi adalah 

penerapan dari apa yang dikenal sebagai flexitime. 

Penerapan sistem ini berarti bahwa kepada para 

pekerja diberikan kebebasan untuk menentukan jam 

berapa ia masuk bekerja dan jam berapa ia pulang 

dengan ketentuan bahwa :  

a. kelancaran penyesuaian tugas organisasi sebagai 

keseluruhan tidak terganggu, 

b. jumlah jam kerja misalnya delapan jam sehari tetap 

terpenuhi. 

 

Kondisi Kerja yang Mendukung. Relevan untuk 

menekankan bahwa meskipun benar bahwa efisiensi, 

efektivitas, dan produktivitas kerja pada analisis terakhir 

tergantung pada unsur manusia dalam organisasi, tetap 

diperlukan kondisi kerja yang mendukung. Hal ini antara lain 

berarti tersedianya sarana dan prasarana kerja yang 

memadai sesuai dengan sifat tugas yang harus diselesaikan. 
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Sikap Orang Lain dalam Organisasi. Seperti 

diketahui manusia tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan 

organisasional, seseorang mau tidak mau harus melakukan 

interaksi dengan orang lain, apakah itu rekan sekerjanya, 

atasannya, dan bagi mereka yang menduduki jabatan 

manajerial para bawahan. Keharusan melakukan interaksi 

itu timbul karena adanya saling ketergantungan dan 

keterkaitan antara satu tugas dengan tugas lain. Kebenaran 

pendapat dewasa ini semakin disadari karena satuan-satuan 

kerja yang terdapat dalam suatu organisasi yang melakukan 

tugas-tugas spesifik dengan jenis spesialisasi yang khas 

pula, hanyalah sub sistem yang keberhasilan 

penyelesaiannya sangat ditentukan oleh interaksi antara 

orang-orang yang terdapat dalam suatu satuan kerja 

tertentu. Dukungan atasanpun sangat penting. Sudah 

barang tentu dukungan yang bisa dan harus diberikan oleh 

atasan itu beranekaragam sifat dan bentuknya.  

Bentuk dukungan lain yang dapat diberikan oleh 

seorang manajer kepada para bawahannya ialah melalui 

kesediaannya menerima saran dan pendapat para bawahan 

tersebut, khususnya yang menyangkut tugas pekerjaan 

masing-masing dan kehidupan organisasional pada 

umumnya. Dalam kaitan ini kesungguhan para manajer 

merupakan syarat mutlak. artinya, jangan hendaknya 

seorang manajer mengatakan bahwa ia akan sangat senang 

menerima saran dan pendapat para bawahan, akan tetapi 

dalam kenyataan tidak mempertimbangkan saran dan 

pendapat para bawahan itu, misalnya dalam proses 

pengambilan keputusan. Singkatnya atasan yang bersifat 

mendudkung adalah atasan yang menggunakan gaya 

manajerial yang demokratik. 
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Kepada setiap dan semua anggota organisasi 

diberikan kesempatan dan didorong menyampaikan saran 

yang konstruktif untuk mengatasi berbagai situasi 

problematik yang dihadapi organisasi. Misalnya mengurangi 

pemborosan, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas kerja. Daya tarik cara ini antara lain terlihat dari 

pemberian penghargaan kepada para pekerja yang usulnya 

diterima dan setelah dilaksanakan ternyata berakibat positif 

bagi organisasi. 

 

Kemampuan 

Ditinjau dari teori motivasi dan aplikasinya, 

kemampuan dapat digolongkan pada dua jenis, yaotu 

kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Merupakan 

kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa setiap orang 

mempunyai tingkat kemampuan tertentu yang sangat 

mungkin berbeda dari orang-orang lain. Implikasi kenyataan 

ini dalam kehidupan organisasional antara lain ialah bahwa 

setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu 

dibandingkan dengan orang-orang lain disekitarnya. 

Mengakui bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan 

kekurangan menjadi sangat penting antara lain karena 

dengan pengetahuan tersebut berbagai tindakan dapat 

diambil oleh seorang  manajer yang tepat. Misalnya dalam 

hal penempatan. Dalam hubungan ini pada umumnya dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang 

dalam organisasi, yang lebih diperlukan adalah kemampuan 

intelektual yang tinggi, bukan kemampuan fisik.  

Telah umum diketahui bahwa penempatan yang 

tepat pada permulaan karier seseorang akan sangat 
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mempermudah tugas pembinaan dan pengembangan karier 

yang bersangkutan berarti mempermudah usaha 

penggerakan yang akan dilakukan sehingga pekerja 

tersebut menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. Agar 

seorang manajer dapat memilih dan menggunakan teknik 

motivasi yang tepat, terdapat keharusan untuk mengenal 

para bawahannya secara individual. Pengenalan para 

bawahan itu bertolak dari kenyataan bahwa manusia 

merupakan makhluk yang sangat kompleks dengan 

konfigurasi komponen kepribadian yang jauh dari 

sederhana. Salah satu segi konfigurasi manusia yang sangat 

kompleks itu ialah kebutuhannya yang sangat rumit pula 

yang mutlak perlu dipahami karena pemuasan berbagai 

kebutuhan itu memang merupakan salah satu sasaran 

penggunaan teknik dan metode motivasi yang tepat. 
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BAB IV 

MOTIVASI DAN PEMUASAN BERBAGAI KEBUTUHAN 

 

Dapat dinyatakan bahwa motivasi merupakan akibat 

dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang 

dihadapinya. Karena itulah terdapat perbedaan dalam 

kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam 

menghadapi situasi tertentu dibandingkan dengan orang-

orang lain yang menghadapi situasi yang sama. Bahkan 

seseorang akan menunjukkan dorongan tertentu dalam 

menghadapi situasi yang berbeda dan dalam waktu yang 

berlainan pula.  

Motivasi salah satu hal yang amat penting untuk 

diperhatikan ialah bahwa tingkat motivasi berbeda antara 

seorang dengan orang lain dan dalam diri seseorang pada 

waktu yang berlainan. Pemberian motivasi oleh para 

manajer kepada bawahannya adalah peningkatan prestasi 

kerja para bawahan yang bersangkutan dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Akan 

tetapi prestasi kerja tidak dapat ditingkatkan hanya melalui 

pemberian motivasi saja, karena ia merupakan perkalian 

antara kemampuan dan motivasi. Motivasi adalah daya 

pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan 

dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga dan 

waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, 

dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Tiga hal penting mengenai motivasi : 

1. Pemberian motivasi berkaitan langsung dengan 

usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

organisasional. Tersirat pada pandangan ini ialah 

bahwa dalam tujuan dan sasaran organisasi telah 

tercakup tujuan dan sasaran pribadi para anggota 

organisasi yang diberi motivasi tersebut. Secara 

populer dapat dikatakan bahwa pemberian motivasi 

hanya akan efektif apabila dalam diri para bawahan 

yang digerakkan itu terdapat keyakinan bahwa 

dengan tercapainya tujuan dan berbagai sasaran 

organisasi tujuan pribadipun akan ikut pula tercapai. 

Hal ini sangat penting untuk mendapat perhatian 

karena, seperti dimaklumi, pendorong utama dan 

pertama bagi seseorang untuk memasuki organisasi 

tertentu ialah adanya persepsi dan harapannya 

bahwa dengan memasuki organisasi tertentu itu 

berbagai kepentingan pribadinya akan terlindungi 

dan berbagai kebutuhannya akan terpenuhi. Bahkan 

dapat dikatakan bahwa motif utama dan pertama 

tersebut dapat bersifat individualistik, malahan 

mungkin egosentris. Para pekerja akan selalu 

mengkaitkan pemberian motivasi oleh pimpinan 

dengan kepentingan dan tujuan pribadi itu meskipun 

tetap dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.  

2. Terlihat dari batasan pengertian di atas ialah usaha 

tertentu sebagai akibat motivasi itu. Artinya motivasi 

merupakan proses keterkaitan antara usaha dan 

pemuasan kebutuhan tertentu. Dengan perkataan 

lain, motivasi merupakan kesediaan untuk 

mengerahkan usaha tingkat tinggi untuk mencapai 
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tujuan organisasi. Akan tetapi kesediaan 

mengerahkan usaha itu sangat tergantung pada 

kemampuan seseorang untuk memuaskan berbagai 

kebutuhannya. Usaha merupakan ukuran intensitas 

kemauan seseorang. Apabila seseorang 

termotivasikan, yang bersangkutan akan berusaha 

keras untuk melakukan sesuatu. 

3. Yang terlihat dari definisi motivasi di atas ialah 

kebutuhan. Dalam usaha pemahaman teori motivasi 

dan aplikasinya, yang dimaksud dengan kebutuhan 

ialah keadaan internal seseorang yang 

menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi menarik. 

Artinya suatu kebutuhan yang belum terpuaskan 

menciptakan ketegangan yang pada gilirannya 

menimbulkan dorongan tertentu dalam diri 

seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

seorang pekerja yang termotivasikan sesungguhnya 

berada pada suasana ketegangan. Untuk 

menghilangkan ketegangan itu mereka melakukan 

usaha tertentu. Merupakan hal yang logis apabila 

usaha seseorang akan semakin besar apabila tingkat 

ketegangan dirasakan semakin tinggi.   

Dari batasan pengertian di atas terlihat pula bahwa 

motivasi dapat bersumber dari dalam diri seseorang, yang 

sering dikenal dengan istilah motivasi internal atau motivasi 

intrinsik, akan tetapi dapat pula bersumber dari luar diri 

orang yang bersangkutan yang dikenal dengan istilah 

motivasi eksternal atau ekstrinsik. Faktor-faktor motivasi itu, 

baik yang bersifat intrinsik maupun yang bersifat ekstrinsik, 

dapat positif, akan tetapi dapat pula negatif. Kunci 

keberhasilan seorang manajer dalam menggerakkan para 
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bawahannya terletak pada kemampuannya untuk 

memahami faktor-faktor motivasi tersebut sedemikian rupa 

sehingga menjadi daya pendorong yang efektif. 

Contoh faktor-faktor motivasi yang bersifat positif 

ialah seseorang yang merasa berhasil menunaikan 

kewajibannya dengan sangat memuaskan memperoleh 

dukungan positif untuk bekerja lebih keras lagi di masa yang 

akan datang sehingga ia meraih keberhasilan yang lebih 

besar dalam kariernya. Contoh di atas menggambarkan 

motivasi yang sifatnya internal meskipun stimulus berasal 

dari luar dirinya sendiri. Contoh faktor motivasional eksternal 

yang sifatnya positif adalah seorang manajer memberikan 

pujian kepada seorang bawahan yang berhasil 

melaksanakan tugasnya dengan baik disertai dengan 

penghargaan dan hadiah berupa uang, misalnya. Dalam hal 

demikian seorang manajer memberikan dorongan bagi 

pekerja yang bersangkutan dan karena dorongan itu 

diharapkan lebih giat meningkatkan prestasi kerjanya. 

Dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya motivasi 

merupakan suatu proses psikologis yang sangat 

fundamental sifatnya. Akan sangat sukar untuk menyanggah 

bahwa motivasi merupakan proses yang amat penting dalam 

pemuasan berbagai kebutuhan dan menjamin berbagai 

kepentingan para anggota organisasi. Begitu eratnya kaitan 

antara motivasi dan pemuasan kebutuhan para anggota 

organisasi, sehingga pemberian motivasi oleh para ahli 

bahkan digolongkan sebagai salah satu fungsi organik 

manajemen, meskipun istilah yang digunakan berbeda-

beda. 
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Motivasi bukanlah merupakan hal yang selalu 

terwujud dalam bentuk yang kongkret, yang segera dapat 

dilihat. Yang dapat diidentifikasikan adalah manifestasinya 

dalam bentuk perilaku orang per orang dalam organisasi, 

seperti tingkat produktivitas, tingkat kemangkiran, kepuasan 

kerja, dan tinggi rendahnya keinginan untuk pindah kerja ke 

organisasi lain. Manifestasi itulah yang dapat diukur dan 

dinilai secara objektif.   

Perkembangan Teori Motivasi 

Administrasi dan manajemen tumbuh bersamaan 

dengan saat timbulnya kerjasama antara dua orang atau 

lebih yang melalui pemanfaatan sarana dan prasarana 

tertentu berusaha mencapai tujuan yang ingin dicapai. Telah 

diketahui pula bahwa dalam situasi ada dua orang atau lebih 

yang bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan, 

seorang diantara mereka akan bertindak selaku pimpinan 

dan orang-orang lain sebagai bawahan, terlepas dari apakah 

kepemimpinan seseorang itu timbul karena proses formal 

atau tidak. Orang yang menduduki posisi pimpinan itu 

melakukan berbagai tugas dan menyelenggarakan berbagai 

fungsi kepemimpinannya, antara lain menggerakan orang 

lain yang menjadi bawahannya itu sedemikian rupa sehingga 

kesemuanya menyelenggarakan kegiatan yang harus 

diselenggarakan dalam rangka pencapaian tujuan, sedapat 

mungkin dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas yang tinggi. 

Dapat dikatakan bahwa penggerakan para bawahan 

oleh para pejabat pimpinan pada masyarakat zaman dahulu 

sebenarnya sudah didasarakan pada apa yang sekarang ini 

dikenal sebagai teori motivasi, meskipun dengan 

menggunakan istilah lain, digabung dengan perasaan dan 
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naluri. Apabila ditinjau dari perspektif sejarah, 

sesungguhnya usaha pemahaman kebutuhan manusia 

sebagai salah satu sasaran motivasi bukanlah hal yang baru. 

pada zaman Yunani kunopun hal itu telah dilaksanakan. 

Para ahli filsafat Yunani kuno mengetengahkan pandangan 

yang disebut hedonisme.  

Hedonisme, sebagai alat untuk memahami motivasi 

manusia, berarti bahwa seseorang akan berusaha mencari 

kenikmatan dan kesenangan dan akan berusaha mengelak 

ketidaknikmatan dan penderitaan. Pandangan hedonisme 

bahkan bertahan selama berabad-abad dan digunakan oleh 

para ahli berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti Adam 

Smith, jeremy Bentham dan John Stuat Mill dalam disiplin 

ilmu yang ditekuni masing-masing. 

Bahkan penyimakan perkembangan ilmu psikologi 

yang sangat kasualpun akan menunjukkan bahwa para ahli 

psikologi pada awalnya mendasarkan teori mereka pada 

hedonisme. Berkat kemajuan yang diperoleh dalam 

akumulasi teori berbagai disiplin ilmu, dewasa ini pendapat 

mengenai hakikat hedonisme telah mengalami banyak 

perubahan. Artinya, kini diketahui bahwa dalam 

kehidupannya, seseorang tidak lagi membatasai 

pandangannya hanya pada mencari kenikmatan dan 

menghindari penderitaan. Perkembangan ini dapat 

dikatakan timbul karena semakin disadari bahwa manusia 

adalah makhluk yang sangat kompleks, termasuk dilihat dari 

sudut kebutuhannya. Artinya, konsep dasar yang 

terkandung pada hedonisme tidak hilang sama sekali akan 

tetapi telah dilengkapi dengan berbagai pandangan lain. 

Dari segi taksonomi, motivasi berasal dari kata 

movere dalam bahasa Latin, yang artinya bergerak. 



87 
 

Berbagai hal yang biasanya terkandung dalam berbagai 

definisi tentang motivasi antara lain adalah keinginan, 

harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan dan insentif. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu motif adalah 

keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau 

menggerakkan dan motif itulah yang mengarahkan dan 

menyalurkan perilaku , sikap dan tindak tanduk seseorang 

yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan, baik tujuan 

organisasi maupun tujuan pribadi masing-masing anggota 

organisasi yang bersangkutan. Karena itulah dapat 

dikatakan bahwa bagaimanapun motivasi didefinisikan, 

terdapat tiga komponen utamanya, yaitu kebutuhan, 

dorongan dan tujuan.   

1. Kebutuhan yang merupakan segi pertama dari 

motivasi, timbul dalam diri seseorang apabila ia 

merasa adanya kekurangan dalam dirinya. Dalam 

pengertian homeostatik, kebutuhan timbul atau 

diciptakan apabila dirasakan adanya 

ketidakseimbangan antara apa yang dimilikinya 

dengan apa yang menurut persepsi yang 

bersangkutan seyogyanya dimilikinya, baik dalam 

arti fisiologis maupun psikologis. 

2. Usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan 

biasanya menimbulkan dorongan. Berarti dorongan 

merupakan usaha pemenuhan kekurangan secara 

terarah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

dorongan, sebagai segi kedua motivasi, berorientasi 

pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan 

oleh seseorang. Dorongan dapat bersumber dari 

dalam diri seseorang dan dapat pula bersumber dari 

luar diri orang tersebut. Dorongan yang berorientasi 

pada tindakan itulah yang sesungguhnya menjadi inti 
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motivasi sebab apabila tidak ada tindakan, situasi 

ketidakseimbangan yang dihadapi oleh seseorang 

tidak akan pernah teratasi. Karena itu pulalah 

motivasi diklasifikasikan menjadi motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik. 

3. Segi ketiga motivasi adalah tujuan. Dalam teori 

motivasi, tujuan adalah segala sesuatu yang 

menghilangkan kebutuhan dan mengurangi 

dorongan. Dengan perkataan lain, mencapai tujuan 

berarti mengembalikan keseimbangan dalam diri 

seseorang, baik yang bersifat fisiologis maupun yang 

bersifat psikologis. Berarti tercapainya tujuan akan 

mengurangi atau bahkan menghilangkan dorongan 

tertentu untuk berbuat sesuatu. Sangat penting untuk 

menyadari bahwa motif biasanya diwujudkan dalam 

berbagai tindak tanduk seseorang. Ada ahli yang 

mengklasifikasikan tindak tanduk tersebut pada tiga 

jenis, yaitu : 

1. Tindak tanduk yang bersifat konsumatorial, 

2. Tindak tanduk yang bersifat instrumental, dan 

3. Tindak tanduk yang bersifat substitutif. 

 

1. Tindak tanduk yang bersifat konsumatorial 

      Sering dikatakan bahwa tindak tanduk yang 

konsumatorial adalah bentuk tindak tanduk yang paling 

nyata. Makan kalau lapar, minum kalau haus, istirahat 

kalau lelah, merupakan contoh kongkret. 

2. Tindak tanduk yang bersifat instrumental 

    Tindak tanduk yang sifatnya instrumental tidak 

langsung memuaskan kebutuhan tertentu yang 

dirasakan dan karenanya hasilnyapun tidak serta 

merta memuaskan kebutuhan tersebut. Misalnya jika 
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seorang mampir disuatu toko makanan dan membeli 

bahan-bahan makanan yang diperlukan kemudian, 

orang tersebut tidak serta merta menghilangkan rasa 

laparnya. Akan tetapi ia menggunakan dorongan 

mampir di toko makanan itu sebagai instrumen untuk 

memuaskan kebutuhannya akan bahan pangan. Olah 

raga tidak serta merta mengakibatkan seseorang 

menjadi sehat, akan tetapi melalui tindakannya 

menjadi anggota klub olah raga, ia mempunyai tempat 

tertentu untuk melakukan kegiatan olah raga sehingga 

tujuannya menjadi sehat diharapkan dapat tercapai. 

3. Tindak tanduk yang bersifat substitutif 

       Mengenai tindak tanduk yang substitutif dapat 

dikatakan bahwa tindak tanduk demikianlah yang 

paling sulit dipahami dibandingkan dengan dua jenis 

tindak tanduk tersebut terdahulu. Alasannya ialah 

bahwa jika dilihat sepintas lalu, tindak tanduk substitutif 

itu seolah-olah tidak ada kaitannya dengan kebutuhan 

tertentu yang sesungguhnya ingin dipuaskan oleh 

seseorang. Misalnya tidak mustahil bahwa seseorang 

akan bekerja keras melaksanakan tugas yang 

dipercayakan kepadanya dengan harapan bahwa 

dengan prestasi kerja yang tinggi, ia diterima sebagai 

teman baik oleh banyak rekan sekerjanya. 

Pengamatan sepintas lalu mungkin saja 

mengakibatkan orang lain menarik kesimpulan bahwa 

rekannya yang bekerja keras itu adalah seorang yang 

ambisius yang ingin meraih jabatan yang lebih tinggi. 

Padal yang bersangkutan tidak bermotif demikian. 

Tindak tanduknya itu hanyalah merupakan substitusi 

pemenuhan kebutuhan afilisiasi, bukan kebutuhan 

kekuasaan. Dengan perkataan lain, tidak selalu mudah 
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untuk menarik kesimpulan yang tepat tentang motif 

yang melatarbelakangi tindak tanduk seseorang. 

Misalnya jika A melihat B pergi ke sebuah restoran, A 

akan cenderung menarik kesimpulan bahwa B sedang 

lapar dan makan di restoran yang dikunjunginya itu 

untuk menghilangkan rasa laparnya. padahal 

kenyataan bisa menunjukkan lain. Motif B untuk pergi 

ke restoran tersebut, misalnya adalah untuk bertemu 

dengan C dengan siapa ia telah membuat perjanjian di 

restoran tersebut karena C memang bekerja di sana. 

Jika demikian halnya, motifnya adalah afiliasi, bukan 

pemuasan kebutuhan primer, dalam hal ini makan. 

Mungkin pula kepergian B ke restoran itu adalah 

karena keinginannya meningkatkan statusnya. Artinya 

meskipun makan di restoran itu diketahuinya mahal, 

dia pergi juga ke sana untuk makan karena restoran itu 

terkenal sebagai restoran yang sering dikunjungi oleh 

kaum elit masyarakat. 

Klasifikasi Kebutuhan manusia 

Pemahaman yang tepat tentang motivasi dikaitkan 

dengan pemuasan kebutuhan manusia menjadi lebih sukar 

dan rumit karena paling sedikit empat alasan, yaitu : 

1. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang demikian pesat, termasuk ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora, manusia tetap merupakan 

misteri dalam arti masih lebih banyak yang belum 

diketahui tentang manusia ketimbang hal-hal yang 

sudah terungkap. 

2. Dalam  tindak tanduknya, manusia tidak selalu 

menunjukkan perilaku yang konsisten, bukan hanya 

karena faktor-faktor lingkungan yang selalu berubah, 
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akan tetapi juga karena reaksi sesorang terhadap 

situasi tertentu bisa berbeda dari satu saat ke saat 

yang lain. 

3. Hubungan antara variabel-variabel motif yaitu 

kebutuhan, dorongan dan tujuan, bukanlah 

hubungan yang sederhana karena intensitas 

hubungan itu berbeda antara seorang dengan orang 

lain dan dalam diri seseorang dari satu situasi dan 

kondisi ke situasi dan kondisi yang lain. 

4. Ternyata kebutuhan manusia merupakan hal yang 

sangat kompleks sehingga tidak selalu mudah 

menganalisisnya.  

 

Hingga sekarang ini para ahli belum mencapai kata 

sepakat tentang berbagai istilah yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan berbagai kebutuhan manusia. Ada yang 

membuat klasifikasi sederhana untuk mengatakan bahwa 

berbagai kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan fisik dan 

kebutuhannon fisik. Ada pula yang mengatakan bahwa lebih 

tepat bila kebutuhan manusia itu diklasifikasikan sebagai 

kebutuhan yang bersifat materi dan non materi. Ada pula 

yang membuat klasifikasi primer dan sekunder dan banyak 

lagi klasifikasi yang lain. Yang jelas ialah bahwa klasifikasi 

apapun yang digunakan, tiga variabel yang telah disinggung 

di muka tetap sama, yaitu keutuhan, dorongan dan tujuan. 

 

Teori ini dibahas berbagai klasifikasi kebutuhan 

manusia dikaitkan dengan berbagai cara pemuasannya 

yaitu : 

1. Teori Kebutuhan sebagai Hirarkhi  
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2. Teori X dan Y   

3. Teori Motivasi - Higiene  

4. Teori ERG  

5. Teori Tiga Kebutuhan 

6. Teori Evaluasi Kognitif 

7. Teori Penentuan Tujuan 

8. Teori Penguatan 

9. Teori Keadilan 

10. Teori Harapan   

Teori Kebutuhan Sebagai Hirarkhi 

Perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa minat 

yang semakin intensif para ilmuwan terhadap masalah-

masalah motivasi dalam kaitannya dengan pemuasan 

kebutuhan manusia yang semakin lama semakin kompleks 

itu timbul dan berkembang atau meluas bersamaan dengan 

timbulnya Gerakan Human Relation dalam Administrasi. 

Salah seorang pelopor yang mendalami teori motivasi 

adalah Abraham H. Maslow yang berkarya sebagai ilmuwan 

dan melakukan usahanya pada pertengahan dasawarsa 

empat puluhan. Telah umum diketahui bahwa hasil-hasil 

pemikirannya kemudian dituangkannya dalam buku yang 

berjudul Motivasi and Personality. Keseluruhan teori 

motivasi yang dikembangkan oleh Maslow berintikan 

pendapat yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu 

dapat diklasifikasikan pada lima hirarkhi kebutuhan, yaitu : 

1. Kebutuhan fisiologis, 

2. Kebutuhan akan keamanan, 

3. Kebutuhan sosial, 

4. Kebutuhan akan penghargaan/ esteem, 

5. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. 
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Menurut Maslow, orang cenderung berusaha 

memenuhi kebutuhan yang lebih rendah sebelum memenuhi 

kebutuhan yang lebih tinggi. Tingkat kebutuhan yang paling 

rendah adalah kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan yang 

paling tinggi adalah kebutuhan mempertinggi kapasitas 

kerja. Bila suatu kebutuhan telah dipenuhi maka daya 

motivasinya akan berhenti. Dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi kepuasan terpenuhi, semakin rendah daya 

motivasinya; sebaliknya semakin rendah kepuasan 

terpenuhi maka semakin tinggi daya motivasinya. 

Kebutuhan Fisiologis 

Perwujudan paling nyata dari kebutuhan fisiologis 

ialah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia seperti sandang, 

pangan dan perumahan. Berbagai kebutuhan fisologis itu 

berkaitan dengan status manusia sebagai insan ekonomi. 

Kebutuhan itu bersifat universal dan tidak mengenal batas 

geografis, asal usul, tingkat pendidikan, status sosial, 

pekerjaan atau profesi, umur, jenis kelamin dan faktor-faktor 

lainnya yang menunjukkan keberadaan seseorang. Gejala 

umum yang jelas terlihat ialah bahwa meningkatnya 

kemampuan seseorang untuk memuaskan berbagai 

kebutuhan tersebut cenderung mengakibatkan terjadinya 

pergeseran pendekatan pemuasannya dari pendekatan 

yang sifatnya kuantitatif menjadi pendekatan yang kualitatif. 

Misalnya dalam hal pangan. Bila kemampuan 

memuaskan kebutuhan akan pangan meningkat, biasanya 

pendekatan yang tadinya kuantitatif diusahakan berubah 

menjadi pendekatan yang kualitatif. Demikian pula halnya 

dengan sandang. Sebagaimana halnya dengan pangan, 

sandang merupakan kebutuhan manusia yang sifatnya 

universal. Artinya, kebutuhan akan sandang segera timbul 
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begitu seorang lahir dan tetap merupakan kebutuhan selama 

seseorang hidup, tidak perduli di mana seorang bermukim. 

Tidak dapat disangkal bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi pendekatan seseorang untuk memuaskan 

kebutuhan tersebut.Misalnya, kemampuan ekonomi, iklim, 

pekerjaan atau profesi, status sosial, bahkan tradisi atau 

kebudayaan masyarakat di mana seseorang menjadi 

anggota.  

Status sosial seseorang berperan pula dalam 

menentukan tingkat kebutuhannya akan sandang. Biasanya 

semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar pula 

kebutuhannya akan aneka ragam pakaian. Hal senada dapat 

dikatakan tentang pemuasan kebutuhan akan tempat 

tinggal. Seseorang yang tingkat perekonomiannya rendah, 

kebutuhan akan perumahan dapat dikatakan masih sangat 

sederhana, dalam arti sekedar terlindung dari panas 

matahari, hujan dan kelembaban udara malam hari. 

Sekedarnya di sini biasanya juga berkaitan dengan ukuran 

tempat tinggal, lokasinya dan bahan yang digunakan. 

Misalnya, secara kuantitatif bukan hanya tempat tinggal 

yang sehari-hari didiaminya yang diperluas dan 

menggunakan bahan bangunan yang bermutu tinggi, akan 

tetapi juga memilikinya lebih dari satu. 

Hal yang wajar apabila para pekerja berkeinginan 

untuk meningkatkan kemampuan ekonominya yang pada 

gilirannya memungkinkannya memuaskan berbagai 

kebutuhan fisiologisnya dengan menggabung pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Manusia mempunyai 

berbagai kebutuhan lain di samping kebutuhan fisiologis 

tersebut. 
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2. Kebutuhan Keamanan 

Kebutuhan keamanan tidak hanya dalam arti 

keamanan fisik meskipun hal ini aspek yang sangat penting, 

akan tetapi juga keamanan yang bersifat psikologis, 

termasuk perlakuan adil dalam pekerjaan seseorang. 

Karena pemuasan kebutuhan ini terutama dikaitkan dengan 

tugas pekerjaan seseorang, kebutuhan keamanan itu sangat 

sangat penting untuk mendapat perhatian. Artinya, 

keamanan dalam arti fisik mencakup keamanan di tempat 

pekerjaan dan keamanan dari dan ke tempat pekerjaan. 

Mungkin akan ada yang mengatakan bahwa jaminan 

keselamatan seseorang di tempat tinggal dan dalam 

perjalanannya menuju tempat kerjanya bukan urusan 

manajemen suatu organisasi. Pendapat itu ada benarnya 

jika keamanan sebagai kebutuhan para pekerja diartikan 

secara sempit. Akan tetapi pendapat tersebut tidak 

seluruhnya benar. Pengamatan menunjukkan bahwa 

banyak organisasi yang mengusahakan dan menyediakan 

sarana angkutan bagi para pegawainya. Kebijaksanaan 

tersebut ditempuh tidak sekedar untuk lebih menjamin 

bahwa para pegawai itu tiba di tempat tugas masing-masing 

pada waktunya dan agar para pegawai pulang pada 

waktunya juga, akan tetapi termasuk sebagai usaha 

memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pegawai 

tersebut dalam perjalanan menuju ke dan dari tempat kerja 

masing-masing. Demikian pula halnya selama seseorang 

berada di tempat pekerjaannya.  

Merupakan hal yang biasa apabila organisasi 

mengambil berbagai langkah pengamanan seperti 

dipekerjakannya para petugas keamanan (satpam), 

keharusan para tamu untuk melaporkan kedatangannya dan 
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lain sebagainya yang semuanya menunjukkan bahwa 

manajemen pada umumnya memandang penting untuk 

memberikan rasa aman bagi para karyawan melaksanakan 

tugas masing-masing.  

Pengecekan terhadap alat-alat yang digunakan 

adalah contoh lain dari tindakan pengamanan itu. Keharusan 

menggunakan topi pengaman oleh mereka yang sedang 

membangun gedung, larangan merokok di daerah-daerah 

tertentu di mana terdapat bahan-bahan kimia atau bahan lain 

yang mudah terbakar adalah contoh lain. Diasuransikannya 

para karyawan yang melaksanakan tugas-tugas tertentu, 

terutama mereka yang tingkat risiko okupansinya tinggi, 

seperti buruh tambang yang bekerja di bawah tanah, awak 

pesawat dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk 

pengamanan yang dimaksud. 

Kebutuhan akan keamanan tidak bisa dilihat dari segi 

keamanan fisik para pekerja saja. segi-segi keamanan yang 

bersifat psikologis juga mutlak penting mendapat perhatian. 

Perlakuan yang manusiawi dan adil adalah salah satu 

contohnya. Misalnya keseimbangan kejiwaan 

seseorangakan terganggu apabila dia ditegur oleh 

atasannya di hadapan orang banyak sehingga 

mengakibatkannya kehilangan muka. Perlakuan demikian 

mengakibatkan harga diri seseorang turun. Seorang pekerja 

akan menerima teguran atasannya dengan ikhlas apabila 

dilakukan dengan cara yang tepat misalnya dalam situasi 

empat mata. Keamanan juga menyangkut apa yang biasa 

disebut sebagai security of tenure. Artinya terdapat 

jaminan bahwa seseorang tidak akan mengalami pemutusan 

hubungan kerja selama yang bersangkutan menunjukkan 

prestasi kerja yang memuaskan dan tidak melakukan 
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berbagai tindakan yang sangat merugikan organisasi. 

Memang bisa saja timbul keadaan yang mengakibatkan 

manajemen terpaksa melakukan pemutusan hubungan 

kerja. Satu perusahaan yang gulung tikar terpaksa 

melakukannya. Dalam keadaan terpaksa demikian para 

pekerja pun biasanya akan dapat memahami tindakan 

seperti itu. Yang tidak diinginkan adalah tindakan yang 

semena-mena dari pimpinan tanpa kriteria yang jelas dan 

alasan yang sangat kuat. Keamanan fisik tidak akan banyak 

artinya apabila para karyawan merasa bahwa kebutuhan 

keamanan psikologis tidak terpenuhi. Hal ini mempunyai 

dampak negatif yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan 

kurang terpenuhinya kebutuhan akan keamanan fisik yang 

akan tercermin pada produktivitas kerja yang merosot, 

tingkat kemangkiran yang tinggi, keinginan pindah yang 

besar, kepuasan kerja yang rendah, tingkat stress yang 

tinggi, disiplin kerja yang tidak sesuai dengan harapan dan 

tuntutan organisasi, konflik yang berlarut-larut tidak 

diselesaikan dan berbagai hal negatif lainnya. 

3.  Pemuasan Kebutuhan Sosial 

Dalam kehidupan organisasional manusia sebagai 

insan sosial mempunyai berbagai kebutuhan yang berkisar 

pada pengakuan akan keberadaan seseorang dan 

penghargaan atas harkat dan martabatnya. Biasanya 

kebutuhan sosial tersebut tercermin dalam empat bentuk 

perasaan yaitu : 

a. Perasaan diterima oleh orang lain dengan siapa ia 

bergaul dan berinteraksi dalam organisasi. Dengan 

perkataan lain ia memiliki sense of belonging yang 

tinggi. Tidak ada seorang manusia normal yang 

senang merasa terasing dari kelompok di mana ia 



98 
 

menjadi anggota. Sebaliknya kegairahan kerjanya 

akan meningkat apabila ia diterima sebagai anggota 

organisasi yang terhormat. Dengan perasaan 

demikian ia akan berperilaku positif yang biasanya 

tercermin dalam kemauan memberikan sumbangsih 

yang semakin besar kepada usaha organisasi untuk 

mencapai tujuannya. 

b. Harus diterima sebagai kenyataan bahwa setiap 

orang mempunyai jati diri yang khas dengan segala 

kelebihan dan kekurangannya. Dengan jati dirinya 

yang khas itu setiap orang merasa dirinya penting. 

Tidak ada yang senang apabila dieremehkan. Artinya 

setiap orang memiliki sense of importance. Jika 

manajemen mengingkari kenyataan ini bukan 

mustahil ia akan menghadapi  berbagai kesulitan 

dalam menggerakkan para bawahannya. Memang 

harus dijaga agar ego seseorang itu tidak sedemikian 

menonjolnya sehingga tindak tanduknya menjurus 

kepada pengutamaan kepentingan diri sendiri 

dengan mengabaikan, apalagi mengorbankan 

kepentingan orang lain, termasuk kepentingan 

organisasi. Misalnya, merupakan hal yang sangat 

baik apabila seorang manajer memberikan 

penekanan yang tepat bahwa tugas dan pekerjaan 

yang dilakukan oleh seseorang, betapapun 

rendahnya kedudukan orang yang bersangkutan 

dalam hirarkhi jabatan dalam organisasi, mempunyai 

arti penting dalam keseluruhan usaha pencapaian 

tujuan. Keseluruhan kebutuhan yang bersifat sosial 

ini oleh para ahli dirumuskan dengan kebutuhan 

afiliasi. Karena manusia adalah makhluk sosial, 

kebutuhan afiliasi ini timbul secara naluriah. Karena 

sifatnya yang naluriah kebutuhan ini sudah timbul 
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sejak seseorang dilahirkan yang terus bertumbuh 

dan berkembang dalam perjalanan hidupnya juga 

karena sifatnya yang naluriah keinginan 

memuaskannya pun berada pada intensitas yang 

tetap tinggi. Karena itulah terdapat kecenderungan 

orang untuk memasuki berbagai jenis organisasi 

yang diharapkannya dapat digunakan sebagai 

wahana pemuasannya. Dikaitkan dengan pemberian 

motivasi kepada para pekerja, salah satu implikasi 

tuntutan pemuasan kebutuhan ini ialah kewajiban 

manajer untuk menciptakan suasana kerja 

sedemikian rupa sehingga interaksi positif antara 

para anggota organisasi terjadi secara terus-

menerus. dalam bahasa sehari-hari interaksi yang 

dimaksud ialah agar hubungan para anggota suatu 

kelompok kerja dalam suatu organisasi tidak hanya 

terbatas pada hubungan kekaryaan, tetapi 

meningkat menjadi hubungan persahabatan yang 

sambil melaksanakan tugas masing-masing 

memberikan peluang pula untuk melakukan interaksi 

yang bersifat pribadi.  

c. Kebutuhan akan perasaan maju. Dapat dinyatakan 

secara kategorikal bahwa pada umunya manusia 

tidak senang apabila menghadapi kegagalan. Para 

ahli merumuskan kebutuhan ini sebagai need for 

achievement. Sebaliknya ia akan merasa senang 

dan bangga apabila ia meraih kemajuan, apapun 

bentuk kemajuan itu. Menurut teori need for 

achievement, ada orang yang tergolong high 

achiever dan ada pula yang tergolong sebagai low 

achiever. Karakteristik para bawahan, sepanjang 

orientasinya mengenai tingkat keberhasilan, ternyata 
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amat penting dikenali karena mempunyai implikasi 

yang penting dalam berkarya, termasuk penempatan 

seseorang. Misalnya dari berbagai penelitian yang 

dilakukan terbukti bahwa seorang high achiever 

mempunyai karakteristik tertentu seperti  tidak 

senang pekerjaan yang terlalu sukar atau terlalu 

mudah, melainkan menyenangi pekerjaan yang 

kemungkinan keberhasilannya cukup besar. 

Seorang high achiever mempunyai keinginan besar 

untuk segera memperoleh umpan balik apakah ia 

berhasil menyelesaikan tugasnya atau tidak. Berati 

seorang high achiever cocok untuk sesuatu tugas 

tertentu tetapi tidak untuk tugas lainnya. Jelas hal 

tersebut berkaitan dengan teknik motivasi yang 

efektif. 

d. Kebutuhan akan perasaan diikutsertakan atau sense 

of participation. Kebutuhan ini terasa dalam banyak 

segi kehidupan organisasional, akan tetapi mungkin 

paling paling terasa dalam proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut diri dan tugas 

seseorang. Sudah barang tentu bentuk partisipasi itu 

dapat beraneka ragam seperti dikonsultasikan, 

diminta memberikan informasi, didorong 

memberikan saran atau pendapat dan sebagainya. 

Telah umum diakui bahwa pengikutsertaan 

seseorang dalam proses pengambilan keputusan, 

terutama yang menyangkut nasib dan pekerjaannya 

mempunyai dampak psikologis yang sangat kuat. 

Artinya, apabila seseorang dilibatkan dalam 

menentukan hal-hal yang menyangkut dirinya, ia 

akan merasa bahwa keputusan yang diambil adalah 

keputusan sendiri. Jika perasaan itu timbul, 
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diharapkan bahwa yang bersangkutan akan 

mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar 

dalam melaksanakan keputusan yang diambil itu. 

Berbeda halnya jika keputusan diambil  pada hirarkhi 

organisasi yang lebih tinggi dan setelah diambil 

disampaikan kepada para pekerja untuk 

dilaksanakan.  Dalam situasi demikian para 

pelaksana biasanya tidak terlalu merasa terikat untuk 

melaksanakannya dengan baik, apalagi kalau 

keputusan itu dipandang merugikan diri sendiri. Inilah 

salah satu alasan untuk mengatakan bahwa gaya 

manajemen yang partisipatif adalah gaya yang baik 

dan tepat digunakan, juga untuk kepentingan 

pemberian motivasi. 

4. Kebutuhan Esteem 

Salah satu ciri manusia ialah bahwa dia mempunyai 

harga diri. Karena itu semua orang memerlukan pengakuan 

atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain. Keberadaan 

dan status seseorang biasanya tercermin pada berbagai 

lambang yang penggunaannya sering dipandang sebagai 

hak seseorang, di dalam dan di luar organisasi. Ternyata 

penggunaan lambang-lambang status tersebut dikenal baik 

di lingkungan masyarakat yang disebut tradisional maupun 

di lingkungan masyarakat yang sudah maju dan modern. 

Tentunya bentuk, jenis, aneka ragam dan penggunaan 

lambang-lambang status tertentu berbeda dari satu 

masyarakat ke masyarakat lain, berbeda dari satu tempat ke 

tempat lain, berbeda dari satu organisasi ke organisasi lain 

dan bahkan juga berbeda antara satu individu dengan 

individu yang lain. Dikaitkan dengan kehidupan 

organisasional, pada umunya dapat dikatakan bahwa 
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semakin tinggi kedudukan dan status seseorang dalam 

suatu organisasi dan di lingkungan masyarakat semakin 

banyak pula simbol-simbol yang digunakannya untuk 

menunjukkan status yang diharapkannya diterima dan diakui 

oleh orang-orang lain, baik secara langsung oleh mereka 

dengan siapa ia berinteraksi maupun secara tidak langsung 

oleh berbagai pihak dengan siapa seseorang tidak 

melakukan interaksi. 

Berbagai fasilitas yang diterima oleh seseorang 

dalam kehidupan organisasionalnya adalah salah satu 

bentuk simbol status seseorang dalam organisasi. Sesuai 

dengan rumus yang telah dikemukakan di atas, merupakan 

kenyataan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang 

dalam suatu organisasi, biasanya semakin banyak pula 

fasilitas yang diperolehnya dari organisasi. Contohnya : 

a. Menempatkan seorang manajer tingkat rendah di 

sudut ruangan di mana banyak karyawan bertugas 

mempunyai fungsi bukan hanya sekedar 

memungkinkannya mengawasi kegiatan para 

bawahannya, akan tetapi juga menunjukkan posisi 

dan statusnya di kalangan para karyawan tersebut. 

Artinya menempati sudut tertentu dalam suatu 

ruangan kerja merupakan suatu simbol status 

seseorang meskipun sudah barang tentu hal itu tidak 

perlu ditonjolkan.  

b. Makin tinggi kedudukan seseorang seseorang dalam 

organisasi, ia akan memperoleh lebih banyak fasilitas 

dibandingkan dengan orang-orang yang jabatan dan 

statusnya lebih rendah seperti ruangan kerja sendiri, 

berbagai sarana dan prasarana kerja yang 

diperuntukkan khusus baginya seperti pesawat 
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telepon sendiri atau bahkan mungkin nomor telepon 

sendiri, penugasan seorang sekretaris pribadi, 

kendaraan dinas dengan pengemudi, karpet yang 

tebal, ruang kerja yang semakin luas  dengan WC 

dan kamar mandi sendiri, dana untuk membiayai 

perjalanan dinas yang lebih besar dibandingkan 

dengan orang-orang lain, pengobatan cuma-cuma, 

rumah dinas dan lain sebagainya. Biasanya, posisi 

dan status seseorang dalam organisasi di mana ia 

bekerja juga tercermin pada status sosialnya. 

Artinya, statusnya yang tinggi di dalam organisasi, 

misalnya di perusahaan, sering berakibat pada 

banyaknya status simbol yang digunakannya 

sebagai anggota masyarakat. Misalnya, ukuran 

rumah tinggal dan lokasinya, luas pekarangannya, 

kendaraan pribadi yang dimilikinya, alat-alat hiburan 

yang tersdia di rumahnya seperti televisi yang 

mungkin lengkap dengan parabolanya, radio, alat-

alat musik, video, keanggotaannya di berbagai klub 

seperti klub olah raga, klub eksekutif dan jenis 

organisasi bergengsi lainnya, terutama yang oleh 

masyarakat sering dipandang sebagai organisasi 

yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang 

menduduki posisi dan memiliki status tertentu saja.  

 

Kebutuhan esteem merupakan kebutuhan nyata 

setiap orang, terlepas dari kedudukannya dalam 

organisasi dan status sosialnya di masyarakat. Artinya, 

kebutuhan esteem bukan hanya merupakan kebutuhan 

mereka yang menduduki jabatan manajerial, akan tetapi 

setiap orang membutuhkannya. Yang menjadi tantangan 

bagi manajemen dalam hal menerapkan teori motivasi ialah 
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menemukan cara paling tepat untuk memuaskan berbagai 

kebutuhan tersebut ngan berpedoman pada paling sedikit 

empat prinsip, yaitu : 

a. Cara yang digunakan memuaskan kebutuhan 

esteem tersebut tidak boleh menimbulkan gejolak 

karena adanya kesenjangan antara kelompok-

kelompok tertentu dalam organisasi, misalnya antara 

kelompok manajerial dan non-manajerial. 

b. Pemuasan kebutuhan esteem tersebut tetap 

memperhitungkan pentingnya solidaritas sosial, baik 

secara terbatas dalam lingkungan organisasi 

maupun di lingkungan masyarakat luas. 

c. Pemuasan kebutuhan itu disesuaikan dengan 

kemampuan organisasi sambil memperhitungkan 

kondisi masyarakat sekeliling. 

d. Cara dan bentuk pemuasannya dikaitkan dengan 

batas-batas kewajaran sesuai dengan norma-norma 

sosial yang berlaku di masyarakat. Kalau faktor 

sosial ini tidak diperhitungkan, suatu organisasi 

bahkan mungkin terisolasi dari lingkungannya yang 

apablia terjadi akan merugikan organisasi yang 

bersangkutan sendiri.  

 

5. Aktualisasi Diri 

Dewasa ini semakin disadari berbagai kalangan yang 

semakin luas bahwa dalam diri setiap orang terpendam 

potensi kemampuan yang belum seluruhnya dikembangkan. 

Adalah hal yang normal apabila dalam meniti karier, 

seseorang ingin agar potensinya itu dikembangkan secara 

sistematik sehingga menjadi kemampuan efektif. Dengan 

pengembangan demikian, seseorang dapat memberikan 



105 
 

sumbangan yang lebih besar bagi kepentingan organisasi 

dan dengan demikian meraih kemajuan profesional yang 

pada gilirannya memungkinkan yang bersangkutan 

memuaskan berbagai jenis kebutuhannya. 

Bertitik tolak dari teori Masl ini jelas terlihat bahwa 

para manajer dalam suatu organisasi, terutama para 

manajer puncak, harus selalu berusaha untuk memuaskan 

berbagai jenis kebutuhan para bawahannya. Salah satu cara 

yang dikenal untuk memuaskan kebutuhan para bawahan itu 

adalah dengan menggunakan teknik motivasi yang tepat. 

Yang dimaksud dengan motivasi yang tepat adalah yang 

disesuaikan dengan persepsi yang bersangkutan tentang 

peringkat kebutuhannya dan intensitas kebutuhan itu. 

Artinya, sesungguhnya tidak ada teknik motivasi yang begitu 

berlaku umum sehingga dapat diterapkan dengan cara yang 

persis sama untuk semua orang dalam organisasi. Teknik 

motivasi yang efektif adalah teknik yang ditujukan kepada 

dan disesuaikan dengan kebutuhan individual. Sasarannya 

ialah bahwa dengan demikian manajer yang bersangkutan 

akan lebih mampu menyakinkan para bawahannya bahwa 

dengan tercapainya tujuan organisasi, tujuan-tujuan pribadi 

para bawahan itu akan ikut tercapai pula dan berbagai jenis 

kebutuhannya akan tercapai sesuai dengan persepsi 

bawahan yang bersangkutan.  Artinya, dengan demikian 

dalam diri para bawahan itu terdapat keyakinan bahwa 

terdapat sinkronisasi antara tujuan pribadinya dengan tujuan 

organisasi sebagai keseluruhan. 

Ketidakmampuan atau kegagan manajer 

memberikan keyakinan demikian dapat berakibat pada tiga 

hal yang sifatnya negatif, yaitu : 
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1. Para anggota organisasi akan menunjukkan perilaku 

yang tercermin pada tindak tanduk yang negatif, 

misalnya sering mangkir, kegairahan kerja dan 

produktivitas yang rendah, adanya tuntutan yang 

sukar diterima oleh akal sehat dan tindakan negatif 

lainnya. Artinya, perilaku mereka adalah perilaku 

yang merugikan organisasi sebagai keseluruhan. 

2. Tindakan para anggota organisasi ditujukan kepada 

pemuasan kebutuhan dan kepentingan pribadi. 

Artinya, mereka melakukan tindakan yang merugikan 

organisasi tetapi secara pribadi mungkin 

menguntungkan.Terjadinya penyalagunaan 

kedudukan, jabatan dan wewenang dan berbagai 

tindakan lainnya yang bersifat negatif, merupakan 

contoh-contoh kongkret. 

3. Para anggota organisasi meninggalkan organisasi, 

baik secara berangsur-angsur atau mendadak, dan 

pindah berkarya ke organisasi yang lain. Berarti 

bahwa manajemen harus selalu mengamati secara 

cermat apakah dalam organisasi yang dipimpinnya 

terjadi labour turn over yang tinggi atau tidak. Karena 

pentingnya masalah labour turn over mendapat 

perhatian khusus dari manajer. Bahwa terjadinya 

labour turn over memang tidak dapat dicegah. 

bahkan hal tersebut merupakan hal yang perlu 

terjadi, asal saja faktor-faktor penyebabnya karena 

proses alamiah seperti karena pemensiunan 

pegawai yang sudah mencapai usia pensiun, karena 

adanya pegawai yang karena berbagai alasan tidak 

dapat lagi melanjutkan pelaksanaan tugasnya dan 

sebagainya. Yang menjadi masalah ialah kalau 

labour turn over itu terjadi pada tingkat yang tidak 

wajar. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor 



107 
 

penyebabnya. Perlu disadari bahwa terjadinya labour 

turn over yang tinggi selalu menimbulkan paling 

sedikit dua kerugian bagi organisasi, yaitu : 

1. Kemungkinan terjadinya kekosongan tenaga, baik 

pada tingkat pelaksana, profesional maupun 

manajerial, yang apabila berlangsung sering kali, 

apalagi untuk karun waktu yang panjang, akan 

berakibat pada disrupsi penyelenggaraan kegiatan 

organisasional. Disrpsi merupakan hal yang harus 

dicegah finansial dan reputasi bagi organisasi yang 

bersangkutan. 

2. Biaya tambahan yang harus dipikol untuk merekrut 

tenaga baru. Meskipun tenaga baru yang berhasil 

direkrut sudah berpengalaman dan dipandang 

mampu melaksanakan tugas yang akan 

dipercayakan kepadanya, tetap memerlukan 

akulturasi dan penyesuaian-penyesuaian tertentu 

sesuai dengan tradisi dan kultur organisasi yang baru 

dimasukinya. Masalahnya lebih rumit lagi apabila 

organisasi tidak berhasil merekrut tenaga-tenaga 

yang sudah berpengalaman. Berarti tenaga-tenaga 

yang baru direkrut itu harus dididik dan dilatih yang 

sudah barang tentu memerlukan bukan hanya waktu 

tetapi juga biaya. 

 

Jelaslah bahwa terjadinya labour turn over yang jauh 

lebih besar dari terjadinya lowongan karena hal-hal yang 

alamiah harus segera mendapat perhatian para manajer  

agar faktor-faktor penyebabnya dapat diidentifikasikan 

secara tepat dan cara mengatasinyapun segera dicari dan 

dilaksanakan. 
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Dengan semakin berkembangnya teori tentang 

pemuasan kebutuhan manusia oleh Abraham H. Maslow, 

dewasa ini teori kebutuhan berdasarkan hirarkhi ini 

mengalami peninjauan kembali. dalam hubungan ini tiga hal 

yang bersifat fundamental perlu diketengahkan.  

1. Tidak ada yang salah dalam klasifikasi kebutuhan 

seperti yang dikemukakan oleh Maslow karena 

klasifikasi tersebut memang logis dan sesuai dengan 

kenyataan hidup sehari-hari. Secara ilmiah klasifikasi 

demikian dapat dipertanggung jawabkan karena 

memang banyak cara yang dapat digunakan untuk 

membuat klasifikasi kebutuhan manusia mulai dari 

yang paling sederhana hingga yang sangat rumit. 

Pembuatan klasifikasi yang beraneka ragam itu 

justru memperkaya pemahaman tentang kebutuhan 

manusia yang kompleks. 

2. Yang sering menimbulkan pertanyaan apakah benar 

bahwa kebutuhan manusia itu bersifat hirarkhi. 

Artinya, hirarkhi biasanya diartikan sebagai tingkat-

tingkat yang dapat dianalogikan dengan anak-anak 

tangga. Secara logika, anak tangga kedua tidak 

mungkin dinaiki tanpa menaiki anak tangga pertama 

terlebih dahulu. Demikian seterusnya hingga yang 

menaiki anak tangga itu menaiki seluruh anak tangga 

yang ada. Padahal dalam kenyataan berbagai jenis 

kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya 

secara simultan, meskipun dengan intensitas yang 

berbeda-beda. Perbedaan intensitas tersebut 

biasanya diwarnai oleh persepsi seseorang tentang 

kebutuhannya yang paling mendesak untuk 

dipuaskan pada satu saat tertentu. Dengan persepsi 

tertentu, kemampuan yang ada terutama diarahkan  
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pada pemuasan kebutuhan yang dirasakan paling 

mendesak, tetapi tidak dengan sama sekali 

mengabaikan kebutuhan yang lain. Karena itu, 

pendapat yang dewasa ini dominan di kalangan para 

ilmuwan yang mendalami teori motivasi mengatakan 

bahwa berbagai kebutuhan manusia itu merupakan 

rangkaian, bukan hirarkhi. Artinya, dengan sekali lagi 

menggunakan klasifikasi Maslow, sambil 

memuaskan kebutuhan fisiologis, seseorang butuh 

keamanan, ingin dikasihi oleh orang lain, mau 

dihormati dan akan sangat gembira apabila potensi 

yang masih terpendam dalam dirinya dikembangkan. 

Orang yang sudah menikmati keamanan fisik yang 

paling mantap sekalipun tetap perlu makan, pakaian 

dan tempat tinggal, tetap perlu diakui keberadaannya 

dan dalam rangka pemuasan kebutuhan sosial, tetap 

ingin dihormati dan tetap ingin berkembang. 

Betapapun besarnya kasih sayang yang diterima 

oleh seseorang, misalnya dari orang tuanya, dari 

anggota keluarga, dari teman sekerja dan dari 

teman-teman lainnya, ia tidak bebas dari tuntutan 

pemuasan kebutuhan fisiologis, keamanan, esteem, 

dan aktualisasi diri. Dengan mendapat pengakuan 

status yang tinggi sekalipun, seseorang tetap harus 

memuaskan berbagai kebutuhan yang lain. Demikian 

pula halnya dengan seseorang yang berusaha 

mengembangkan dirinya, pada waktu bersamaan 

tetap harus memuaskan berbagai kebutuhan lainnya. 

3. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan berakibat 

antara lain pada semakin kompleksnya kebutuhan 

manusia. Karena itu dirasakan perlu usaha ilmiah 

yang lebih intensif dengan penggunaan instrumen 

analisis yang semakin mutakhir dan canggih untuk 
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membuahkan kebenaran ilmiah yang apabila 

diterapkan akan lebih memungkinkan para praktisi 

menggunakan teori motivasi secara lebih efektif.  

 

Teori   X dan Y 

Seorang ilmuwan lain yang hasil karyanya banyak 

dimanfaatkan dalam usaha mendalami teori motivasi ialah 

Douglas McGregor yang menuangkan hasil-hasil 

pemikirannya dalam buku dengan judul The Human Side of 

Enterprise. Dari judul karya tulis itu saja sudah terlihat bahwa 

McGregor berusaha menonjolkan pentingnya pemahaman 

tentang peranan sentral yang dimainkan oleh manusia 

dalam organisasi. Inti teori McGregor terlihat pada klasifikasi 

yang dibuatnya tentang manusia, yaitu : 

a. Teori X yang pada dasarnya mengatakan bahwa 

manusia cenderung berperilaku negatif. 

b. Teori Y yang pada dasarnya mengatakan bahwa 

manusia cenderung berperilaku positif. 

 

Dalam mengemukakan dan mempertahankan 

kebenaran teorinya, McGregor menekankan bahwa cara 

yang digunakan oleh para manajer dalam memperlakukan 

para bawahannya sangat tergantung pada asumsi yang 

digunakan tentang ciri-ciri manusia yang dimiliki oleh para 

bawahannya itu. Teori X mengatakan bahwa para manajer 

menggunakan asumsi bahwa manusia mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut : 
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a. Para pekerja pada dasarnya tidak senang bekerja 

dan apabila mungkin akan berusaha 

mengelakkannya. 

b. Karena para pekerja tidak senang bekerja, mereka 

harus dipaksa, diawasi atau diancam dengan 

berbagai tindakan punitif agar tujuan organisasi 

tercapai. 

c. Para pekerja akan berusaha mengelakkan tanggung 

jawab dan hanya akan bekerja apabila menerima 

perintah untuk melakukan sesuatu.  

d. Kebanyakan pekerja akan menempatkan pemuasan 

kebutuhan fisiologis dan keamanan di atas faktor-

faktor lain yang berkaitan dengan pekerjaannya dan 

tidak akan menunjukkan keinginan atau ambisi untuk 

maju. 

 

Sebaliknya, menurut teori Y para manajer 

menggunakan asumsi bahwa para pekerja memiliki ciri-ciri : 

a. Para pekerja memandang kegiatan bekerja sebagai 

hal yang alamiah seperti halnya beistirahat dan 

bermain. 

b. Para pekerja akan berusaha melakukan tugas tanpa 

terlalu diarahkan dan akan berusaha mengendalikan 

diri sendiri. 

c. Pada umumnya para pekerja akan menerima 

tanggung jawab yang lebih besar. 

d. Para pekerja  berusaha menunjukkan kreativitasnya 

dan oleh karenanya akan berpendapat bahwa 

pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab 

mereka juga dan bukan semata-mata tanggung 
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jawab orang-orang yang menduduki jabatan 

manajerial. 

 

Bila dikaitkan dengan teori Maslow akan terlihat 

gejala bahwa para pekerja yang tergolong pada kategori X 

akan lebih mementingkan pemuasan kebutuhan tingkat 

rendah seperti kebutuhan pokok dan kurang memberikan 

perhatian pada kebutuhan anak tangga teratas, yaitu 

aktualisasi diri. Sebaliknyalah yang terjadi pada manusia 

yang tergolong pada kategori Y dalam arti bahwa pemuasan 

kebutuhan yang sifatnya psikologis dan non materiil lebih 

diutamakan ketimbang pemuasan kebutuhan-kebutuhan 

yang bersifat kebendaan.  

Yang masih dipertanyakan ialah validitas 

kategorisasi manusia hanya pada dua tipe seperti yang 

dikemukakan oleh McGregor. Terdapat kesan bahwa 

kategorisasi demikian terlalu simplistik. Artinya, tidak 

mustahil kategorisasi manusia pekerja yang berlainan dari 

kategorisasi McGregor dapat pula dibuat sehingga 

pemahaman berbagai tipe manusia yang memungkinkan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasinya 

dapat dilakukan dengan lebih baik. Usaha demikian memang 

dilakukan oleh para ilmuwan dan bahkan semakin 

ditingkatkan berbarengan dengan lahirnya Gerakan 

Keperilakuan dalam Ilmu Administrasi dan Manajemen. 

Teori  Motivasi – Higiene 

Teori ini dikembangkan oleh Frederick Herzberg, 

seorang psikolog. Dalam usaha mengembangkan 

kebenaran teorinya, Herzberg melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan: 

“ Apa yang sesunggunya yang diinginkan oleh seseorang 
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dari pekerjaannya?” Timbulnya keinginan menemukan 

jawaban terhadap pertanyaan ini didasarkan pada 

keyakinan Herzberg bahwa hubungan seseorang dengan 

pekerjaannya sangat mendasar dan karena itu sikap 

seseorang terhadap pekerjaannya itu sangat mungkin 

menentukan keberhasilan dan kegagalannya. 

Yang sangat menarik dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Herzberg ialah bahwa apabila para pekerja 

merasa puas dengan pekerjaannya, kepuasan itu 

didasarkan pada faktor-faktor yang sifatnya instrinsik seperti 

keberhasilan mencapai sesuatu, pengakuan yang diperoleh, 

sifat pekerjaan yang dilakukan, rasa tanggung jawab, 

kemajuan dalam karier dan pertumbuhan profesional dan 

intelektual, yang dialami oleh seseorang. Sebaliknya apabila 

para pekerja merasa tidak puas dengan pekerjaannya, 

ketidakpuasan itu pada umumnya dikaitkan dengan faktor-

faktor yang sifatnya ekstrinsik artinya bersumber dari luar diri 

pekerja yang bersangkutan seperti kebijaksanaan 

organisasi, pelaksanaan kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan, supervisi oleh para manajer, hubungan 

interpersonal dan kondisi kerja. 

Suatu ide yang dikemukakan oleh Herzberg yang 

agak berbeda dari anggapan umum ialah bahwa lawan kata 

kepuasan bukan ketidakpuasan tetapi tidak ada kepuasan. 

Bagi Herzberg lawan kata ketidakpuasan ialah tidak ada 

kepuasan. Menurut Herzberg, faktor-faktor yang mengarah 

kepada kepuasan kerja lain atau berbeda dari faktor-faktor 

yang mengarah kepada ketidakpuasan. Artinya, para 

manajer yang berusaha menghilangkan faktor-faktor yang 

mengakibatkan ketidakpuasan mungkin saja berhasil 

mewujudkan ketenangan kerja dalam organisasi, akan tetapi 
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ketenangan kerja itu belum tentu bersifat motivasional bagi 

para pekerja.  

Dalam hal demikian para manajer hanya akan 

menyenangkan perasaan para bawahannya, tetapi tidak 

memberikan motivasi kepada mereka. Karena itulah 

Herzberg menggunakan istilah higiene bagi faktor-faktor 

yang menyenangkan para pekerja seperti kebijaksanaan 

perusahaan, teknik pelaksanaan berbagai kebijaksanaan 

organisasi, supervisi, hubungan interpersonal, kondisi kerja 

dan sistem upah dan gaji yang dibuat dan diterapkan 

sedemikian rupa sehingga para karyawan tenang bekerja 

tetapi belum merasa puas dengan pekerjaan masing-

masing.  

Herzber berpendapat bahwa apabila para manajer 

ingin memberi motivasi para para bawahannya, yang perlu 

ditekankan adalah faktor-faktor yang menimbulkan rasa 

puas, yaitu dengan mengutamakan faktor-faktor 

motivasional yang sifatnya intrinsik. Instrumen penelitian 

yang digunakan kurang tajam dan sebagainya, teori 

Herzberg pun tidak bebas dari kritik seperti itu. Namun, hasil 

karyanya dibaca dan populer di kalangan para manajer. 

Bahkan mungkin dapat dikatakan bahwa timbulnya 

pandangan bahwa keterlibatan para pekerja dalam 

merencanakan dan mengendalikan pekerjaan mereke 

sendiri sebagai salah satu sumber motivasi intrinsik 

merupakan sumbangan nyata yang dipetik dari penerapan 

teori herzberg.  

Artinya, jika dikembalikan kepada pertanyaan yang 

oleh herzberg ingin ditemukan jawabannya: “ Apa yang 

diinginkan oleh seseorang dari pekerjaannya ?”, dilihat dari 

sudut teori motivasi jawabannya ialah pada umumnya para 
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pekerja ingin melakukan kegiatan yang mempunyai arti 

penting bagi diri sendiri dan bagi organisasi yang 

memberikan rasa keberhasilan bagi para pekerja sendiri. Hal 

ini terlihat dari jawaban yang diperoleh bahwa pekerjaan 

yang meaningful dipandang paling penting dibandingkan 

dengan peluang untuk meniti karier yang lebih tinggi atau 

penghasilan yang besar. Berarti bagi banyak pekerja uang 

memang penting, akan tetapi bukan yang terpenting. 

Implikasi teori ini ialah bahwa seorang  pekerja mempunyai 

persepsi berkarya tidak sekedar mencari nafkah, akan tetapi 

sebagai wahana untuk memuaskan berbagai kepentingan 

dan kebutuhannya, bagaimanapun kebutuhan itu 

dikategorisasikan. 

Teori   ERG 

Teori ERG dikembangkan oleh Clayton Alderfer dari 

Universitas Yale. Akronim ERG merupakan huruf pertama 

dari tiga kata, yaitu :Existense, Relatedness, dan Growth. 

Menurut teori ini, yang didukung oleh kenyataan hidup 

sehari-hari, mempertahankan eksistensi seseorang 

merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Merupakan 

kebutuhan nyata setiap orang untuk mempertahankan dan 

melanjutkan eksistensinya itu secara terhormat. Hal itu 

sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Mudah 

memahami bahwa mempertahankan eksistensi secara 

terhormat itu berarti antara lain terpenuhinya kebutuhan 

dasar manusia yang kalau menggunakan klasifikasi Maslow, 

berarti terpenuhinya kebutuhan primer, termasuk keamanan.  

Kebutuhan akan Relatedness tercermin pada sifat 

dasar manusia sebagai insan sosial. Setiap orang ingin 

mengkaitkan keberadaannya dengan orang lain dan dengan 

lingkungannya. Hal ini sangat penting karena tanpa interaksi 
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dengan orang lain dan dengan lingkungannya, keberadaan 

seseorang dapat dikatakan tidak mempunyai makna yang 

hakiki. Bila dibandingkan dengan klasifikasi Maslow, 

kebutuhan Relatedness identik dengan kebutuhan sosial 

dan esteem. Sedangkan Growth merupakan kebutuhan 

yang pada dasarnya tercermin pada keinginan seseorang 

untuk tumbuh dan berkembang, misalnya dalam 

peningkatan ketrampilan dalam bidang pekerjaan atau 

profesi seseorang yang memungkinkannya meraih apa yang 

secara umum disebut sebagai kemajuan dalam perjalanan 

hidup seseorang. Kebutuhan ini, seperti dijelaskan di muka, 

oleh Maslow diklasifikasikan sebagai aktualisasi diri. 

Terdapat persamaan antara teori Alderfer dengan 

teori Maslow. Dalam kegiatan ilmiah hal ini merupakan hal 

yang biasa. Artinya, konsep dasar yang digunakan 

berbagai pihak atau orang untuk menjelaskan suatu 

fenomenon sosial sebenarnya sama, akan tetapi 

klasifikasi atau istilah berbeda. Banyak faktor yang turut 

berpengaruh pada timbulnya perbedaan klasifikasi atau 

istilah tersebut seperti persepsi seseorang tentang 

fenomenon yang ingin dijelaskan, latar belakang pendidikan, 

filsafat hidup, sifat objek yang diteliti dan tahap 

perkembangan ilmu yang mendasari konsep-konsep ilmiah 

yang digunakan. Karena itu persamaan teori yang 

dikemukakan oleh dua orang ahli dapat saja berakibat pada 

perbedaan kesimpulan yang ditarik dalam analisis teori 

tersebut. Hal ini tampak pada perbedaan yang sebenarnya 

terdapat antara teori Maslow dan Alderfer. Bahkan 

sesungguhnya perbedaan tersebut bersifat konseptual dan 

cukup mendasar.  
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Dalam teorinya, Alderfer menekankan bahwa ketiga 

jenis kebutuhan tersebut diusahakan pemuasannya secara 

simultan meskipun karena berbagai faktor, seperti faktor 

sosial, budaya, latar belakang sosial, latar belakang 

pendidikan dan kemampuan, seseorang dapat saja 

memberikan penekanan yang lebih kuat kepada salah satu 

diantara ketiga jenis kebutuhan itu dan memang demikianlah 

halnya dalam kenyataan hidup. Alderfer menekankan pula 

dimensi lain dari usaha pemuasan kebutuhan itu. Misalnya, 

bahwa apabila ternyata kondisi tidak memungkinkan 

pemuasan kebutuhan yang bersifat psikologis dan 

intelektual yaitu pertumbuhan, perhatian akan ditujukan 

pada pemuasan kebutuhan yang lebih bersifat kebendaan, 

yaitu mempertahankan eksistensi. 

Teori ini lebih mendekati kenyataan hidup yang 

dihadapi sehai-hari. Artinya, pengalaman banyak manajer 

membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa berbagai 

kebutuhan manusia yang kompleks itu diusahakan 

pemuasannya secara simultan, meskipun sudah barang 

tentu dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda, baik 

antara seorang dengan orang lain maupun oleh seorang 

pada waktu yang berbeda-beda. 

Teori   Tiga Kebutuhan 

Teori ini dikemukakan oleh David McCleland 

beserta rekan-rekannya. Inti teori ini terletak pada pendapat 

yang mengatakan bahwa pemahaman tentang motivasi 

akan semakin mendalam apabila disadari bahwa setiap 

orang mempunyai tiga jenis kebutuhan, yaitu : “Need for 

Achievement” yang sering dinyatakan dengan rumus nAch.), 

“Need for Power” (nPo.) dan Need for Affiliation” (nAff.). 
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1. Kebutuhan akan Berprestasi (Need for 

Achievement). Kiranya tidak akan ada kesukaran 

untuk menerima pendapat yang mengatakan bahwa 

setiap orang ingin dipandang sebagai orang yang 

berhasil dalam hidupnya. Keberhasilan itu bahkan 

mencakup seluruh segi kehidupan dan penghidupan 

seseorang.  Misalnya, keberhasilan dalam 

pendidikan, keberhasilan dalam membina rumah 

tangga yang bahagia dan sejahtera, keberhasilan 

dalam usaha, keberhasilan dalam pekerjaan dan 

bidang-bidang lainnya. Sebaliknya, merupakan 

kebenaran pula apabila dikatakan bahwa tidak ada 

orang yang senang jika menghadapi kegagalan. 

Dalam kehidupan organisasional, kebutuhan untuk 

berhasil biasanya tercermin pada adanya dorongan 

untuk meraih kemajuan dan mencapai prestasi 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Penetapan standar itu dapat bersifat intrinsik, akan 

tetapi dapat pula bersifa ekstrinsik. Artinya, 

seseorang dapat menentukan bagi dirinya sendiri 

standar karya yang ingin dicapainya. Apabila 

seorang tergolong sebagai insan yang maksimalist, 

standar yang ditetapkannya bagi dirinya sendiri 

adalah standar yang tinggi bahkan mungkin melebihi 

standar yang ditetapkan secara ekstrinsik, yaitu oleh 

organisasi. Akan tetapi bila seseorang tergolong 

sebagai insan yang minimalist, tidak mustahil bahwa 

standar yang ditetapkannya sebagai pegangan lebih 

rendah dari standar yang ditetapkan secara 

ekstrinsik. Mungkin pula standar yang ditetapkan 

secara intrinsik itu sama dengan standar yang 

ditetapkan secara ekstrinsik. Hal ini biasanya terjadi 

dalam diri seorang yang konformis. 
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Berarti seorang dengan nAch. yang besar adalah 

orang yang berusaha berbuat sesuatu, misalnya 

dalam penyelesaian tugas yang dipercayakan 

kepadanya, lebih baik dibandingkan dengan orang 

lain. Untuk itu orang demikian biasanya berusaha 

menemukan situasi untuk mana dia dapat 

menunjukkan keunggulannya, seperti dalam 

pengambilan keputusan dan melakukan sesuatu 

yang dapat memberikan kepadanya umpan balik 

dengan segera tentang hasil yang dicapainya melalui 

mana ia dapat mengetahi apakah ia meraih 

kemajuan atau tidak. Di muka telah disinggung 

bahwa seorang dengan nAch. yang besar 

menyenangi pekerjaan yang kemungkinan berhasil 

besar, akan tetapi tidak senang pada tugas yang 

terlalu berat atau terlalu ringan. Berarti orang 

demikian tidak senang mengambil risiko yang besar. 

Hanya saja dorongan kuat terdapat dalam dirinya 

untuk secara bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan dan kegagalan melaksanakan 

tugasnya dan tidak melemparkan tanggung jawab itu 

kepada orang lain. 

2. Kebutuhan akan Kekuasaan (Need for Power). 

Menurut teori ini, kebutuhan akan kekuasaan 

menampakkan diri pada keinginan untuk mempunyai 

pengaruh terhadap orang lain. Penelitian dan 

pengalaman memang menunjukkan bahwa setiap 

orang ingin berpengaruh terhadap orang lain dengan 

siapa ia melakukan interaksi. Tiga hal yang perlu 

mendapat perhatian dalam hal ini : 

1. Adanya seseorang yang mempunyai kebutuhan 

berpengaruh pada orang lain itu. 

2. Orang lain terhadap siapa pengaruh itu digunakan. 
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3. Persepsi ketergantungan antara seseorang dengan 

orang lain.  

Meskipun benar bahwa dalam kehidupan 

organisasional, bawahanlah yang biasanya 

tergantung pada atasannya, tetapi sesungguhnya 

ketergantungan itu tidak semata-mata terbatas pada 

adanya hubungan atasan dengan para bawahannya. 

Artinya, setiap kali seorang bergantung pada orang 

lain untuk sesuatu hal, pengaruh orang kepada siapa 

orang lain menggantungkan dirinya sudah berarti 

terpenuhinya nPo. orang yang bersangkutan. 

Semakin besar tingkat ketergantungan orang lain 

pada seseorang, semakin besar pula pengaruh 

orang tersebut terhadap orang lain itu. 

Demikian pila halnya dalam kehidupan 

organisasional. Apabila seorang manajer 

mempunyai kekuasaan unuk menentukan nasib 

seorang pekerja, misalnya dalam hal promosi, 

pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi 

disiplin yang dapat berupa teguran, penundaan 

kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat 

atau bahkan penurunan pangkat dan jabatan, 

pekerja tersebut menjadi sangat tergantung pada 

atasan yang memiliki wewenang itu.  

Seorang dengan nPo. yang besar biasanya 

mempunyai kondisi persaingan dan orientasi status 

serta akan lebih memberikan perhatiannya pada hal-

hal yang memungkinkannya memperbesar 

pengaruhnya terhadap orang lain, antara lain dengan 

memperbesar ketergantungan orang lain itu 
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padanya. Bagi orang yang demikian, efektivitas 

pelaksanaan pekerjaan sendiri tidak teramat penting 

kecuali bila hal tersebut memberi peluang kepadanya 

untuk memperbesar dan memperluas pengaruhnya. 

Kecenderungan demikian perlu mendapat perhatian 

para manajer puncak. Dikatakan demikian karena 

agar para manajer yang lebih rendah tidak 

menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya, 

diperlukan uraian tugas yang jelas sehingga terlihat 

pembatasan-pembatasan tentang apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan oleh para manajer tersebut 

yang dalam operasionalnya perlu pengawasan.  

Para manajer yang lebih rendah itu perlu didorong 

untuk mengendalikan diri sendiri agar penggunaan 

kekuasaan atau wewenangnya berlaku secara wajar. 

Pengendalian oleh manajer yang lebih tinggi dan 

oleh para manajer yang bersangkutan sendiri sangat 

penting karena setiap orang akan cenderung 

mengambil langkah-langkah yang memperbesar 

pengaruh atau kekuasaannya apabila situasi 

memungkinkan. Situasi yang dimaksud dapat timbul 

karena diciptakan sendiri oleh orang yang 

bersangkutan, tetapi dapat pula karena tindak-

tanduk para bawahannya. Artinya, tidak mustahil 

bahwa para bawahanpun akan bertindak dan 

berperilaku sedemikian rupa agar mendapat 

perlakuan yang enak dari para atasannya karena 

akan berakibat positif dalam kehidupan 

organisasionalnya. 
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3. Kebutuhan akan persatuan/afiliasi (Need for 

Affiliation). Kebutuhan afiliasi merupakan 

kebutuhan nyata dari setiap manusia, terlepas dari 

kedudukan, jabatan dan pekerjaannya. Artinya, 

kebutuhan tersebut bukan hanya kebutuhan mereka 

yang menduduki jabatan manajerial juga bukan 

hanya merupakan kebutuhan para bawahan yang 

tanggung jawab utamanya hanya melaksanakan 

kegiatan-kegiatan operasional. Kenyataan ini 

berangkat dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. 

Kebutuhan akan afiliasi pada umumnya tercermin 

pada keinginan berada pada situasi yang bersahabat 

dalam interaksi seseorang dengan orang lain dalam 

organisasi, apakah orang lain itu teman sekerja yang 

setingkat atau atasan. Kebutuhan akan afiliasi 

biasanya diusahakan agar terpenuhinya melalui 

kerja sama dengan orang lain. Berarti guna 

pemuasan kebutuhan itu suasana persaingan akan 

dihindari sejauh mungkin. Sampai sejauh mana 

seseorang bersedia bekerja sama dengan orang lain 

dalam kehidupan organisasionalnya tetap diwarnai 

oleh persepsinya tentang apa yang akan 

diperolehnya dari usaha kerjasama tersebut. 

Seorang pegawai akan terdorong bekerja dengan 

sungguh-sungguh apabila pegawai tersebut merasa 

diberi kesempatan untuk mengembangkan 

prestasinya, merasa ada persahabatan di lingkungan 

kerjanya, dan merasa ada kesempatan untuk 

menduduki suatu jabatan (job) agar ia dapat 

menguasai orang lain. 
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Teori  Evaluasi Kognitif 

Apabila perkembangan teori motivasi disimak 

dengan teliti akan terlihat bahwa para ilmuwan yang 

mendalami motivasi menggunakan asumsi bahwa faktor-

faktor motivasional yang bersifat intrinsik seperti kemajuan, 

tanggung jawab dan kompetensi tidak terikat kepada faktor-

faktor motivasional yang bersifat ekstrinsik seperti upah atau 

gaji yang besar, promosi, hubungan yang baik dengan 

atasan dan kondisi kerja yang menyenangkan. Artinya, 

stimulasi faktor-faktor motivasional ekstrinsik tidak 

mempengaruhi faktor-faktor motivasional intrinsik. Akan 

tetapi pada tahun enam puluhan berlangsung berbagai 

penelitian yang menghasilkan pendapat (teori) bahwa 

anggapa yang berlaku pada waktu itu dirasakan tidak benar. 

Artinya, penemuan dari berbagai hasil penelitian itu 

mengatakan bahwa ada hubungan antara faktor-faktor 

motivasional yang intrinsik dengan faktor-faktor yang bersifat 

ekstrinsik. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah Evolusi 

Kognitif. 

Menurut teori ini, apabila faktor-faktor motivasional 

yang bersifat ekstrinsik diperkenalkan, seperti upah atau gaji 

yang besar sebagai imbalan bagi usaha penyelesaian tugas, 

yang tadinya memberikan kepuasan bagi pekerja yang 

bersangkutan secara intrinsik akan cenderung mengurangi 

tingkat motivasional seseorang. Dengan perkataan lain, 

menurut teori ini, apabila  organisasi menggunakan imbalan, 

yang merupakan motivasional intrinsik, misalnya kepuasan 

karena seseorang menyenangi apa yang dikerjakan, 

menjadi berkurang. Pertanyaan yang tentunya segera timbul 

adalah mengapa demikian. Jawaban yang biasanya 

diberikan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah bahwa 
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dengan faktor-faktor ekstrinsik, seseorang merasa 

kehilangan kendali atas perilaku sendiri sehingga motivai 

intrinsik yang tadinya kuat menjadi melemah. Artinya, 

penghapusan imbalan ekstrinsik dapat menghasilkan 

peralihan dalam persepsi seseorang tentang faktor 

penyebab ia melakukan satu kegiatan tertentu dan 

mengakibatkannya mencari faktor-faktor intrinsik yang 

terdapat dalam dirinya sendiri. 

Misalnya, jika seorang siswa berenang selama dua 

jam seminggu sebagai salah satu persyaratan agar lulus dari 

mata pelajaran olah raga di sekolahnya, siswa tersebut 

hanya berenang karena ada dorongan dari luar, Akan tetapi 

jika setelah lulus mata pelajaran tersebut siswa itu terus 

berenang dua jam seminggu, ia akan menjelaskan 

perilakunya dengan mengatakan bahwa hal itu dilakukannya 

bukan karena dorongan ekstrinsik, akan tetapi karena ia 

memang senang berenang. Dalam situasi pertama perilaku 

dan motivasinya ditentukan dari luar dirinya, sedangkan 

pada situasi kedua perilakunya dipengaruhi oleh faktor 

intrinsik, yaitu berenang merupakan olah raga yang 

disenanginya. Jelasnya faktor motivasional yang bersifat 

ekstrinsik dapat mengurangi kepuasan intrinsik yang 

dirasakan oleh seseorang karena ia menyenangi sesuatu 

yang dikerjakannya. 

Jika teori ini diterima, perlu diperhatikan implikasinya 

dalam usaha menggerakkan para bawahan. Misalnya, di 

kalangan teoritisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang 

teori dan penerapan sistem pengupahan telah lama 

menganut pendapat bahwa tingkat upah atau gaji dan 

berbagai imbalan ekstrinsik lainnya tergantung pada dan 

dikaitkan dengan prestasi kerja seseorang. Praktek ini 
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terlihat dengan jelas dalam pemberian upah kepada mereka 

yang tingkatnya tergantung pada penyelesaian tugas 

tertentu, seperti misalnya merakit alat tertentu sekian unit per 

hari dan sebagainya. Teori ini justru mengatakan bahwa cara 

pengupahan demikian hanya akan mengurangi kepuasan 

internal yang dialami oleh seseorang yang diperolehnya 

karena menyenangi pekerjaan tertentu yang dipercayakan 

kepadanya. Dalam kaitan ini timbul pula pertanyaan lain : 

Apakah sistem pengupahan atau penggajian, sistem 

promosi dan sistem penghargaan lainnya tidak usah 

dikaitkan dengan prestasi kerja seseorang ? 

Barangkali disinilah terletak kelemahan teori ini. 

Artnya, secara tradisional praktek manajerial ialah 

mengkaitkan sistem pengupahan dan faktor-faktor 

motivasional ekstrinsik lainnya dengan prestasi kerja 

seseorang. Bahkan pandangan tradisional ini kurang 

memperhatikan apakah pekerjaan seseorang disenanginya 

atau tidak. Sebaliknya, betapapun seseorang menyenangi 

pekerjaannya, melalui mana diperolehnya kepuasan yang 

sifatnya intrinsik, seorang pekerja tetap mengharapkan dan 

membutuhkan penghasilan, berbagai imbalan, penghargaan 

dan promosi sebagai balas jasanya kepada organisasi dan 

juga sebagai sarana memuaskan berbagai kebutuhannya, 

baik yang bersifat materi maupun yang bersifat psikologis. 

Jika demikian halnya, yang perlu diperhatikan dalam 

penggunaan teknik motivasi dalam penggerakan bawahan, 

ialah penggabungan yang tepat antara faktor-faktor 

motivasional ekstrinsik dan intrinsik. 

Teori  Penentuan Tujuan 

Ketika makin banyak ilmuwan sosial yang 

memberikan perhatian pada pengembangan dan akumulasi 
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teori motivasi, berbarengan dengan timbulnya Gerakan 

Human Relations yang kemudian diikuti oleh Gerakan 

Keperilakuan, pentingnya penentuan tujuan secara spesifik 

oleh mereka yang melakukan kegiatan tertentu kurang 

mendapat perhatian. Para manajer yang mau 

menggerakkan bawahannyapun pada umumnya cenderung 

hanya memberikan dorongan yang bersifat umum dengan 

mengatakan : “Kerjakanlah tugas Saudara dengan sebaik 

mungkin”. Suatu pernyataan yang bersifat umum. Jika 

seorang manajer mengatakan kepada sekelompok 

bawahannya : “ Saya akan gembira apabila masing-masing 

Saudara dapat merakit 15 unit radio dalam seminggu”, 

dorongan itu merupakan dorongan yang spesifik. 

Dorongan spesifik inilah yang menjadi inti teori 

penentuan tujuan. Dorongan spesifik itu dapat bersifat 

intrinsik, akan tetapi dapat pula bersifat ekstrinsik. Artinya, 

inti teori ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa 

kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya akan menumbuhkan motivasi yang 

semakin besar. Bahkan lebih jauh lagi. Tujuan yang sukar 

dicapai, menurut teori ini apabila ditetapkan oleh yang 

bersangkutan sendiri atau ditentukan oleh organisasi tetapi 

diterima oleh pekerja sebagai tujuan yang pantas dan layak 

dicapai, akan mengakibatkan prestasi kerja yang semakin 

tinggi. 

Ditekankan dalam teori ini bahwa semakin tinggi 

tingkat penerimaan para pelaksana atas kepantasan dan 

kelayakan tujuan tertentu untuk dicapai, semakin tinggi pula 

motivasinya untuk mencapai tujuan tersebut. Ditekankan 

pula bahwa semakin besar partisipasi seseorang dalam 

menentukan tujuan itu, semakin besar pula motivasinya 
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untuk meraih keberhasilan dan prestasi kerja yang setinggi 

mungkin. Alasannya, yaitu bahwa apabila seseorang terlibat 

langsung dalam memutuskan sesuatu dalam hal ini tujuan 

yang akan dicapai, ia akan merasa bahwa keputusan itu 

merupakan keputusannya sendiri dan tidak sekedar 

pelaksana sesuatu keputusan yang ditentukan oleh orang 

lain. 

Teori  Penguatan 

Teori penentuan tujuan menggunakan pendekatan 

kognitif, sedangkan teori penguatan menggunakan 

pendekatan keperilakuan, dalam arti bahwa penguatan 

menentukan perilaku seseorang. Secara filsafat kedua teori 

tersebut berbeda. Para penganut teori penguatan melihat 

perilaku seseorang sebagai akibat lingkungannya, Lebih 

jauh para penganut teori ini mengatakan bahwa dalam 

kehidupan organisasional, seorang manajer tidak perlu 

memikirkan peristiwa-peristiwa internal yang bersifat kognitif 

karena yang mengendalikan perilaku para bawahan adalah 

faktor-faktor penguatan. Yang dimaksud faktor-faktor 

penguatan adalah setiap konsekuensi yang apabila timbul 

mengikuti suatu respons, memperbesar kemungkinan 

bahwa tindakan itu akan diulangi. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa inti teori 

ini terletak pada pandangan yang mengatakan bahwa jika 

tindakan seorang manajer oleh bawahan dipandang 

mendorong perilaku positif tertentu, bawahan yang 

bersangkutan akan cenderung mengulangi tindakan serupa. 

Misalnya, seorang pekerja yang mendapat pujian karena 

melakukan tindakan tertentu akan cenderung mengulangi 

tindakan tersebut. 
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Singkatnya, motivasi seorang bawahan untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya seperti sikap 

pimpinan, pengaruh rekan sekerja dan sejenisnya, bukan 

karena faktor-faktor kognitif yang terdapat dalam diri orang 

yang bersangkutan sendiri. Dengan perkataan lain, dalam 

bentuknya yang murni teori ini mengabaikan perasaan, 

sikap, harapan dan variabel-variabel kognitif lainnya. 

Padahal faktor-faktor tersebut pasti berpengaruh pada 

perilaku seseorang yang pada gilirannya akan tercermin 

pada tinggi rendahnya motivasi intrinsiknya untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu. 

Teori  Keadilan 

Telah umum diakui bahwa keadilan menyangkut 

persepsi seseorang tentang perlakuan yang diterimanya dari 

orang lain. Biasanya seseorang akan mengatakan bahwa 

dirinya diperlakukan dengan adil apabila perlakuan itu 

menguntungkannya. Sebaliknya dia akan cenderung 

mengatakan bahwa dia diperlakukan tidak adil apabila 

perlakuan yang diterima dirasakan merugikannya. Dapat 

dipastikan bahwa persepsi seseorang tentang keadilan 

berpengaruh pada perilaku dan tindak tanduknya yang pada 

gilirannya menentukan motivasinya, terutama yang bersifat 

intrinsi, yang antara lain terlihat pada tingkat prestasi 

kerjanya. Dalam menumbuhkan persepsi tertentu, 

seseorang biasanya menggunakan tiga kategori referensi, 

yaitu orang lain, sistem yang berlaku terutama yang 

menyangkut upah dan gaji, dan diri sendiri.  

Orang lain Sebagai Pembanding.  Untuk menilai 

apakah seseorang mendapat perlakuan yang adil dalam 

kehidupan organisasionalnya, ia biasanya melakukan 



129 
 

perbandingan antara dirinya dengan orang-orang lain dalam 

organisasi, yaitu mereka yang berada pada tingkat yang 

sama dalam hirarkhi organisasi, melakukan tugas yang 

relatif serupa dengan tanggung jawab yang sama pula. Jika 

terdapat perbedaan perlakuan antara yang bersangkutan 

dengan orang-orang lain itu, akan timbul persepsi 

ketidakadilan. Orang lain yang bekerja di organisasi lain juga 

dapat digunakan sebagai pembanding. Jika memang 

terdapat perbedaan perlakuan, faktor-faktor penyebab 

antara lain ialah latar belakang pendidikan, asal usul, 

kedaerahan, kesukuan, pertalian darah dan faktor-faktor 

lainnya yang bersifat subjektif dan juga mungkin tidak 

rasional. Hal seperti ini lumrah terdapat dalam perusahaan 

milik keluarga, di mana para anggota keluarga pendiri 

perusahaan mendapat perlakuan yang lain, biasanya 

perlakuan yang lebih baik, dibandingkan dengan para 

karyawan yang bukan anggota keluarga pemilik perusahaan 

yang bersangkutan. Akan tetapi dalam perusahaan atau 

organisasi yang bukan milik keluargapun hal demikian dapat 

terjadi. 

Misalnya perbedaan karena latar belakang 

pendidikan karyawan dengan contoh sebagai berikut. A, 

yang lulus dari lembaga pendidikan tertentu dengan 

reputasinya biasa-biasa saja, telah bekerja di perusahaan 

sekian lama. Dalam pelaksanaan tugasnya, karyawan 

tersebut menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan dan 

rekan-rekan sekerjanyapun menyenanginya. Dia merupakan 

karyawan yang mudah menyesuaikan diri dan juga tidak 

mengelak tanggung jawab Akkan tetapi tiba-tiba terjadi 

perubahan dalam perilaku dan tindak tanduknya. Rekan-

rekannya tentunya bertanya-tanya mengapa terjadi 

perubahan tersebut. Akhirnya diketahui penyebabnya ialah 



130 
 

karena karyawan B yang baru saja direkrut oleh organisasi 

mendapat perlakuan yang lebih baik dari A hanya dengan 

alasan bahwa B adalah lulusan suatu lembaga pendidikan 

yang mempunyai reputasi tinggi di mata masyarakat. 

Perbedaan perlakuan juga bisa terjadi karena 

pertimbangan asal usul seseorang. Misalnya, jika pimpinan 

puncak dalam suatu organisasi datang dari satu daerah atau 

suku tertentu dan memperlakukan orang-orang yang satu 

daerah atau suku dengannya lebih baik dari perlakuan yang 

diberikannya kepda orang-orang yang berasal dari daerah 

lain atau suku lain, orang-orang lain itu akan merasa 

diperlakukan tidak adil dengan segala konsekuensinya. 

Perlakuan yang tidak adil itu bisa menyangkut berbagai hal 

seperti penempatan, promosi, penilaian prestasi kerja, 

pengenaan sanksi. 

Sistem yang Berlaku Sebagai Pembanding. 

Dalam suatu organisasi yang baik, biasanya terdapat dan 

berlaku suatu sistem tertentu yang berkaitan dengan 

pengelolaan SDM yang menjadi anggotanya. Berbagai 

komponen dalam sistem tersebut bisa mempunyai dua 

dasar, yaitu : 

1. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh pemerintah yang harus ditaati oleh setiap 

organisasi. 

2. Ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi 

organisasi yang bersangkutan didasarkan pada 

tradisi, kultur dan kepentingan organisasi tersebut. 

 

Sistem ini biasanya menyangkut seluruh segi 

kehidupan organisasional. Teori keadilan menyoroti semua 
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komponen itu, meskipun biasanya perhatian utama 

diberikan pada sistem pengupahan dan penggajian. 

Persepsi seseorang diwarnai oleh pandangannya tentang 

perlakuan terhadap dirinya dalam rangka kerangka sistem 

yang berlaku itu. Artinya, seorang karyawan mungkin tidak 

terlalu memperhitungkan apakah sistem yang berlaku itu 

sudah baik atau tidak. Yang disoroti adalah penerapannya. 

Dalam MSDM sistem ini biasanya tercermin dalam apa yang 

dikenal sebagai prinsip equal pay for equal work dengan 

syarat bahwa penerapannya adalah citeris paribus (semua 

faktor sama) seperti masa kerja, tingakt pendidikan, usia dan 

faktor-faktor lain yang turut diperimbangkan, kesemuanya 

sama.  

Ada kalanya, sistem yang berlaku dalam suatu 

organisasi dibandingkan juga dengan sistem yang berlaku di 

organisasi lain di daerah yang sama dan bergerak pada jenis 

kegiatan organisasional yang serupa. Asumsi yang 

digunakan ialah karena faktor-faktor yang dipertimbangkan 

sama, komponen sistem yang berlaku mestinya sama juga. 

Jika terdapat perbedaan penerapan sistem yang berlaku itu, 

akan timbul persepsi ketidakadilan yang apabila tidak diatasi 

dapat berakibat negatif pada perilaku dan tindak tanduk 

pekerja yang bersangkutan dengan berbagai 

konsekuensinya yang akan bersifat negatif pula.  

Dari Sendiri Sebagai Pembanding. Setiap orang 

memasuki suatu organisasi sebagai tempat mengadu nasib 

dengan berbagai hal yang pada mulanya mungkin bersifat 

ego sentris. Artinya, setiap orang mempunyai persepsi 

tertentu tentang diri sendiri yang tercermin dari berbagai hal 

seperti : filsafat hidupnya, latar belakang sosialnya, latar 

belakang pendidikannya, usianya, pengalamannya dan 
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mungkin juga jumlah tanggungannya, nilai-nilai yang 

dianutnya. 

Faktor-faktor itulah yang turut menentukan jenis 

pekerjaan apa yang dirasakan cocok baginya demi 

pemuasan berbagai kebutuhan orang yang bersangkutan. 

Kiranya tepat apabila dikatakan bahwa dengan berbagai 

faktor yang berpengaruh tersebut, setiap orang ingin 

memuaskan berbagai kebutuhannya, baik yang bersifat 

primer maupun sekunder, akan tetapi dengan pemberian 

penekanan yang berbeda-beda.  

Misalnya, seorang dengan latar belakang pendidikan 

yang tidak terlalu tinggi yang tidak memungkinkannya 

memiliki keahlian dan ketrampilan khusus tidak akan 

berharap memperoleh pekerjaan atau profesi yang 

memuaskan kebutuhan esteem dengan segera. Mungkin ia 

akan puas apabila diterima sebagai karyawan biasa yang 

tanggung jawab utamanya adalah melakukan kegiatan-

kegiatan operasional dan mungkin berada pada hierarkhi 

terendah dalam jajaran organisasi. 

Dalam hal demikian, upah dan gaji mungkin 

merupakan pertimbangan utamanya. Akan lain keadaan 

apabila seorang datang dari keluarga berada, mempunyai 

status sosial yang tinggi dan memperoleh pendidikan tinggi 

serta memiliki pengetahuan yang mudah dijual. Pekerjaan 

yang dicarinya adalah pekerjaan yang sesuai dengan tingkat 

pengetahuan atau keahlian yang dimiliki yang segera dapat 

memberikan kepuasan sosial, kepuasan esteem dan 

aktualisasi diri. Artinya, pertimbangan utamanya mencari 

pekerjaan bukan lagi uang.  
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Persepsi seseorang tentang keadilan perlakuan 

terhadap dirinya sangat dipengaruhi oleh pandangan orang 

yang bersangkutan mengenai diri sendiri. Sering terlihat 

bahwa terdapat perbedaan antara persepsi seseorang 

tentang diri sendiri dengan persepsi oragnisasi mengenai 

orang yang bersangkutan. Perbedaan persepsi ini sering 

merupakan sumber perbedaan tentang interpretasi 

perlakuan yang terjadi. Artinya, bisa saja organisasi merasa 

bahwa para karyawan telah diperlakukan adil sesuai dengan 

tradisi, kultur dan ketentuan yang berlaku dalam organisasi, 

sedangkan karyawan merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini 

merupakan salah satu tantangan bagi manajer dalam 

memilih dan menggunakan teknik motivasi tertentu agar 

sasaran motivasi itu tercapai. 

Dalam teori keadilan (equity theory) terdapat unsur 

pembanding dengan orang lain (comparison other). Dalam 

hal ini seseorang membandingkan usaha dan imbalan yang 

diperolehnya dengan usaha dan imbalan yang diperoleh 

orang lain, dalam suatu situasi kerja tertentu. Seseorang 

akan bekerja lebih giat apabila ia mendapat perlakuan 

secara adil. Keadilan akan diperoleh apabila perbandingan 

antara usaha dan hasil yang diperoleh seseorang sama 

dengan perbandingan usaha-usaha dan hasil orang lain. 

Ketidakadilan dengan sendirinya akan melemahkan 

semangat kerja dan sekaligus akan menurunkan tingkat 

produktivitas kerja. 

Teori  Harapan 

Salah satu hasil usaha para ilmuwan yang 

mendalami teori motivasi ialah dikembangkannya apa yang 

dikenal dengan teori harapan. Teori harapan (expectancy 

theory) disebut juga pengutamaan pengharapan dari Victor 
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Vroom. Di dalam lingkungan kerja, setiap pegawai selalu 

mempunyai harapan. Harapan (expectancy) adalah suatu 

istilah yang berkenaan dengan kemungkinan bahwa perilaku 

tertentu akan menghasilkan sesuatu pula. Ada harapan 

tentang usaha prestasi (effort-performance), dan harapan 

tentang prestasi perolehan (performance outcome). 

Perolehan dapat dalam bentuk uang atau materi maupun 

dalam bentuk non-materi. 

Dewasa ini, dapat dikatakan bahwa teori harapan 

merupakan teori yang dipandang paling baik menjelaskan 

motivasi seseorang dalam kehidupan organisasionalnya, 

meskipun sudah barang tentu tidak diterima dengan 

universal. Artinya, dengan segala kelebihannya, teori 

harapanpun mempunyai kelemahan-kelemahan. Inti teori ini 

terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa kuatnya 

kecenderungan seseorang bertindak dengan cara tertentu 

tergantung pada kekuatan harapan bahwa tindakan tersebut 

akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik dari 

hasil itu bagi orang yang bersangkutan. 

Teori ini mengandung tiga variabel, yaitu daya tarik, 

hubungan antara prestasi kerja dengan imbalan serta 

hubungan (kaitan) antara usaha dan prestasi kerja. Yang 

dimaksud dengan daya tarik ialah sampai sejauh mana 

seseorang merasa pentingnya hasil atau imbalan yang 

diperoleh dalam penyelesaian tugasnya. Artinya, sampai 

sejauh mana hasil yang diperoleh dalam bentuk imbalan 

memainkan peranan dalam pemuasan kebutuhan-

kebutuhan yang belum terpuaskan. Yang dimaksud dengan 

kaitan antara prestasi kerja dan imbalan ialah tingkat 

keyakinan seseorang tentang hubungan antara tingkat 

prestasi kerjanya dengan pencapaian hasil tertentu.  Yang 
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dimaksud dengan kaitan antara usaha dan prestasi kerja 

ialah persepsi seseorang tentang kemungkinan bahwa 

usaha tertentu akan menjurus kepada prestasi kerja. 

Dinyatakan dengan cara lain teori harapan berkata 

bahwa apakah seseorang mempunyai keinginan untuk 

menghasilkan sesuatu karya pada waktu tertentu tergantung 

pada tujuan-tujuan khusus orang yang bersangkutan dan 

pada persepsi orang tersebut tentang nilai suatu prestasi 

kerja sebagai wahana untuk mencapai tujuan tersebut. 

Pendalaman teori harapan akan menunjukkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Kuatnya motivasi seseorang berprestasi (usahanya) 

tergantung pada pandangannya tentang betapa 

kuatnya keyakinan yang terdapat dalam dirinya 

bahwa ia akan dapat mencapai apa yang diusahakan 

untuk dicapai. 

2. Jika tujuan ini tercapai (prestasi kerja), timbul 

pertanyaan apakah ia akan memperoleh imbalan 

yang memadai dan, apabila imbalan itu diberikan 

oleh organisasi, apakah imbalan itu akan 

memuaskan tujuannya atau kepentingannya ? 

 

Terdapat empat pertanyaan yang harus terjawab 

dalam memahami dan menerapkan teori ini. 

1. Hasil apakah yang diperkirakan akan diperoleh 

dengan melakukan sutau pekerjaan tertentu? Hasil 

yang diharapkan itu tentunya dapat bersifat positif 

seperti penghasilan dalam bentuk upah atau gaji, 

keamanan, terpenuhinya kebutuhan sosial, 

kepercayaan, aneka ragam bonus dan keuntungan 
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materiil lainnya, kesempatan memanfaatkan 

ketrampilan yang dimiliki dan kesempatan 

mengembangkan bakat tertentu serta hubungan 

yang bersahabat dengan orang-orang dengan siapa 

pekerja melakukan interaksi. Hasil yang mungkin 

diperoleh itu dapat pula bersifat negatif seperti 

kelelahan, frustasi, keresahan, supervisi yang keras, 

ancaman pemutusan kerja. Menurut teoriini, 

kenyataan tidak penting di sini. Yang penting ialah 

persepsi tentang orang tentang hasil apa yang akan 

diperoleh, terlepas dari apakah persepsi itu tepat 

atau tidak. 

2. Apakah dalam pandangan para pekerja hasil 

tersebut mempunyai daya tarik atau tidak ? Artinya, 

perlu dipertanyakan bagaimana persepsi para 

pekerja tentang hasil tersebut: apakah positif, negatif 

atau netral ? jawaban terhadap pertanyaan ini 

bersifat sangat individual karena jawaban seseorang 

terhadap berbagai pertanyaan tersebut diwarnai 

antara lain oleh kepribadian, nilai-nilai yang dianut 

dan kebutuhan orang yang bersangkutan. Jika 

seseorang memandang hasil tersebut secara positif, 

ia akan berusaha agar hasil tersebut diperolehnya. 

Sebaliknya, apabila seseorang memandang hasil 

tersebut secara negatif, logis apabila ia tidak 

berusaha mencapainya. Tidak mustahil bahwa ada 

orang yang memandangnya secara netral yang 

berakibat pada sikap tidak perduli apakah hasil 

tersebut diperoleh atau tidak. 

3. Perilaku yang bagaimana harus ditunjukkan oleh 

seorang pekerja agar hasil tersebut diperolehnya ? 

hal ini penting karena hasil tersebut tidak akan 

mempunyai pengaruh apa-apa terhadap prestasi 
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kerja seseorang kecuali ia mengetahui secara jelas 

apa yang harus dikerjakannya untuk memperoleh 

hasil-hasil tersebut. Yang sangat penting dalam 

kaitan ini ialah adanya kriteria yang sangat jelas 

berdasarkan mana prestasi kerja seseorang dinilai. 

4. Bagaimana pendapat pekerja tertentu tentang 

peluangnya untuk berbuat sesuai dengan tuntutan 

tugas yang diletakkan di atas bahunya ? Ditanyakan 

dengan cara lain, dengan memperhitungkan 

kemampuan seseorang dan kesanggupannya untuk 

mengendalikan berbagai variabel yang menentukan 

tingkat keberhasilannya, probabilitas apa yang 

terlihat bahwa ia akan berhasil ? 

 

Jelaslah bahwa kunci teori harapan ialah 

pemahaman tujuan individual dan kaitan antara usaha dan 

prestasi kerja, antara prestasi kerja dan imbalan serta antara 

imbalan dan pencapaian tujuan. Teori ini didasarkan pada 

model contingency, dan dengan demikian menekankan 

bahwa tidak ada prinsip yang bersifat universal untuk 

menjelaskan motivasi seseorang. Tambahan pula, menurut 

teori ini, hanya karena dapat dimengerti kebutuhan apa yang 

ingin dipuaskan oleh seseorang tidak menjamin bahwa 

orang yang bersangkutan mempunyai persepsi bahwa 

prestasi kerja yang tinggi berakibat pada pemuasan 

berbagai kebutuhannya. 

Daya tarik teori harapan ini berangkat dari empat hal 

berikut : 

1. Teori ini menekankan imbalan. Artinya, menurut teori 

ini terdapat keyakinan bahwa imbalan yang diberikan 

oleh organisasi sejajar dengan apa yang diinginkan 



138 
 

oleh pekerja yang berarti bertitik tolak dari 

kepentingan pkerja dalam mana setiap orang 

berusaha memaksimalkan kepuasannya. Dapat 

dikatakan bahwa teori harapan adalah suatu bentuk 

hedonisme yang kalkulatif dan psikologis dalam 

mana motif akhir dari setiap tindakan manusia adalah 

maksimalisasi kesenangan dan atau minimalisasi 

penderitaan. 

2. Para manajer harus memperhitungkan daya tarik 

imbalan yang memerlukan pemahaman dan 

pengetahuan tentang nilai apa yang diberikan oleh 

pekerja pada imbalan yang diterimanya. Para 

manajer hendaknya memberikan imbalan kepada 

para pekerja yang oleh para pekerja sendiri dinilai 

tinggi. 

3. Teori harapan menekankan perilaku yang 

diharapkan dari para pekerja. Artinya teori ini 

menekankan pentingnya keyakinan dalam diri 

pekerja tentang apa yang diharapkan oleh organisasi 

daripadanya dan bahwa prestasi kerjanya dinilai 

dengan menggunakan kriteria yang rasional dan 

objektif. 

4. Teori ini menyangkut harapan. Artinya, teori ini tidak 

menekankan apa yang realistik dan rasional. Yang 

ditekankan adalah bahwa harapan pekerja mengenai 

prestasi kerja, imbalan dan hasil pemuasan tujuan 

individual akan menentukan tingkat usahanya, bukan 

hasil itu sendiri. 

 

Teori pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang 

akan bekerja dengan baik apabila akan memperoleh suatu 

harapan atau imbalan (baik materi maupun non-materi) 
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sesuai yang diharapkan sebagai kebutuhan yang harus 

terpenuhi. Orang akan bekerja lebih giat daripada biasanya 

apabila ia mempunyai harapan bahwa ia mendapat upah 

lebih besar daripada upah biasanya. Ia akan mencurahkan 

segala kekuatan (force) dan kemampuan (ability) dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Maksud daripada teori ini 

adalah menilai besar dan arah segenap kekuatan (force) 

yang mempengaruhi seseorang. Kesimpulan dari teori ini 

ialah bahwa tindakan yang paling besar kemungkinannya 

untuk dilakukan adalah tindakan yang didorong oleh 

kekuatan dan harapan yang paling besar pula. 

RINGKASAN PEMOTIVASIAN 

Manusia merupakan unsur terpenting dalam seluruh 

proses administrasi dan manajemen. Pendekatan apapun 

yang digunakan dalam usaha memahami proses 

administrasi dan manajemen, manusia dengan jati dirinya 

yang khas adalah insan dengan harkat dan martabat yang 

harus diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. Sebagai salah 

satu cabang disiplin ilmiah, motivasi merupakan bidang 

spesialisasi yang berada dalam ruang lingkup ilmu-ilmu 

sosial. Karena teori motivasi diterapkan pada manusia dalam 

kehidupan organisasionalnya, motivasi tidak mungkin 

dipahami dalam keadaan terisolasi melainkan dikaitkan 

dengan berbagai teori yang dikembangkan oleh ilmu-ilmu 

yang lain.  

Manusia merupakan insan yang sangat kompleks. 

Seperti diketahui kepada manusia diberikan berbagai 

predikat seperti : manusia sebagai insan politik, manusia 

sebagai makhluk ekonomi, manusia sebagai makhluk sosial. 

Akan tetapi dengan berbagai predikat tersebut, diakui pula 

bahwa manusia tetap merupakan individu yang mempunyai 
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jati diri yang khas, tanpa duplikat. Dewasa ini semakin 

disadari bahwa kehidupan berkarya seseorang dikaitkan 

tidak lagi semata-mata pada peningkatan taraf hidupnya 

yang berarti pemuasan kebutuhan yang bersifat kebendaan, 

melainkan juga peningkatan mutu hidup. Pandangan 

demikianlah yang mendorong para ilmuwan untuk terus 

mengembangkan teori motivasi. 
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BAB V 

STUDI KASUS DAN ANALISA 

 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang 

Kabupaten Mendung Kelabu dihadapkan pada persoalan 

tingkat ketidakhadiran pegawai yang cukup tinggi. Pada hari 

setiap Senin dan Jumat kurang lebih 26% pegawai tidak 

masuk kerja. Berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh para 

pimpinan PAM tersebut, hal ini sudah membudaya dan sulit 

diperbaiki sebab banyak karyawan yang mempunyai 

pekerjaan tambahan di luar kantor . 

Basuki sebagai Kabag Kepegawaian, baru saja 

mengikuti pelatihan mengenai pengembangan sumberdaya 

manusia pada salah satu perguruan tinggi ternama. Setelah 

mengikuti pelatihan, Basuki terinspirasi untuk mengadakan 

perubahan dalam manajemen kepegawaian. Karena setelah 

dianalisis secara ekonomi, tingkat ketidakhadiran pegawai 

ini dapat merugikan perusahaan 1 juta Rupiah per minggu. 

Basuki yakin, dengan perubahan ini akan dapat mengurangi 

kerugian.  

Basuki mengajukan rencana untuk menyelesaikan 

masalah ini kepada atasannya, Kepala Cabang PLN, yang 

bernama Badjuri. Rencana Basuki adalah sebagai berikut: 

Setiap hari Jumat pukul 15.00 diadakan undian yang akan 

ditarik setiap minggu. Kartu absen semua pegawai yang 

bekerja penuh mentaati jam kerja pada minggu itu akan 

dimasukkan ke dalam kotak undian.  Setiap minggu 2 orang 

pemenang akan mendapatkan hadiah berupa Voucher Rp 

500.000,- Pada setiap akhir bulan juga akan diadakan 

undian bulanan dimana pegawai yang tidak pernah absen 

saja yang akan diikutkan dalam undian. Undian bulanan 

menyediakan hadiah bagi satu pemenang berupa Voucer 

seharga  1 juta Rupiah. 
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Setelah menyimak rencana Basuki dan mengadakan 

kalkulasi keuangan dengan Kabag keuangan, Badjuri 

sebagai Kepala Cabang menyetujui rencana ini, dan 

langsung diimplementasikan pada bulan berikutnya. Setelah 

berjalan selama empat bulan, diadakan evaluasi terhadap 

tingkat ketidakhadiran pegawai. Hasilnya berkat kebijakan 

tersebut tingkat ketidakhadiran per minggu hanya sekitar 2 

persen. Tetapi kemudian muncullah suatu persoalan. 

Beberapa pegawai datang tapi tidak jelas melakukan 

pekerjaan apa, beberapa pegawai memaksakan diri untuk 

datang ke kantor  walaupun dalam keadaan sakit yang perlu 

istirahat, sehingga memungkinkan terjadi penularan 

terhadap pekerja yang sehat. 

 

Tanggapan : 

 

Dalam kasus ini dapat terlihat bahwa untuk 

meningkatkan semangat kerja, pihak perusahaan PLN perlu 

memberikan motivasi yang menarik agar jumlah kehadiran 

karyawannya meningkat. Yaitu dengan memberikan hadiah 

undian bagi mereka yang rajin masuk bekerja. Cara ini 

sangat ampuh di lakukan untuk memberi semangat kepada 

karyawan. Karena contoh kasus di atas dapat memberikan 

solusi permasalahan ketidakhadiran karayawan yang dapat 

merugikan perusahaan. Karena ketidakhadiran karyawan 

dapat merugikan penghasilan perusahaan lebih baik 

perusahaan memberikan uang lebih untuk karyawan agar 

semangat bekerja. Karena faktor ekonomi lah yang 

menyebabkan banyak karyawan PLN cabang kabupaten 

mendung kelabu memiliki cabang pekerjaan lain oleh karena 

itu mereka jarang masuk ke kantor. 

 Namun dengan kebijakan tersebut hendaknya 

kepala cabang memperhatikan pula dampak negatifnya. 
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Seharusnya ia membuat kebijakan dengan sedikit himbauan 

agar masuk bekerja dan memberikan pekerjaan dengan 

hasil yang maksimal. Serta memberikan waktu untuk 

beristirahat bagi pegawainya yang sedang sakit. Motivasi 

yang diberikan oleh kepala cabang kabupaten Mendung 

Kelabu sudah bagus namun perlu diperbaiki lagi sistemnya 

agar lebih efektif dan maju. 

 

Analisis sesuai teori : 

 

Teori motivasi Abraham Maslow 

Menurut Abraham Maslow setiap manusia 

mempunyai needs (kebutuhan, 

dorongan, intrinsic dan extrinsic factor), yang 

pemunculannya sangat tergantung dari kepentingan 

individu. Dapat dilihat bahwa dalam contoh kasus tersebut 

berkaitan dengan teori Maslow, karena didalamnya 

menggambarkan kebutuhan setiap individu akan ekonomi. 

Oleh karena itu mereka jarang masuk ke kantor karena 

memiliki cabang pekerjaan lain. Namun setelah mereka 

diberikan motivasi berupa undian hadiah, mereka rajin 

bekerja dan masuk kantor setiap hari karena merasa 

kebutuhanya akan terpenuhi jika ia mendapatkan undian 

hadiah tersebut. 

 

Teori Dua Faktor Herzberg 

Menurut Herzberg (Hasibuan, 1996: 108), ada dua 

jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha 

mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari 

ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor higiene 

(faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Jika 

dilihat dari teori Herzberg dalam contoh kasus tersebut maka 

dapat dilihat bahwa terdapat dua faktor ekstrinsik dan 
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intrinsik dalam diri individu. Faktor ekstrinsiknya yaitu 

mereka memiliki cabang pekerjaan yang berdampak 

kehadiran yang tidak meneyeluruh dikarenakan mengejar 

kebutuhan ekonominya. Namun ketika diadakan undian 

berhadian munculah faktor intrinsik mereka untuk 

memotivasi dirinya agar terus masuk bekerja dan berusaha 

mendapatkan hadiah undian tersebut. 
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 Motto hidup : “Ubahlah hidupmu mulai hari ini. 

Jangan bertaruh di masa depan nanti, bertindaklah sekarang 

tanpa menunda-nunda lagi” Simone de Beauvoir 

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu” 

Bobby Unser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


