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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

A. Persepsi Dukungan Organisasional 

1. Pengertian Persepsi Dukungan Organisasional 

Persepsi Dukungan Organisasional ialah kontribusi yang diberikan 

oleh individu kemudian mendapatkan perhatian dan kepedulian dari 

organisasi tentang kesejahteraan mereka. Teori ini mengartikan mereka 

percaya bahwa organisasi akan memberikan perhatian dan kesejahteraan 

yang layak sesuai dengan kontribusi kinerja yang dilakukan (Eisenberger, 

dkk., 1986). Kemudian, Robbins (2008) mengatakan Persepsi dukungan 

organisasional adalah merupakan tingkat sejauh mana individu memiliki 

keyakinan bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka yang kemudian 

peduli terhadap kesejahteraan mereka. 

Dalam lingkungan interaksi sosial melibatkan begitu banyak hal 

seperti interaksi sesama individu, individu dan kelompok kemudian 

kelompok dengan kelompok sampai pada individu dengan organisasi. 

Sehingga, teori persepsi dukungan organisasional mempelajari interaksi 

antara individu dengan organisasi/instansinya. Bagaimana organisasi 

dalam memahami dan memperlakukan mereka.  
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Persepsi dukungan organisasional merupakan keyakinan yang 

secara general dikembangkan oleh individu mengenai sejauh mana 

komitmen organisasi kepada mereka dilihat dari kontribusi mereka dan 

perhatian organisasi terhadap kehidupan individu karyawan (Wayne, dkk., 

1997). 

 

2. Teori Persepsi Dukungan Organisasional 

Persepsi dukungan organisasional bertujuan untuk meningkatkan 

harapan mereka bahwa organisasi akan menghargai upaya yang lebih 

maksimal untuk tujuan organisasi. Sejauh mana persepsi dukungan 

tersebut memenuhi kebutuhan mereka sehingga dengan demikian, akan 

mengembangkan ikatan emosional positif individu terhadap organisasi.  

Persepsi dukungan organisasional didorong oleh kecenderungan 

individu untuk menempatkan organisasi seperti karakteristik manusia 

(Eisenberger, dkk., 1986). Pada dasarnya persepsi dukungan 

organisasional akan dipengaruhi oleh berbagai aspek perilaku organisasi 

dan akan mempengaruhi interpretasi mereka terhadap motif organisasi 

yang mendasari perilaku mereka. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

akan ada kesepakatan antara persepsi dukungan organisasional terhadap 

organisasi dan dalam berbagai keadaan kemungkinan akan ada reaksi dari 

organisasi terhadap kinerja mereka yang meningkat dan keinginan 
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memberikan gaji yang adil serta membuat pekerjaan menjadi lebih 

menarik.  

Teori dukungan organisasional yang mendasari konsekuensi dari 

persepsi dukungan organisasi membahas proses psikologis (Rhoades dan 

Eisenberger, 2002) sebagai berikut: 

1. Atas dasar norma feedback, persepsi dukungan organisasi memiliki 

rasa kewajiban dan kepedulian untuk kesejahteraan dan membantu 

organisasi mencapai tujannya. 

2. Kepedulian, izin dan rasa hormat yang dikonotasikan dukungan 

organisasi harus memenuhi kebutuhan sosioemosinal dan mendorong 

individu untuk memasukkan keanggotaan organisasi serta peran 

mereka kedalam identitas sosial.  

3. Dukungan organisasi harus meyakinkan mereka bahwa organisasi 

akan mengakui dan menghargai peningkatan kinerja (harapan kinerja 

kemudian memperoleh penghargaan). Proses tersebut harus 

memberikan hasil yang saling menguntungkan antara organisasi dan 

individu. Dimana, melalui proses dukungan organisasional tersebut 

diharapkan organisasi memperoleh komitmen dari mereka dan kinerja 

yang afektif serta mengurangi turnover sedangkan individu 

memperoleh meningkatnya kepuasan kerja serta kenyamanan didalam 

organisasi.  



17 

 

 
 

Mathis & Jackson, (2006) dalam (Kadir, dkk., 2016) mengatakan 

bahwa dukungan organisasional terdiri dari: 

1. Pelatihan 

2. Standar Kerja 

3. Peralatan dan Teknologi 

4. Manajemen  

5. Rekan kerja 

Sedangkan, Kraimer and Wayne (2004) mengatakan bahwa 

persepsi dukungan organisasional meliputi 3 bagian antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penyesuaian/Ajustment 

Sejauh mana organisasi peduli tentang penyesuaian masing-

masing individu (termasuk keluarga).  

2. Karir 

Sejauh mana organisasi peduli akan pengembangan karir.  

3. Keuangan 

Sejauh mana organisasi peduli akan keuangan dan 

penghargaan bagi mereka.  
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3. Indikator Persepsi Dukungan Organisasional 

Atas dasar teori dukungan organisasional, individu 

mempersonifikasikan organisasi, mereka menyipulkan sejauh mana 

organisasi menghargai kontribusi dan kepeduliannya terhadap 

kesejahteraannya. (Rhoades dan Eisenberger, 2002) mengatakan bahwa 

ada 3 indikator perspsi dukungan organisasional sebagai berikut: 

1. Fairness (Keadilan) 

Keadilan prosedural menyangkut keadilan dan cara yang 

digunakan untuk menentukan distribusi sumber daya diantara 

individu (Greenberg, 1990 dalam Rhoades dan Eisenberger, 2002). 

Aspek sosial dalam keadilan prosedural, biasanya disebut keadilan 

interaksional yang melibatkan perhatian interpersonal dalam alokasi 

sumber daya, termasuk juga dalam memperlakukan mereka dengan 

terhormat dan bermartabat serta memberikan informasi kepada 

bagaimana output yang dihasilkan.  

2. Supervisor Support (Dukungan Atasan) 

Individu membuat persepsi general sejauh mana supervisor 

menilai kontribusi, dan peduli terhadap kesejahteraan mereka.  

Dimana, supervisor yang bertindak sebagai agen organisasi memiliki 

wenenang dan tanggung jawab dalam mengevaluasi kinerja dan 

mengarahkan mereka. Indikasi dukungan organisasional berupa 
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orientasi atasan/supervisor yang menguntungkan atau atau tidak 

terhadap individu (Eisenberger et al., 1986).   

3. Pengharagaan dan Kondisi Kerja 

Praktek dalam sumber daya manusia menunjukkan kontribusi 

individu yang seharusnya berhubungan positif dengan persepsi 

dukungan organisasional (Shore & Shore, 1995 dalam Rhoades dan 

Eisenberger, 2002). Berbagai penghargaan dan kodisi kerja terkait 

dengan dukungan organisasi  antara lain sebagai berikut:  

3.1. Pengakuan, gaji dan promosi 

Teori dukungan organisasi tentang kesempatan untuk 

memperoleh reward memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kontribusi dan dukungan organisasional. 

3.2. Keamanan dalam bekerja 

Jaminan bahwa organisasi ingin mempertahankan 

mereka dimasa depan diharapkan memberikan indikasi 

dukungan organisasional yang kuat (Griffeth, 1990 dalam 

Rhoades dan Eisenberger, 2002). 

3.3. Otonomi 

Organisasi harus memberikan kepercayaan kepada 

individu untuk memutuskan dengan bijak bagaimana mereka 

akan menyelesaikan  pekerjaannya. (Eisenberger, dkk., 1999) 
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3.4. Role Stresor 

Ada tiga komponen yang membuat individu mengalami 

stressor yang tinggi, (Rhoades dan Eisenberger, 2002) ialah : 

beban pekerjaan yang berlebih, minimnya informasi yang jelas 

terkait tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan 

yang saling bertentangan.  

3.5. Pelatihan 

Untuk mengarahkan pada peningkatan dukungan 

organisasi maka, (Wayen, dkk., 1997) mengatakan bahwa 

pelatiahan kerja merupakan praktek discretionary dalam 

mengkomunikasikan investasi individu. 

3.6. Ukuran organisasi 

(Dekker & Barling, 1995) memiliki pendapat bahwa 

dalam organisasi yang besar individu merasa kurang dihargai, 

karena sangat formalnya kebijakan dan prosedur sehingga dapat 

mengurangi fleksibilitas dalam merespon kebutuhan mereka.  
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B. Kemampuan Kerja 

1. Pengertian Kemampuan Kerja 

Kemampuan merupakan kata dasar dari “mampu” yang artinya 

kuasa (bisa, melakukan sesuatu, sanggup, dapat, berada kaya, kecakapan, 

kekuatan). Robbin (2007) mengatakan bahwa kemampuan berarti 

kapasitas seseorang individu untuk dapat melaksanakan berbagai tugas 

dalam suatu pekerjaan. Individu yang bergabung dalam sebuah 

perusahaan atau organisasi harus memiliki kemampuan yang cukup agar 

mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Karena dalam 

menyelesaikan pekerjaan diperlukan kemampuan agar tugas tersebut 

dapat terselesaikan dengan maksimal. 

Kemampuan merupakan potensi yang dimiliki seseorang untuk 

mengerjakan tugas atau pekerjaannya. Fisik dan mental erat hubungannya 

dengan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan 

pekerjaan dan bukan yang ingin dilakukannya.  Apabila ingin mencapai 

hasil yang maksimal dalam sebuah pekerjaan maka, mereka harus 

memiliki kemampuan dan bersungguh-sungguh serta ditunjang oleh 

fasilitas yang memadai dalam mengerjakan tugas yang menjadi beban 

tanggung jawabnya. Sehingga kemampuan seseorang dapat diukur 

dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian, 

dengan bekal kemampuan mereka akan berusaha untuk meningkatkan 

kualitas dan performace dalam bekerja. lebih lanjut (Hasibuan, 2005) 
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mengatakan bahwa kemampuan kerja adalah suatu hasil kerja yang 

diperoleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan tanggung 

jawab kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, kesungguhan, waktu 

dan pengalaman. 

 

2. Teori  Kemampuan Kerja 

Menurut (Robbins & Judge 2013) mengatakan ada dua jenis 

kemampuan yaitu: 

1) Kemampuan Intelektual (Intellectual Ability) 

Merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan 

berbagai aktivitas, menalar, memecahkan masalah dan berfikir. 

Dimana kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang 

digunakan untuk melaksanakan tugas dari organisasi.  

1) Dimensi kemampuan intelektual 

 Kecerdasan numerik 

Kemampuan dalam berhitung dengan cepat dan tepat 

 Pemahaman verbal 

Kemampuan memahami apa yang dibaca atau 

didengarkan serta hubungan kata satu sama lain 

 Kecepatan perseptual 

Kemampuan mengenali kemiripan dan beda visual 

dengan cepat dan tepat 
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 Penalaran induktif 

Kemampuan mengenali suatu urutan logis dalam suatu 

masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut 

 Penalaran deduktif 

Kemampuan menggunakan logika dan menilai 

implikasi dari suatu argumen 

 Visualisasi ruang 

Kemampuan untuk membayangkan bagaimana suatu 

boyek akan tampak apa bila posisinya dalam ruang diubah 

 Ingatan  

Kemampuan untuk mengingat kembali kejadian 

dimasa lalu 

 

2) Kemampuan Fisik (Physical Ability) 

Merupakan kemampuan yang membutuhkan kekuatan, 

stamina, keterampilan, kecekatan dan fokus dalalm melaksanakan 

tugas tugas yang diberikan.  

1. Dimensi kemampuan fisik 

a) Faktor-faktor kekuatan 

 Kekuatan dinasmis 



24 

 

 
 

Kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot 

secara berulang-ulang atau berkesinambungan dalam 

suatu kurun waktu 

 Kekuatan tubuh 

Kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot 

dengan tubuh (terutama bagian otot perut) 

 Kekuatan Statik 

Kemampuan mengenakan kemampuan terhadap 

obyek luar 

 Kekuatan 

Kemampuan untuk menghabiskan energi sekaligus 

dalam satu waktu dengan kegiatan atau tindakan yang 

eksplosif 

Faktor-faktor keluwesan 

 Keluwesan Extent 

Kemampuan untuk meregangkan otot punggung 

dan meregangkan punggung sejauh mungkin 

 Keluwesan dinamis 

Kemampuan melakukan gerakan cepat 

b) Faktor-faktor lain 

 Koordinasi tubuh 
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Kemampuan mengkordinasikan gerakan-gerakan 

serentak dari berbagai bagian tubuh 

 Kesetimbangan 

Kemampuan untuk bisa mempertahankan 

kesetimbangan meskipun ada gangguan 

 Stamina  

Kemampuan melanjutkan usaha maksimum 

dalam jangka Panjang pada suatu waktu. 

 

Prilaku yang paling relevan dalam bekerja akan nampak dengan 

memiliki dua kemampuan utama yaitu kemampuan intelektual meliputi 

kapasitas untuk megerjakan tugas tugas yang bersifat kognitif. kemudian, 

kemampuan fisik yang menjadi dasar untuk mengerjakan tugas yang 

berhubungan dengan tenaga/otot tubuh. 
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3.  Indikator Kemampuan Kerja  

Hersey & Blanchard (diterjemahkan oleh Agus Dharma, 1995) 

kemampuan kerja merupakan sebuah keadaan pada diri pekerja yang 

secara benar-benar berguna dan berhasil dalam bekerja sesuai dengan 

bidang pekerjaannya. Lebih jauh Hersey & Blanchard mengungkapkan 

beberapa indikator kemampuan kerja diantaranya sebagai berikut:  

1) Kemampuan Teknis 

Individu harus bisa, menguasai prosedur dan peralatan kerja, 

dan menguasai peralatan kerja yang akan digunakan dalam bekerja 

serta memahami peraturan tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya.  

2) Kemampuan Konseptual 

Sedangkan kemampuan konseptual merupakan kemampuan 

individu dalam memahami instansi/organisasi dimana dia 

ditugasnkan. Seperti memahami kebijakan instansi/organisasi, 

mengetahui target serta tujuan dari instansi/organisasi  tersebut.  

3) Kemampuan Sosial 

Merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh 

setiap individu dalam bekerja. Karena, ketika seseorang bergabung 

dalam sebuah instansi/organisasi karyawan tersebut harus mampu 

bekerja sama dengan tim (orang lain). Saling mendukung antar rekan 

kerja, memiliki hubungan yang positif dengan lingkungan kerja 
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berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan instansi/organisasi 

ataupun karyawan itu sendiri kemudian memiliki rasa empati antar 

sesama rekan kerja. 

 

C. Kinerja  

1. Pengertian Kinerja  

Semua perusahaan atau apapun yang mempekerjakan orang pasti 

membutuhkan individu yang memiliki kinerja yang tingg sehingga 

mampu mencapai keunggulan kompetitif untuk tujuan organiasasi. Setiap 

individu yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal akan 

timbul rasa bangga dalam dirinya. Sebaliknya, apabila individu tersebut 

menghasilkan kinerja yang rendah akan berdampak pada ketidapuasan 

organisasi bahkan sampai kegagalan diri sendiri.  

Kinerja adalah prilaku terukur individu dalam mencapai tujuan 

organisasi (Sonnetag & Frese, 2001). Jika kinerja seorang diakui didalam 

organisasi seringkali diberi penghargaan berupa finansial dan yang 

lainnya. Walaupun kinerja bukan merupakan satu – satunya persyaratan 

pengembangan karir dan membuat kesuksesan dimasa depan. Walaupun 

ada pengecualian berkinerja tinggi akan lebih mudah dipromosikan oleh 

organisasi dan pada umumya memiliki peluang karir yang lebih baik dari 

pada kinerja rendah (Van Scotter, dkk., 2000). Aspek hasil berdasarkan 

pada konsekuensi perilaku kinerja seseorang.  Dimana, perilaku kinerja 
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merupakan seberapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu 

hari. Kemudian dari semua pekerjaan yang diselesaikan dalam satu hari 

berapa banyak yang dapat diselesaikan dengan maksimal yang 

selanjutnya disebut sebagai hasil kinerja (Sonnetag & Frese, 2001). 

 

2. Perspektif Kinerja 

Ada tiga hal yang membedakan perspektif dalam kinerja 

(Sonnetag & Frese, 2001) : 

1. Perspektif perbedaan individu 

Karakteristik individu yang berbeda merupakan sumber variasi 

dalam kinerja seperti kemampuan, kepribadian dan atau motivasi yang 

dimiliki. Sebagai contoh : seseorang yang memiliki kemampuan dan 

motivasi yang lebih tinggi akan memaksimalkan diri dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan  

2. Perspektif situasional 

Mengacu pada faktor-faktor dilingkungan individu yang 

mampu merangsang dengan adanya fasilitas atau timbulnya hambatan 

dalam melaksanakan kinerja. Misalnya :  seseorang yang berada 

dilingkungan orang-orang yang bersemangat dan penuh percaya diri 

akan lebih yakin bisa meneyelesaikan pekerjaan dengan baik 

dibandingan dengan lingkungan yang bermalas-malasan  
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3. Perspektif pengaturan kinerja 

Berbeda dengan fokus pada perspektif individu dan situasional, 

pada perspetif pengaturan kinerja ini berfokus pada proses kerja yang 

dilakukan kemudian mengkonseptualisasikannya sebagai proses 

tindakan. Sebagai contoh : setelah seseorang merencankana dan 

membuat strategi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian 

langsung mengaplikasinkannya dengan tindakan. 

 

3. Menilai kinerja  

Untuk menilai kinerja dapat menggunakan tipe dasar indikator 

kuantitatif Hellriegel dan Jhon (2004) berikut: 

1. Unit produksi atau kualitas  

Dalam menyelesaikan pekerjaan dapat dilihat dari jumlah 

pekerjaan yang mampu diselesaikan dan meminimalisir kesalahan 

2. Uang 

Hal ini menekankan untuk lebih mengefektifkan kinerja 

karyawan dalam memperoleh laba, pendapatan serta mengeluarkan 

biaya dan memaksimalkan penjualan 

3. Waktu 

Kehadiran karywan ditempat kerja dengan tepat waktu dan memenuhi 

target dengan tepat waktu. 
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4. Kinerja dalam perubahan dunia kerja 

Sonnetag & Frese, (2001) memandang kinerja dalam perubahan 

dunia kerja dengan 5 fokus pembahasan 

1. Continuous learning 

Inovasi dan teknologi serta perubahan dalam struktur dan 

proses organisasi menyebabkan persyaratan kerja individu terus 

berubah dengan cepat. Sehingga, mengakibatkan individu harus terus 

belajar dan mengembangkan kompetensinya karena merupakan hal 

yang penting untuk menyelesaikan tugas yang diemban saat ini dan 

dimasa yang akan datang.  

2. Proaktif 

Setelah continuous learning hal yang tidak kalah penting 

adalah prilaku proaktif seperti individu memiliki inisiatif atau terlibat 

dalam proses dan hasil kinerja 

3. Kerja tim 

Kerja tim merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh individu dalam organisasi. Karena, keterampilan dan 

pengetahuan individu yang berhubungan dengan tugas kerja tidak 

cukup ketika menyelesaikan tugas dalam pengaturan kerja tim 

4. Globalisasi 

Pembahasan globalisasi terbagi menjadi dua sepek 

perkembangan utama: pertama, produksi dan jasa produksi. Hasil 
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produksi untuk pasar global dan perusahaan bersaing diseluruh duia. 

Kedua, tenaga kerja semakin global mencakup beragama budaya. 

Faktanya banyak perusahaan mempekerjakan tenaga kerja dengan 

berbagai macam budaya misalnya individu dalam kerja tim yang 

memiliki beragam budaya dan ekspatriat.  

5. Teknologi 

Hampir tidak ada celah pekerjaan yang tidak menggunakan 

teknologi. Khususnya teknologi komputer dan system informasi yang 

memiliki peran yang sangat penting dalam sebagian besar peroses 

kerja. Sehingga individu sangat tergantung dengan penggunaan 

system berbasis teknologi. 

Selanjutnya, Mathis dan Jakson (2002) mengatakan bahwa kinerja 

meliputi sebagai berikut: 

1) Kualitas Kerja 

Seberapa berkualitas atau seberapa baik dan maksimal 

pekerjaan yang kita lakukan dalam melaksanakan tugas yang telah 

diberikan perusahaan atau organisasi. 

2) Kuantitas Kerja 

Berupa jumlah perkerjaan yang mampu diselesaikan oleh 

individu sesuai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau 

organisasi dalam mengolah sumber daya yang dimiliki 
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3) Waktu Kerja 

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah 

di rencanakan oleh perusahaan atau organisasi. 

4) Kerja sama dengan rekan kerja 

Kemampuan individu dalam bekerjasama dengan rekan kerja 

yang lain dan terlibat dalam kegiatan yang dibuat oleh organisasi. 

 

5. Siapa yang menilai kinerja  

Snell dan Bohlender (2013) mengatakan bahwa ada 6 yang bisa 

menilai kinerja. Sebagai berikut: 

1) Atasan 

Penilaian kinerja telah menjadi pendekatan yang tradisional 

untuk mengevalusi kinerja. Meskipun tugas atasan untuk melakukan 

fungsi tersebut namun, tidak selalu memungkinkan bagi para atasan 

untuk melakukannya. Karena, atasan dengan begitu banyak bawahan 

terkadang tidak memiliki waktu untuk sepenuhnya mengawasi dan 

mengamati kinerja masing-masing individu. Penilaian kinerja yang 

dilakukan oleh menejer seringkali ditinjau oleh menejer yang lebih 

tinggi. 

2) Diri sendiri 

Individu diminta untuk mengevaluasi kinerja sendiri pada 

formulir penilaian. Penilaina kinerja diri sendiri bermanfaat bagi 
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atasan untuk melibatkan bawahan dalam proses peninjauan dan 

penilaian kinerja. Sehingga, mereka dapat berpikir kekuatan dan 

kelemahan serta menemukan bahan diskusi tentang hambatan dalam 

bekerja untuk memperoleh kinerja yang efektif. Ada bukti dimana 

penilaian diri sendiri lebih memberikan pengaruh terhadap hasil 

penilaian yang dilakukan. Sehingga, penilaian diri sendiri lebih sering 

digunakan untuk tujuan pengembangan dari pada tujuan administratif. 

Jika dibandingkan dengan metode penilaian yang lain, penilaian diri 

sendiri memiliki nilai sebagai bahan diskuksi dalam penilaian kinerja.  

3) Subordinasi (Bawahan) 

Tujuan dari penilaian ini untuk memberikan gambaran kepada 

atasan atas kinerjanya. Penilaian ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja menejer. Dimana, dimensi penilaian kinerja ini 

adalah kepemimpinan menejer, komunikasi oral, pendelegasna 

wewenang, usaha koordinasi tim dan ketertarikan kepada 

karyawannya. Namun tugas fungsional atasan seperti perencanaan 

dan pengorganisasian, penganggaran, kreatifitas, kemampuan 

analisisi tidak tepat jika menggunakan penilaian jenis ini 

4) Rekan kerja 

Penilaian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang 

berbeda dari atasa. Karena penilaian jenis ini mampu mengidentifikasi 

kemampuan kepemimpinan dan interpersonal yang berkaitan dengan 
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kelemahan dan kemampuan rekan kerjanya. Salah satu keunggulan 

dari penilaian kinerja ini lebih akurat dan valid jika dibandingkan 

dengan penilaian yang dilakukan atasan. Penilain ini lebih realistis. 

Penilaian ini tidak cocok jika digunakan untuk membuat keputusan 

administratif terkit dengan upah, bonus, promosi. Tingkat kerahasiaan 

penilaian kerja ini harus dijaga dengan ketat, karena jika penilaian 

tersebut terbongkar, cenderung menimbulkan rivalitas diantara 

mereka. 

5) Tim penilai 

Dengan penilaian tim organisasi dan atasan percaya bahwa 

hasil dari penilaian ini dapat membantu menyelesaikan hambatan 

antara individu dan mendorong upaya bersama di perusahaan mereka.  

6) Customer/Pelanggan 

Ada 2 penilaian kinerja pelanggan, yaitu eksternal dan 

internal. Penilaian eksternal digunakan untuk menilai kinerja secara 

personal.  

Penilaian pelanggan internal melibatkan siapa saja yang 

terlibat dalam organisasi yang bergantung pada hasil kerja mereka. 

Penilaian pelanggan internal menunjukan feedback terhadap nilai 

individu atau tim, baik untuk tujuan pengembangan atau adminstratif 
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6. Indikator Kinerja  

Untuk mengukur kinerja seorang (Bernardin & Russel, 1998 

dalam Coendraad, 2016) mengatakan bahwa ada 6 indikator sebagai 

berikut: 

1. Quality, adalah sejauh mana proses atau hasil dari pekerjaan yang 

mendekai tujuan yang diharapkan oleh organisasi 

2. Quantity, merupakan berapa banyak jumlah yang dihasilkan oleh 

individu dalam bekerja atau jumlah siklus kegiatan yang dilakukan 

3. Timelines, sejauh mana pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat 

waktu sesuai dengan yang direncanakan 

4. Cost-affectiveness, merupakan tingkat efisiensi penggunaan sumber 

daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi dan fasilitas lainnya). 

Kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh hasil kinerja yang lebih 

maksimal. 

5. Need for supervisor, merupakan kemandirian dari mereka, bahwa 

tanpa pengawasan atasan dapat mengerjakan dan mencegah terjadiya 

hal-hal yang tidak diinginkan 

6. Interpersonal impact, merupakan sebuah komitmen individu untuk 

menjaga nama baik, harga diri serta mampu bekerja sama antar rekan 

kerja dan atasan. 
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D. Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi berasal dari kata laitin yaitu “Movere” yang artinya 

adalah gerakan atau dorongan (Yusuf, 2015). Motivasi merupakan 

serangkaian proses membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan 

perilaku manusia untuk mencapai tujuan (Greenberg, 2011). Motivasi 

merupakan sebuah keadaan yang menggerakan individu/orang agar 

mampu memaksimalkan diri dalam melaksanakan pekerjaan demi 

tercapainya tujuan dari organisasi. Motivasi selalu menjadi fokus yang 

utama dari para manajer, karena motivasi berhubungan erat dengan 

keberhasilan seseorang, organisasi, atau masyarakat didalam mencapai 

tujuan-tujuannya (Yusuf, 2015). Motivasi terbentuk dari sikap individu 

dalam menghadapi situasi kerja (Mangkunegara, 2005). Kreitner & 

Kinicki (2003) mengatakan bahwa pertama, motivasi berbeda dengan 

perilaku. Dimana, motivasi melibatkan proses psikologis untuk mencapai 

puncak keinginan dan maksud seorang individu untuk berperilaku dengan 

cara tertentu. Perilaku dapat mencerminkan sesuatu yang dapat kita lihat 

dan dengar. Hasil dari motivasi secara umum dinilai dengan perilaku yang 

ditunjukkan, jumlah usaha yang dikeluarkan, atau strategi yang 

dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Usaha yang 

sesunggunya adalah hasil motivasi yang berkaitan secara langsung 

dengan perilaku. Kedua, perilaku dipengaruhi lebih dari sekedar motivasi 
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antara lain perilaku input dari individu, faktor konteks pekerjaan dan 

motivasi.  

Motivasi bisa diartikan sebagai sebuah kekuatan yang timbul dari 

dalam ataupun dari luar diri seseorang yang dapat membangkitkan 

semangat dan ketekunan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. 

Dalam teori isi (content theory) lebih tegas mengatakan bahwa kebutuhan 

itu sendiri yang menyebabkan seseorang termotivasi. Sebagaimana 

diketahui bersama setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing 

dan berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung degan latar 

belakang yang dimiliki. Oleh karena itu, Motivasi merupakan faktor 

utama yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas 

didalam organisasi (Kreitner & Kinicki, 2003).  

 

2. Teori Motivasi Kerja 

1) Teori Expectancy (Greenberg, 2011)  

Teori expectancy/harapan menegaskan bahwa motivasi 

didasarkan pada keyakinan seseorang tentang probabilitas bahwa 

upaya akan mengarahkan kinerja (harapan), kemudian dikalikan 

dengan probabilitas kinerja akan mengarah pada penghargaan 

(perantara) dikalikan dengan nilai yang dirasakan dari penghargaan 

tersebut. Teori expectancy terbagi menjadi 3 sebagai berikut: 
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1. Expectancy 

individu memiliki keyakinan bahwa usaha yang dilakukan 

akan mempengaruhi kinerja. Dimana akan ada effort yang lebih 

untuk mencapai harapana tersebut. Kemudian akan 

mempengaruhi performance individu itu sendiri. Hasil kinerja 

yang diperoleh individu akan mendapatkan penghargaan. 

2. Instrumentality 

Keyakinan seseorang mengenai kemungkinan akan 

mendapatkan imbalan sesuai dengan tingkat kinerjnya sendiri. 

Reweard diperoleh atas dasar performance yang dilakukan oleh 

individu itu sendiri. 

3. Value of Reweard 

Nilia yang ditempatkan individu pada reweard yang 

diharapkan akan diterima dari organisasi. 

 

2) Teori X dan Y (Douglas McGregor dalam Robbins, 1996) 

McGregor mengatakan memiliki perbedaan pandangan 

terhadap manusia: satu sisi negatif (teori X) merupakan sebuah 

pengandain bahwa mereka tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai 

tanggung jawab, serta harus dipaksa agar berperstasi. Sedangkan, satu 

sisi lainnya positif (teor Y) merupakan sebuah pengandaian bahwa 
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individu menyukai kerja, berusaha bertanggung jawab, kreatif, dan 

dapat mengarahkan diri.  

 

3) Motiasi Abraham Maslow 

Faktor yang menjadi pengaruhi motivasi kerja pada diri 

seseorang berdasarkan 5 kebutuhan (Abraham Maslow dalam 

Robbins, 1996) sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs) 

Dalam hal ini kebutuhan yang sifatnya primer seperti: 

keinginan memperoleh gaji/upah, liburan, lingkungan kerja yang 

menyenangkan, fasilitas kerja yang memadai sampai pada rencana 

pensiun.  

2. Kebutuhan Akan Rasa Aman (Safety Needs) 

Setelah kebutuhan fisioligis terpenuhi selanjutnya ada 

kebutuhan akan keamanan atau kebutuhan akan kepastian. 

Kebutuhan rasa aman memberikan makna seperti untuk 

mengamankan imbalan-imbalan yang telah dicapai dan untuk 

melindungi diri dari bahaya, cedera, kecelakaan, ancaman, 

kehilangan dan kerugian. 
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3. Kebutuhan untuk diterima (Sosial needs) 

Dalam hal ini kebutuhan untuk mendapatkan teman dan 

perasaan senang diterima dilingkungan. Karena pada hakikatnya 

manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan 

bantuan dari orang lain dan akan merasa senang jika diterima 

dilingkungan kerjanya. Cara memperoleh sosial needs itu sendiri 

dengan cara membantu kelompok/departemen kerja secara formal 

maupun informal, bekerjasama dengan rekan kerja lain, terlibat 

dalam kegiatan yang diadakan oleh perusahaan/organisasi dimana 

orang tersebut mengabdi.  

4. Kebutuhan untuk dihargai (Self Estem Needs) 

Dalam hal ini kebutuhan akan penghargaan atau biasanya 

dikatakan kebutuhan “Ego”. Dimana, kebutuhan akan 

penghargaan tersebut untuk memiliki citra positif, dan menerima 

pengakuan, perhatian, serta apresiasi dari orang lain. Dalama 

perusahaan/organsasi kebutuhan untuk dihargai menunjukkan 

keinginan untuk dihargai, status yang tinggi, tanggung jawab yang 

besar, serta pengakuan atas kontribusi/kinerja yang dihasilkan. 

5. Kebutuhan Aktulalisasi diri (Self Actualization) 

Kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri yang 

merupakan kategori kebutuhan paling tinggi. Dimana kebutuhan 

aktualisasi diri ini diantaranya adalah kebutuhan untuk 
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mengembangkan potensi diri sendiri secara menyeluruh, 

meningkatkan kemampuan diri, serta menjadi pribadi yang lebih 

baik. Kebutuhan aktualisasi diri dari karyawan akan terpenuhi 

apabila organisasi memberikan kesempatan kepada karyawan 

untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh pelatihan guna 

mendapatkan tugas yang menantang serta mengembangkan 

kreativitas dan melakukan pencapaian kinerja yang baik. 

 

4) Motivasi Kerja McClelland 

Menurut (McClelland dalam Robbins, 1996) mengatakan 

bahwa kebutuhan terbagi menjadi 3 bagian sebagai berikut: 

1. Kebutuhan akan prestasi (The Need For Achievment) 

Seseorang atau karyawan yang menunjukkan orientasi 

prestasi yang tinggi maka dia akan bersedia menerima resiko yang 

relatif tinggi, keinginan untuk memperoleh feedback nyata dari 

hasil prestasi yang dilakukan, keinginan untuk mendapatkan 

tanggung jawab yang lebih berat 

2. Kebutuhan Akan Kekuasaan (The Need For Power) 

Kebutuhan ini merupakan sebuah ekspresi keinginan 

individu untuk dapat mengendalikan atau mempengaruhi pihak 

lain. Dalam hal ini McClelland memandang ini dari sisi yang 
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positif bahwa kebutuhan akan kekuasan berhubungan dengan 

keinginan untuk mencapai posisi sebagai atasan. 

3. Kebutuhan Akan Afiliasai (The Need For Affiliation) 

Diartikan sebagai keinginan untuk memiliki hubungan 

yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan orang 

lain. Individu yang memiliki afiliasi tinggi, pada umumnya 

berhasil dalam melaksanakan tugas.  

 

3. Indikator Motivasi kerja menurut Frederick Herzberg  

Teori Herzberg (Robins, 1996) dikenal dengan model dua faktor 

motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene (Pemeliharaan). 

Herzberg menjelaskan bahwa faktor motivasional merupakan motivasi 

yang bersifat intrinsik dari dalam diri seseorang untuk berpretasi. Dimana 

motivasi intrinsik memunculkan semangat didalam diri dan mendorong 

seseorang karyawan untuk :  

1. Berprestasi 

2. Kesempatan bertumbuh 

3. Kemajuan dalam karir 

4. Pengakuan orang lain 
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Selanjutnya, faktor hygiene (pemeliharaan) adalah faktor yang 

sifatnya ekstrinsik atau faktor motivasi yang bersumber dari luar diri yang 

turut dalam menentukan perilaku seseorang dalam bekerja meliputi :  

1. Status seseorang dalam organisasi 

2. Hubungan seseorang dalam organisasi 

3. Hubungan seseorang dengan rekan kerja 

4. Kebijakan organisasi 

5. System administrasi organisasi 

6. Kondisi kerja 

7. System imbalan 

Sedangkan, Dysvik dan Kuvaas (2013) mengatakan bahwa 

karyawan yang memiliki motivasi intrinsik akan lebih menunjukkan: 

1. Kreatifitas  

2. Inisiatif 

3. Usaha yang lebih 

Kemudian, Ryan dan Deci (2000) mengatakan bahwa karyawan 

memiliki motivasi intrinsik mengganggap pekerjaan: 

1. Menyenangkan  

2. Menarik 

3. Nyaman  

4. Melibatkan diri dalam pekerjaan 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Dalam tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu bertujuan untuk 

menelaah kembali penelitian terdahulu yang relevan serta berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Sehingga, peneliti dapat memperoleh referensi 

tambahan sebagai pendukung, pembanding serta pelengkap dalam penyusunan 

dan Tesis ini. Penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran terkait penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Sehingga ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dan 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai 

berikut:  

 Tabel 2.1 Review Penelitian terdahulu 

No Profil Penelitian 
Metodologi & 

Variabel 
Teori Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Peneliti : Gillet, 

Nicolas, Isabelle 

Huart, Philippe 

Colombat, and 

Evelyne Fouquereau. 

Judul : Perceived 

Organizational Support, 

Motivation, and 

Engangement Among 

Police Offiicer 

Tahun : 2013 

Lokasi: Kepolisian 

Prancis 

Metodologi : 

Deskirptif 

Kuantitatif 

 

Variabel: motivasi, 

keterlibatan, 

Persepsi dukungan 

organisasi, teori 

penentuan nasib  

Eisenberger, 

dkk., 1986 

Dimana hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa 

dukungan organisasi dan 

dukungan  pengawasan 

yang dirasakan 

berhubungan positif 

terhadap motivasi. 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

petugas 

kepolisian bagian 

criminal dan 

kejahatan. 

 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

berangkat dari 

pelanggaran 

lalulintas  
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Lanjutan Tabel 2.1 

2 

 

 

 

 

Peneliti : Liu, 

Hongwei, Jingyan 

Fan, Yujin Fu & 

Fangyu Liu. 

 

Judul : Intrinsic 

Motivation As A 

Mediator Of The 

Relationship Between 

Organizational 

Support And 

Quantitative 

Workload And 

Work-Related 

Fatigue 

 

Tahun : 2018 

 

Lokasi : Pabrik besi 

dan baja di Cina 

Metode : Claster 

Sampling  

 

Variabel : motivasi 

intrinsik, dukungan 

organisasi, beban 

kerja kuantitatif, 

model persamaan 

struktural, 

kelelahan yang 

berhubungan 

dengan 

Eisenberger, 

Armeli, and 

Rexwinkel 

(2001) 

Dalam penelitiannya 

ditemukan bahwa 

dukungan organisasi 

(Dukungan supervisor dan 

rekan kerja) memiliki 

hubungan yang positf 

dengan motivasi intrinsik. 

Dengan demikian, 

dukungan organisasi 

(Dukungan supervisor dan 

rekan kerja) menghasilkan 

dampak yang positif 

terhadap motivasi 

intrinsik. 

Obyek 

Penelitian 

berbeda. 

 

Kemudian teori 

yang digunakan 

untuk mengukur 

Persepsi 

dukungan 

organisasi adalah 

Rhoades dan 

Eisenberger 

(2002) 

3 Peneliti : Osch, 

(A.W.J. (Lieke) van  

Judul : Changing 

perceptions: how 

individual 

perceptions of 

organisational 

support influence 

employee’s 

motivation to 

continue to work. 

Metodologi : 

Kuantitatif 

 

Variabel: Praktik 

SDM, bundel 

SDM, persepsi 

dukungan 

organisasi, 

penuaan, Social 

exchange theory,  

Eisenberger, 

Cummings, 

Armeli and 

Lynch 

(1997) 

Hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa 

dukungan organisasi 

memiliki pengaruh positif 

signifikan yang kuat 

terhadap motivasi 

Perbedaan pada 

Obyek penelitian 

yang akan 

dilakukan 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 Tahun : 2010 

Lokasi: 

(institute/Lembaga 

Pendidikan) Belanda 

norma timbal 

balik, dukungan 

organisasi, 

motivasi untuk 

terus bekerja 

   

4 Peneliti : Pauli, 

Jandir, Maria Jose 

Chambel, M arcia 

Rodrigues Capellari 

& Vanessa Rissi.  

Judul : Motivation, 

organisational 

support and 

satisfaction with life 

for private sector 

teachers in Brazilian 

Higher Education 

 

Tahun : 2017 

 

Lokasi : (kehidupan 

guru dilembaga 

pendidikan tinggi 

swasta) Brazil 

Metodologi : 

Purposive 

sampling 

 

Variabel: persepsi 

Dukungan 

organisasi , 

Leader-Member 

Exchage (LMX),  

Motivasi bekerja,  

Kepuasan dengan 

hidup,  

Persepsi kesehatan 

Eisenberger, 

dkk., 1986 

Penelitian ini menganalisis 

hubungan antara dukungan 

organisasi, motivasi dan 

kesejahteraan guru. Hasil 

yang ditemukan bahwa 

motivasi otonom memediasi 

persepsi dukungan 

organisasi. Pentingnya untuk 

menekankan bahwa motivasi 

otonom guru tergantung 

secara signifikan pada 

persepsi mereka tentang 

dukungan organisasi dan 

kualitas hubungan mereka 

dengan pimpinan. 

Perbedaan pada 

Obyek 

penelitian yang 

akan dilakukan 

5 Peneliti : Chen, Yu-

Ping dan Margaret A. 

Shaffer 

 

Judul : The 

influences of 

perceived 

 

Meteodologi : 

kuantitatif  

 

Kraimer and 

Wayne 

(2004) 

Dukungan Organisasi 

(Penyesuaian dan kairr) 

mempengaruhi/memfasilitasi 

motivasi otonom SIE untuk 

bekerja diluar negri. 

 

Teori persepsi 

dukungan 

organisai yang 

digunakan 

berbeda 

kemudian obyek 

penelitian juga 

berbeda 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 organization support 

and motivation on 

self-initiated 

expatriats’ 

organizational and 

community 

embeddedness 

 

Tahun : 2016 

 

Lokasi : Amerika 

Serikat. Self-initiated 

Expatriat  

Academics. 

Variabel : Self-

initiated 

expatriates (SIE), 

Motivasi, Self-

determination 

theory, 

Keterlibatan 

Organisasi, 

Keterlibatan 

Komunitas. 

 Dukungan Organisasi 

(keuangan) meningkatkan 

motivasi terkontrol SIE yang 

meningkatkan keterlibatan 

organsasi mereka 

kemudian obyek 

penelitian juga 

berbeda 

6 Peneliti : Lai, Hui-

Min, Yu-Lin Hsiaob 

& Pi-Jung Hsiehc.  

 

Judul : The role of 

motivation, ability, 

and opportunity in 

university teachers’ 

continuance use 

intention for flipped 

teaching 

 

Tahun : 2018 

 

Lokasi : (Akademis) 

Taiwan 

Metodologi : 

kuantitatif  

 

Variabel: Motivasi, 

Kemampuan dan 

Peluang,  

Bandura 

(1986) 

Temuannya mengatakan 

bahwa Apabila kemampuan 

(Self-efficiancy) rendah, 

seorang guru akan 

termotivasi untuk terus 

continuance use intention 

for flipped teaching jika 

memperoleh kompensasi. 

Dengan demikian akan 

membuat mereka lebih 

efektif. Hubungan antara 

motivasi (Challeng),  

Perbedaan pada 

subyek 

penelitian dan 

teroi yang 

digunakan 
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Lanjutan Tabel 2.1 

    Kemampuan (Self-

efficiancy) dan continuance 

use intention for flipped 

teaching mendukung. 

Temuan tersebut 

menemukan bahwa guru 

didorong oleh motivasi 

intrinsik. 

 

7 Peneliti : Feißel 

Annemarie, Enno 

Swart dan Stefanie 

March 

 

Judul : The impact 

of work ability on 

work motivation and 

health- A 

longitudinal study 

based on older 

employees. 

 

Tahun : 2015 

 

Lokasi : Jerman 

Metodologi : 

Kulitatif 

(Wawancara) 

 

Variabel : 

Motivasi Kerja, 

Self-rated health, 

kemampuan kerja, 

older workers, 

lidA-study 

 Kemampuan kerja 

menunjukkan adanya 

pengaruh positif terhadap 

motivasi kerja (Keteguhan, 

sosioekonomi)  

Perbedaan pada 

Obyek penelitian 

yang akan 

dilakukan.  
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Lanjutan Tabel 2.1 

8 Peneliti : Darolia C. 

R, Parveen Kumar 

i& Shashi Darolia. 

 

Judul : Perceived 

Organizational 

Support, Work 

Motivation, and 

Organizational 

Commitment as 

determinants of Job 

Performance 

 

Tahun : 2010 

 

Lokasi : Pupuk 

Nasional LTD. 

Punjab, India  

Metodologi : 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 

Variabel: Persepsi 

Dukungan 

organisasi, 

Komitmen 

organisasi, 

Langkah bijak 

regresi ganda 

Shrivastava’s 

(1981) 

Hasil penelitian tersebut 

mengatakan bahwa motivasi 

kerja secara positif 

signifikan mempengaruhi 

kinjera 

Perbedaan pada 

obyek penelitian. 

Kemudian teori 

yang digunakan 

juga berbeda. 

9 Peneliti : Shahzadi, 

Irum, Ayesha 

Javed, Syed 

Shahzabi Pirzada, 

Shagufta Nasreen 

& Farida Khanam. 

 

Judul : Impact of 

Employee 

Motivation 

Metodologi : 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Variabel: Motivasi 

Karyawan, Kinerja 

Karyawan, 

Penghargaan 

Intrinsik, 

Efektivitas 

Pelatihan  

McKinsey 

Quarterly 

(2006) 

Mengatakan bahwa hasil 

regresi yang telah dilakukan 

mengkonfirmasi hubungan 

positif signifikan antara 

motivasi dengan kinerja 

karyawan.  

Obyek Penelitan 

berbeda dengan 

yang akan 

dilakukan 
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Lanjutan Tabel 2.1 

10 Peneliti : Manik, 

Ester & Iwan 

Sidharta 

  

Judul : The Impact 

of motivation, 

Ability, Role 

Perception on 

Employee 

Performance and 

situational Factor as 

Moderating 

Variable of Public 

Agency in Bandung, 

Indonesia. 

 

Tahun : 2017 

 

Lokasi : Bandung, 

Indonesia 

Metodologi : 

Metode survey 

(penelitian 

eksploratif non 

eksperimental) 

 

Variabel: Motivasi, 

Kemampuan, 

Persepsi Peran, 

Faktor Situasional, 

Kinerja Karyawan. 

 

 

 

Robbins and 

Judge, 2011 

Hasilnya mengatakan bahwa 

motivasi berpengaruhi 

positif  untuk meningkatkan 

kinerja karyawan 

Teori yang 

digunakan 

berbeda dengan 

teori penelitian 

yang akan 

dilakukan 

11 Peneliti : Aseanty, 

Deasy 

 

Judul : Impact of 

Working Ability, 

Motivation and 

Working Condition 

to Employee’s 

Performance; Case 

in Private  

Metodologi : 

Kuantitatif  

 

Variabel: Motivasi, 

Kinerja, 

Universitas, 

Kondisi Kerja, 

Kemampuan Kerja 

Huczynski 

and 

Buchanan 

(2007) 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa motivasi berpengaruh 

kuat, positif  dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Teori yang 

digunakan 

berbeda dengan 

teori penelitian 

yang akan 

dilakukan 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 Universities in West 

Jakarta 

Tahun : 2016 

Lokasi : Jakarta, 

Indonesia 

    

12 Peneliti : Hashim, 

Zameer, Shehzad 

Ali, Waqar Nisar & 

Muhammad Amir. 

 

Judul : The Impact 

of the Motivation on 

the Employee’s 

Performance in 

Beverage Industry 

of Pakistan. 

 

Tahun : 2014 

 

Lokasi : Pakistan 

Metodologi : 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 

Variabel : 

Motivasi, Kinerja 

Karyawan, Teori 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham 

Maslow 

Kesimpulan hasil penelitian 

ini mengatakan bahwa 

motivasi dalam perusahaan 

miuman tesebut secara 

signifikan mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

Teori yang 

digunakan 

berbeda dengan 

teori penelitian 

yang akan 

dilakukan 

13 Peneliti : Aisha 

Atya Nur, Pamoedji 

Hardjomidjojo, and 

Yassierli 

 

Judul : Effects of 

Working Ability, 

Working Condition, 

Motivation and 

Incentive on 

Metodologi : 

Kuantitatif 

 

Variabel : 

Working Ability, 

Working 

Condition, 

Motivation, 

Incentive on 

Employees   

 

Ivancecich 

dan 

Matteson 

(2002) 

Motivasi (Usaha, keadilan 

dan tujuan) berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

(Kualitas, kuantitas dan 

manajemen waktu) 

 Perbedaan teori 

yang digunakan 

dan Obyek 

penelitian yang 

berbeda 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 Employees Multi-

Dimensional 

Performance 

 

Tahun : 2012 

 

Lokasi : (ITB) 

Bandung, Indonesia 

Performance    

14 Peneliti : Saltson, 

Eugene dan Sahron 

Nasiah  

 

Judul : The 

Mediating and 

moderating effects 

of motivation in the 

relationship 

between perceived 

organizational 

support and 

employe job 

performance. 

 

Tahun : 2015 

 

Lokasi : 

(Perusahaan 

Logistik) Ghana 

 

Metodologi : 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 

Variabel : Persepsi 

Dukungan 

Organisasi, 

Motivasi, Prestasi 

Kerja, Sumber 

Daya Manusia 

Eisenberger 

et al (1986) 

Mahoney et 

al(1965) 

Mengatakan bahwa persepsi 

karyawan tentang dukungan 

organisasi secara positif 

mempengaruhi kinerja. 

Perbedaan pada 

obyek penelitian 

dan teori yang 

digunakan untuk 

mengukur 

persepsi 

dukungan 

organisasi 
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Lanjutan Tabel 2.1 

15 Peneliti : Darolia C. 

R, Parveen Kumar 

i& Shashi Darolia. 

 

Judul : Perceived 

Organizational 

Support, Work 

Motivation, and 

Organizational 

Commitment as 

determinants of Job 

Performance 

 

Tahun : 2010 

 

Lokasi : Pupuk 

Nasional LTD. 

Punjab, India  

 

 

Metodologi : 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 

Variabel: Persepsi 

Dukungan 

organisasi, 

Komitmen 

organisasi, 

Langkah bijak 

regresi ganda 

 

 

 

 

 

 

 

Eisenberger 

et al., (1986) 

Singh and 

Pestonjee 

(1988) 

 

Menyatakan bahwa 

dukungan organisasi 

mempengaruhi kinerja 

dengan menyampaikan 

kepada karyawan 

Perbedaan pada 

obyek penelitian 

dan teori yang 

digunakan untuk 

mengukur 

persepsi 

dukungan 

organisasi 

16 Peneliti : Mohamed, 

Sa’diya Ahmed and 

Maimunah Ali 

Judul : The 

Influence of 

Perceived 

Organizational 

Support on 

Employees’ Job 

Performance 

 

Tahun : 2015 

Metodologi : 

kuantatif  

 

Variabel : 

Job conditions, job 

performance, 

organizational 

justice, 

organizational 

rewards and 

perceived  

Eisenberger, 

dkk., (1986) 

Hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa Persepsi 

dukungan organisasi 

berpengaruh signifikan dapat 

meningkatkan kinerja  

Obyek penelitian 

ini berbeda. 

Kemudian teori 

yang akan 

digunakan 

peneliti untuk 

mengukur 

persepsi 

dukungan 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 Lokasi : Malaysia organization 

support 

 

  organisasi 

adalah Rhoades 

dan Eisenberger 

(2002) 

17 Peneliti : 

Sukmayanti,  Ni 

Keut dan Desak 

Ketut Sintaasih 

 

Judul : The Effect 

of Perceived 

Organizational 

Support and 

Psychological 

Empowerment on 

Job Performance 

with Organizational 

Citizenship 

Behavior as 

Mediation. 

 

Tahun : 2018 

 

Lokasi : PT Bank 

Pembangunan Bali. 

Indonesia 

Metodologi : 

Kuantitatif 

 

Variabel : 

persepsi dukungan 

organisasi, 

Psychological 

Empowerment, 

OCB dan Kinerja 

 

Rhoades dan 

Eisenberger 

(2002) 

Penelitian yang dilakukan 

ditemukan hasil bahwa 

persepsi dukungan 

organisasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kinerja. 

Obyek dalam 

penelitian ini 

berbeda dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 
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Lanjutan Tabel 2.1 

18 Peneliti : Manik, 

Ester & Iwan 

Sidharta 

  

Judul : The Impact 

of motivation, 

Ability, Role 

Perception on 

Employee 

Performance and 

situational Factor as 

Moderating 

Variable of Public 

Agency in Bandung, 

Indonesia. 

 

Tahun : 2017 

 

Lokasi : Bandung, 

Indonesia 

 

Metodologi : 

Metode survey 

(penelitian 

eksploratif non 

eksperimental) 

 

Variabel : 

Motivasi, 

Kemampuan, 

Persepsi Peran, 

Faktor Situasional, 

Kinerja Karyawan. 

Van Dyne et 

al., (1994). 

Mengatakan bahwa 

kemampuan (Ability) 

berpengaruh secara positif 

signifikan meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Obyek 

Penelitian 

berbeda. 

Referensi teori 

yang digunakan 

juga berbeda 

19 Peneliti : 

Yunikewaty 

 

Judul : The Effect 

of Training and 

Ability on the 

Performance of 

Employee at 

Disaster 

Management 

Bureau of Central  

Metodologi :  

Kuantitatif 

 

Variabel : 

pelatihan, 

kemampuan, 

kinerja, biro 

manajemen 

bencana 

 

 Dari Penelitian yang 

dilakukan menghasilkan 

temuan yang mengatakan 

bahwa kemampuan 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja 

Obyek penelitian 

yang akan 

dilakukan 

berbeda dengan 

penelitian 

tersebut. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 Kalimantan 

Province 

Tahun : 2017 

 

Lokasi : 

Kalimantan, 

Indonesia 

    

20 Peneliti : Aseanty, 

Deasy  

 

Judul : Impact of 

Working Ability, 

Motivation and 

Working Condition 

to Employee’s 

Performance; Case 

in Private 

Universities in West 

Jakarta 

 

Tahun : 2016 

 

Lokasi : Jakarta, 

Indonesia 

Metodologi : 

Kuantitatif  

 

Variabel: Motivasi, 

Kinerja, 

Universitas, 

Kondisi Kerja, 

Kemampuan Kerja 

 Mengatakan bahwa 

kemampuan (Ability) 

memiliki dampak yang 

positif dan signifikan 

terhadap peningkatan 

kinerja karyawan. 

 

Obyek penelitian 

yang akan 

dilakukan 

berbeda dengan 

penelitian 

tersebut.  
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Lanjutan Tabel 2.1 

21 Peneliti : Pedaste, 

Margus, Olev Must, 

Gerli Silm, Karin 

Täht, Külli Kori & 

Äli Leijen, Mari-

Liis Mägi.  

Judul : How Do 

Cognitive Ability 

And Study 

Motivation Predict 

The Academic 

Performance Of It 

Students? 

Tahun : 2015. 

Lokasi : Estonia 

Metodologi : 

Kualitatif 

Variabel : 

Pendidikan TI, 

motivasi belajar, 

kemampuan 

kognitif, prestasi 

akademik, putus 

sekolah. 

 

 Hasilnya mengatakan bahwa 

Kemampuan kognitif dan 

motivasi intrinsik memiliki 

pengaruh yang positif 

terhadap kinerja akademik. 

Obyek penelitian 

yang akan 

dilakukan 

berbeda dengan 

penelitian 

tersebut. 

 

2.3. Kerangka Penelitian 

Model penelitian ini dibuat dalam bentuk skema sederhana yang utuh 

berdasarkan pokok penelitian dan hubungan antar variabel independen, dependen 

dan variabel mediasi. Skema/gambar yang telah dibuat oleh peneliti diharapkan 

mampu memberikan gambaran yang terarah dalam mengolahan dan penelitian 

yang akan dilakukan. Adapun Model penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Dalam hal ini, hipotesis merupakan dugaan yang bersifat sementara 

tentang hubungan dan pengaruh antar variabel yang dapat dibuktikan setelah 

penelitian ini selesai dikerjakan:  

1. Hubungan Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Motivasi Kerja 

Penelitian (Osch, 2010) mengatakan bahwa dukungan organisasi 

memiliki pengaruh hubungan yang kuat dengan motivasi. (Gillet, 2013) 

memberikan kesimpulan didalam penelitiannya yang berbunyi bahwa dengan 

adanya dukungan organisasi maka motivasi kerja pegawai akan semakin 

meningkat. Artinya bahwa dukungan organisasi memiliki hubungan yang 

positif terhadap motivasi kerja. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh (Liu, dkk, 2018) bahwa dukungan organisasi dalam hal ini adalah 

dukungan supervisor dan rekan kerja memiliki hubungan/pengaruh yang 

positif signifikan terhadap motivasi intrinsik.  

Sehingga dapat ditarik sebuah hipotesa dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

H1: diduga Persepsi Dukungan Organisasional berpengaruh 

positif terhadap Motivasi Kerja 

 

2. Hubungan Kemampuan Kerja terhadap Motivasi Kerja 

(Liu, dkk., 2018) mengatakan bahwa kemampuan dan motivasi 

intrinsik memiliki hubungan yang kuat.  (Feißel, 2015) Kemampuan kerja 

menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap motivasi kerja (Keteguhan, 

sosioekonomi)  

Berdasarkan hasil peneliti terdahulu maka dapat diambil sebuah 

hipotesa sebagai berikut: 

H2: diduga Kemampuan Kerja berpengaruh positif terhadap 

Motivasi Kerja 

 

3. Hubungan Motivasi Kerja terhadap Kinerja  

(Shahzadi, 2014) Motivasi kerja memiliki hubungan yang positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi motivasi kerja 

karyawan tersebut maka akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. (Manik 
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& Sidharta, 2017) Motivasi mempengaruhi untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Sejalan dengan mepenelitian yang dilakukan oleh (Aseaty, 2016) 

bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja Selanjutnya penelitian 

yang lain yaitu (Zameer, 2014) perusahaan memberikan motivasi berupa 

insentif, keamanan, kesehatan kepada karyawan sehingga dengan begitu 

secara otomatis mempengaruhi kinerja mereka.  

Sehingga dalam penelitian ini memunculkan hipotesa sebagai berikut: 

H3: diduga Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja  

 

4. Hubungan Persepsi Dukungan Organisasional terhadap Kinerja  

(Saltson & Nasiah, 2015) mengatakan bahwa dukungan organisasi 

secara positif mempengaruhi kinerja karyawan. Peneliti yang lain juga 

mengungkapkan bahwa dukungan organisasi secara positif signifikan 

mempengarhui kinerja (Darolia, 2010) mengatakan bahwa  dukungan 

organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Sesuai 

dengan penelitian (Mohammed, 2015) Hasil penelitiannya mengatakan 

bahwa Persepsi dukungan organisasi berpengaruh signifikan dapat 

meningkatkan kinerja. 

Berdasarkan hasil peneliti terdahulu maka dalam penelitian ini  

menyimpulkan hipotesa sebagai berikut: 

H4: diduga Persepsi Dukungan Organisasional berpengaruh 

positif terhadap Kinerja  
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5. Hubungan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja  

(Manik & Sidharta, 2017) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa kemampuan berpengaruh secara positi signifikan untuk meningkatkan 

kinerja karyawa. Apa bila seorang karyawan memiliki kemampuan yang baik 

maka akan memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan dan 

berpengaruh pada kinerja yang dihasilkan. (Aseanty, 2016) mengatakan 

bahwa kemampuan memberikan dampak yang positif signifikan terhadap 

peningkatan kinerja karyawan. (Pedaste, dkk., 2015) mengungkapkan bahwa 

kemampuan mempengaruhi kinerja 

Berdasarkan hasi penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini 

memunculkan hipotesa sebagai berikut: 

H5: diduga Kemampuan Kerja berpengaruh positif terhadap 

Kinerja  

  


