
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

sekarang adalah sebagai berikut : 

Tabel II.1 

Kajian Penelitian Terdahulu 

NO JUDULl/PENGARANG VARIABEL HASIL 

1 Iklim kerja yang 

dirasakan dan kinerja 

karyawan dalam 

organisasi keamanan 

publik di UAE. 

 

Author: Suliman, 

Abubakr; Bader Al 

Harethi. 

(2013) 

 

- Iklim Kerja 

-  Kinerja Karyawan 

Paper ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi hubungan antara 

iklim kerja yang dirasakan dan 

prestasi kerja dalam organisasi 

keamanan publik. Data primer 

dari penelitian ini dikumpulkan 

dari organisasi keamanan 

pemerintah yang berbasis di 

UEA pada tahun 2010. Dengan 

menggunakan Metode random 

sampling dan kuesioner 

penelitian diberikan secara 

pribadi. Instrumen penelitian 

dikembangkan dalam dua bahasa 

yaitu bahasa Arab dan bahasa 

Inggris. Ukuran sampel yang 

terdiri dari 600 karyawan tetap, 

ditemukan 514 kuesioner 

merupakan tingkat respon dari 86 

persen, semua cocok untuk 

analisis data. 

Penelitian menunjukkan bahwa 

komponen dan iklim organisasi 

secara signifikan memprediksi 

kinerja kerja dan faktor-faktor 

dengan Implikasi praktis, teoritis 

dan manajerial. 
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Pengaruh Job Insecurity 

dan Job Involvement 

terhadap Kesiapan 

Berubah Karyawan pada 

- Job 

Insecurity 

- Job 

Involvement 

Data penelitian diperoleh dengan 

menggunakan skala kesiapan 

berubah, skala job insecurity dan 

skala job involvement. Kemudian 



 

Perusahaan 

Telekomunikasi 

 

Author: 

Sri Wahyuni, Vivi 

Gusrini R. Pohan, dan 

Cherly K. Ulfa (2013) 

 

- Kesiapan 

Berubah 

data dianalisis dengan 

menggunakan uji regresi 

berganda. Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara job insecurity 

dan job involvement dengan 

kesiapan berubah (p0,05), 

sedangkan variabel job 

involvement secara signifikan 

memberikan kontribusi yang 

positif sebesar 36,9% terhadap 

kesiapan berubah karyawan (r2 = 

0,369, F = 64,391 dan p<0,05). 

3 Pengaruh Motivasi dan 

Kerja Iklim pada 

Penerimaan Karyawan 

dan Penggunaan 

Sistem dua Informasi 

Baru: Studi di Lima 

Rekanan Rumah Sakit di 

Kanada. 

 

Author: 

Jonathan I. Mitchell. 

(2004) 

- Motivasi  

- Kerja Iklim 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi dukungan 

organisasi dan keadilan 

distributif yang positif terkait 

dengan penerimaan pegawai 

perubahan TI organisasi dan 

kenikmatan karyawan dan 

kepentingan dalam menggunakan 

IT. Dalam beberapa kasus, 

dukungan organisasi yang 

dirasakan dan keadilan distributif 

juga berhubungan negatif dengan 

tekanan dan ketegangan yang 

dialami. Pengawas perilaku 

kontingen-reward dan pengawas 

perilaku kontingen-hukuman 

juga terkait dengan sikap 

karyawan terhadap IT. Motivasi 

otonom situasional menggunakan 

TI baru ditunjukkan untuk 

memediasi beberapa hubungan 

yang disebutkan di atas. 

Rekomendasi untuk organisasi 

kesehatan dibahas, seperti 

kontribusi untuk teori dan 

praktek organisasi umum. 

4 Dampak Motivasi 

terhadap  Kinerja 

Karyawan di Beverage 

Industry Pakistan. 

 

 

 

-Motivasi 

-Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

Untuk menyelidiki dampak dari 

motivasi terhadap kinerja 

karyawan industri minuman di 

Pakistan. Dimana untuk 

mengeksplorasi  motivasi 

tersebut memainkan peran 

penting terhadap kinerja 



 

Author: 

Hashim Zameer, Sehzad 

Ali, Waqar- Nisar, dan 

Muhammad Amir(2014) 

 karyawan di industri minuman di 

Pakistan. 

 

2.1.1 Perbedaan/Persamaan Penelitian Terdahulu 

Berikut ini diuraikan beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian sekarang : 

Pada dasarnya penelitian ini mengadopsi dari beberapa penelitian yang 

dikembangkan dengan model yang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat peneliti 

.persamaan dalam penelitian ini  adalah variabel iklim kerja dan motivasi kerja dimana 

motivasi kerja sangat berpengaruh pada iklim kerja di perusahaan sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel kesiapan berubah yang menjadi dasar dari penelitian 

ini serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Berbeda dengan penelitian – penelitian 

sebelumnya yang hanya menekankan masalah iklim kerja, motivasi dan kinerja pegawai. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas keadaan sebelum dan sesudah perubahan 

serta dampaknya pada motivasi dan kinerja PT. Asuransi Asei Indonesia 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Iklim Kerja 

    2.2.1.1 Pengertian Iklim Kerja 

Berbagai macam definisi tentang iklim kerja dapat menjadi pemahaman 

bahwa iklim kerja erat kaitannya dengan tiga hal: lingkungan internal organisasi, 

individu dalam organisasi, dan karakteristik khas antara satu organisasi dengan 

organisasi lainnya 



 

Kondisi iklim kerja harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

sehingga akan mendukung pelaksanaan tugas dengan baik. apabila iklim kerja 

tidak baik dan tidak kondusif maka akan mempersulit pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepada karyawan. Seperti yang dikemukakan oleh Cowling and 

James (2006) iklim kerja hendaknya memperhatikan beberapa hal: 

 Syarat dan kondisi pekerjaan atau kondisi fisik dimana pekerja dituntut untuk 

bekerja. 

 Penempatan tenaga kerja atau pemusatan hubungan kerja 

 Alokasi pekerjaaan atau tugas karyawan antara pekerja atau sekelompok bekerja. 

 Masalah masalah disiplin  

Winardi (2003) menyatakan bahwa sebuah organisasi selalu berada dalam 

kaitanya dengan lingkungan yang menyediakan sumber daya bagi organisasi 

walaupun kadang kala bisa menimbulkan kendala kendala baginya. Oleh karena itu 

agar organisasi bisa tetap hidup dan survive secara terus menerus dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya, agar organisasi tersebut tidak mengalami kegagalan. 

Setiap organisasi berusaha meningkatkan kinerjanya agar dapat terus 

melaksanakan perjalanan organisasinya. Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan 

oleh tiap organisasi memiliki perspektif yang berbeda. Upaya tersebut berupa 

perbaikan kualitas sumber daya yang ada di dalamnya misalnya menetapkan 

kompetensi setiap staf, menyeimbangkan jumlah kerja dengan beban kerja, 

pemenuhan sarana fisik, perbaikan sistem manajemen dan memberi perhatian kepada 

seluruh staf serta menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi oganisasinya. Gillies 

(1996) menyebutkan bahwa keberhasilan kinerja organisasi tidak hanya dapat 



 

dipandang dari satu faktor tertentu saja tetapi harus memperhatikan beberapa faktor 

yang diantaranya adalah iklim kerja yang kondusif bagi staf. Penciptaan iklim kerja 

yang kondusif dapat dilakukan dengan cara:  

1. Mekanisme pengendali yang membentuk dan mengarahkan sikap dan 

perilaku karyawan. 

2. Lembaga sosial yang membantu memelihara stabilitas sistem sosial     

melalui pengkomunikasian berbagai standar apa yang seharusnya dikatakan 

dan dilakukan. 

                        3. Pengembangan sense of identity bagi para karyawan. 

4. Pendefinisian “batas-batas” keperilakuan atau berbagai karakteristik 

organisasi, yang membedakannya dengan organisasi lain. 

2.2.1.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Iklim Kerja  

Perubahan yang terjadi baik yang terjadi di dalam (internal) ataupun di 

luar (eksternal) organisasi akan sangat berpengaruh terhadap iklim kerja 

organisasi tersebut. Sebagai sebuah entitas yang penting di dalam sebuah 

organisasi, setiap individu tentunya mengharapkan mampu bekerja di suatu iklim 

yang kondusif. Iklim yang kondusif akan menciptakan sebuah kondisi yang 

mendorongnya untuk bekerja dengan giat.  

Steers dan Porter (1991) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi iklim kerja:  

1. Struktur Organisasi merupakan suatu hal yang membuat hubungan  yang tetap 

baik antara individu dengan organisasi sehingga sangat menentukan pola-

pola interaksi, hubungan antar karyawan yang terkoordinir serta tingkah laku 



 

yang 20 berorientasi pada tugas struktur. Hal-hal terkait struktur organisasi 

yang berkaitan dengan iklim kerja antara lain adalah ukuran jabatan, posisi 

jabatan dalam hierarki, derajat sentralisasi, dan orientasi terhadap peraturan 

2. . Kebijakan dan Praktik Manajerial menjadi alat bagi pimpinan untuk 

memberikan arahan kepada setiap karyawan pada setiap kegiatan yang 

digunakan untuk pencapaian tujuan organisasi. Semua hal dalam interaksi 

tersebut seperti pemberian tugas-tugas yang jelas, otonomi yang diberikan, 

dan umpan balik kepada pimpinan akan menciptakan iklim kerja yang 

akhirnya berorientasi pada prestasi serta membuat karyawan akan memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap tujuan organisasi. Hal sebaliknya dilakukan 

apabila manajemen memberikan penekanan kepada bawahan untuk terus 

bekerja serta pemberian aturan dan perintah yang cenderung kaku, maka akan 

membuat iklim kerja akan lebih mengarah kepada hal-hal yang tidak 

bertanggung jawab, tidak mampu, dan tidak kreatif.  

3. Teknologi memberikan manfaat berdasarkan pada pengetahuan dan peralatan 

serta diterapkan dalam pelaksanaan tugas. teknologi dan suasana memiliki 

hubungan yang negatif dalam penciptaan iklim kerja sehingga kepercayaan 

dan kreativitas menjadi rendah. Sebaliknya, teknologi yang lebih  dinamis 

dan penuh perubahan dapat menciptakan alur komunikasi yang lebih terbuka, 

sehingga dapat mendorong penciptaan kreativitas, kepercayaan, dan 

penerimaan terhadap tanggung jawab personl akan penyelesaian tugas-tugas.  



 

4. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal umumnya menjadi 

penggambaran terhadap kekuatan kekuatan yang berada di luar organisiasi 

serta dapat mempengaruhi tujuan organisasi itu sendiri.  

2.2.1.3 Indikator Iklim Kerja 

Salah satu kerangka konseptual iklim organisasi dikemukakan oleh Litwin 

dan Stringer (1968) dalam Purohit dan Wadhwa (2012) yang berfokus pada 

hubungan motivasi. Kerangka ini menunjukkan efek dari iklim organisasi pada 

motivasi anggotanya berdasarkan motif / kebutuhan disarankan oleh teori 

kebutuhan McCleland (kebutuhan kesuksesan, kebutuhan kekuasaan dan 

kebutuhan berafiliasi). dasar penelitian ini karena dua alasan. Satu, ini adalah 

kerangka yang sangat komprehensif untuk menguji hubungan iklim organisasi 

terhadap motivasi kerja model McCleland. Kedua, bukti tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi iklim Indikator iklim organisasi yaitu:  

1. Achievement climate, motif ini ditandai keprihatinan untuk keunggulan, 

persaingan dalam hal standar yang ditetapkan oleh orang lain atau dengan 

diri sendiri, pengaturan tujuan yang menantang untuk diri sendiri, kesadaran 

hambatan yang mungkin dihadapi dalam upaya untuk mencapai tujuan 

tersebut dan ketekunan dalam berusaha jalur alternatif untuk tujuan 

seseorang. 

2. Affiliation climate,  perhatian untuk pembelajaran dan memelihara dekat, 

hubungan pribadi; dan penekanan pada persahabatan dan kecenderungan 

untuk mengekspresikan emosi seseorang. 



 

3. Expert influence climate, Motif ini merupakan keinginan untuk membuat 

orang melakukan apa yang dianggapnya benar, dan dorongan untuk 

mengubah situasi dan mengembangkan orang. 

4. Control climate, motif ini merupakan dorongan untuk memantau peristiwa 

dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan dan untuk menampilkan 

kekuatan pribadi. 

5. Extension climate, motif ini ditandai dengan kepedulian terhadap orang lain; 

minat tujuan bawahan; mendesak untuk menjadi relevan dan berguna untuk 

kelompok besar termasuk masyarakat. 

6. Dependency climate, ini berkaitan dengan keinginan untuk membantu orang 

lain dalam mengembangkan diri, hubungan dengan individu lain yang 

memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan status yang lebih tinggi; 

kecenderungan subordinasi, dan persetujuan dari atasan. 

Iklim kerja adalah seperangkat karakteristik yang menggambarkan sebuah 

organisasi dan  membedakannya dengan organisasi lainnya, mempengaruhi perilaku 

individu didalamnya (Haritha dan Subrahmanyam, 2013).Indikator yang digunakan 

untuk mengukur iklim kerja menggunakan model motivational analysis of climate 

(MAOC) dikemukakan Purohit dan Wadhwa (2012) yaitu: 

1. Pengakuan atas hak. 

2. Sistem pengawasan kerja yang dilakukan. 

3. Hubungan antara atasan dengan bawahan. 

4. Hubungan interpersonal antar/sesama karyawan. 

5. Intensitas kerja sama dalam penyelesaian tugas. 



 

2.2.2 Kesiapan Berubah 

2.2.2.1  Pengertian Kesiapan Berubah 

Kesiapan untuk berubah didefinisikan sebagai sikap komprehensif yang 

secara simultan dipengaruhi oleh isi, proses, konteks, dan individu yang terlibat 

dalam suatu perubahan, merefleksikan sejauh mana kecenderungan individu 

untuk menyetujui, menerima, dan mengadopsi rencana spesifik yang bertujuan 

utuk mengubah keadaan saat ini. Dijelaskan juga kesiapan untuk berubah adalah 

hal yang perlu ditinjau sebelum melakukan perubahan organisasi. menciptakan 

model kesiapan untuk mengurangi kecenderungan menolak terhadap perubahan 

(Holt, Armenakis, Feild, & Harris, 2007). 

Kesiapan untuk berubah menjadi faktor penting dalam menciptakan 

kesuksesan perubahan (Armenakis, 1993). Hal ini dapat ditunjukkan bahwa ketika 

perubahan dilakukan akan muncul dua sikap yaitu positif dan negatif. Sikap 

positif ditunjukkan dengan adanya kesiapan untuk berubah dan sikap negatif 

ditunjukkan dengan adanya penolakan terhadap perubahan. Menciptakan sikap 

positif dalam diri karyawan dapat dilakukan dengan menciptakan kesiapan untuk 

berubah pada diri karyawan sehingga perubahan yang dilakukan dapat mencapai 

kesuksesan yang diharapkan. 

Kesiapan untuk berubah diartikan sebagai sekumpulan  individu untuk 

menghadapi perubahan tertentu  perubahan yang terjadi akan membawa dampak 

bagi pegawai. pegawai yang siap akan perubahan akan bersemangat mengikuti 

perubahan,Perubahan akan memberikan kesempatan untuk belajar dan 

berkembang. namun, tidak demikian bagi pegawai yang tidak siap. perubahan 



 

cenderung membawa akibat negatif bagi mereka. Akibat tersebut berupa 

ketidakpastian, frustasi, pengasingan, tertekan, kecemasan. (Martin dkk ,2005). 

2.2.2.2  Change Management 

Menurut (Kotter : 1996) Change Management adalah serangkaian proses 

yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan strategis yang signifikan 

dalam organisasi dilakukan secara terkontrol dan sistematis, untuk mengatasi 

resistensi terhadap perubahan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan 

pencapaian tujuan organisasi untuk transformasi efektif. Pencapaian perubahan 

yang berkelanjutan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang keadaan 

organisasi saat ini, diikuti dengan pelaksanaan strategi yang tepat dan ditargetkan. 

Fokus dari Change Management adalah pada hasil perubahan yang akan 

dihasilkan, pengaturan baru harus bisa dipahami. Perubahan proses biasanya 

berlaku untuk tugas dan/ atau perubahan struktur, dan dapat pula berupa: 

Tambahan atau Transformasional dan Situasional. Strategi Change Management 

yang komprehensif harus mengarah ke tujuan yang diinginkan dan menciptakan 

rasa kepemilikan, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan, terukur dan 

membangun kemampuan untuk menghadapi perubahan dimasa depan. 

 Delapan Tahap Untuk Menciptakan Perubahan Utama 

1. Membangun Rasa urgensi Membantu orang lain melihat perlunya   perubahan 

dan pentingnya segera bertindak ; Meneliti realitas pasar yang kompetitif 

(SWOT matriks); Mengidentifikasi dan mendiskusikan (potensi) krisis. 

2. Menciptakan Panduan Koalisi. Pastikan ada satu kelompok yang powerful 

untuk membimbing perubahan, dengan keterampilan kepemimpinan, untuk 



 

tindakan, kredibilitas, kemampuan berkomunikasi, otoritas dan kemampuan 

analisis; Membangun dan membentuk pembimbing koalisi yang berpengaruh; 

Membentuk sebuah kelompok yang cukup kuat untuk memimpin dan 

mempengaruhi perubahan; Mendapatkan kelompok untuk bekerja sama 

seperti sebuah tim. 

3. Mengembangkan Visi dan Strategi. Memperjelas bagaimana masa depan akan 

berbeda dengan yang lalu, dan bagaimana akan membuat realitas dimasa 

depan ; Menciptakan sebuah visi untuk membantu secara langsung usaha 

perubahan; Mendapatkan visi dan strategi yang tepat (Vision Building); 

Mengembangkan strategi untuk mencapai visi. 

4. Mengkomunikasikan Visi Perubahan.Pastikan sebanyak mungkin orang lain 

memahami dan menerima visi dan strategi; Menggunakan setiap vehicle yang 

mungkin untuk terus menerus mengkomunikasikan visi baru dan strategi 

(Komunikasi Strategi & Rencana,Storytelling Tool); Memiliki peran model 

koalisi yang diharapkan untuk membimbing perilaku staf. 

5. Memberdayakan Aksi Broad-Based. Mengaktifkan orang lain untuk bertindak 

atas visi tersebut dengan menyingkirkan hambatan, mendorong pengambilan 

risiko; Mengubah sistem atau struktur yang melemahkan visi perubahan. 

6. Membangkitkan Kemenangan Jangka Pendek. Buat beberapa perubahan yang 

terlihat, menjelaskan kesuksesan secepat mungkin; Perencanaan dan 

menghasilkan kemenangan jangka pendek/ peningkatan kinerja; Mengakui 

dan menghargai orang-orang yang mungkin membuat kemenangan. 



 

7. Keuntungan konsolidasi dan Memproduksi Perubahan Lagi. konsolidasi 

perbaikan dan mempertahankan momentum untuk perubahan; Gunakan 

peningkatan krediabilitas untuk mengubah semua sistem, struktur dan 

kebijakan yang tidak cocok satu sama lain dan tidak sesuai dengan upaya 

transformasi; Merekrut, mempromosikan dan mengembangkan orang-orang 

yang bisa mengimplementasikan visi perubahan; Menghidupkan kembali 

proses dengan proyek-proyek baru, tema dan agen perubahan 

8. Anchoring Pendekatan Baru dalam Kebudayaan. Berpegang pada cara-cara 

berperilaku baru, dan pastikan mereka berhasil hingga mereka menjadi bagian 

dari budaya kelompok; Menciptakan kinerja yang lebih baik melalui perilaku 

pelanggan dan berorientasi produktivitas, manajemen yang lebih efektif; 

Mengartikulasikan hubungan antara perilaku baru dan keberhasilan 

organisasi. 

2.2.2.3 Strategi untuk Perubahan  

Strategi merupakan bagian yang sangat penting dari proses perubahan. 

Melakukan perubahan berarti merubah orang-orang yang berada dalam 

organisasi. Mereka sudah nyaman dengan budaya kerja yang telah terbangun, 

maka dari itu diperlukan strategi yang cocok agar proses perubahan berjalan 

sesuai yang diharapkan. 

Keberhasilan suatu perubahan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan 

yang mampu menjadi panutan bagi organisasi yang dipimpinnya serta karyawan 

sebagai agen perubahan. Karyawan yang menjadi target perubahan harus 

dilibatkan dalam proses perubahan. Pemberdayaan memerlukan gaya 



 

kepemimpinan yang mendukung perkembangan karyawan, menjadikan karyawan 

sebagai mitra kerja, sehingga karyawan merasa dihargai dan diperhatikan. 

Pemimpin bersedia mendelegasikan wewenang kepada bawahan sehingga 

karyawan merasa diberi kepercayaan untuk turut serta memecahkan masalah dan 

mengambil keputusan.  

Proses perubahan memerlukan pemimpin yang mampu menyeimbangkan 

aktivitas operasional dengan aktivitas yang menyangkut sumber daya manusia. 

Pemimpin dituntut kemampuannya untuk dapat melakukan perubahan strategis, 

perubahan fundamental, dengan pendekatan kultural, partisipatif dan 

kepemimpinan konektif (Wibowo, 2011).   

Keberhasilan perubahan dimulai dengan mengubah individual terlebih 

dahulu, kemudian perubahan organisasi. Perubahan individual dimulai dari 

adanya kesadaran bahwa pada dasarnya setiap orang berfikir bagaimana melihat 

organisasi dan pekerjaan mereka. Mental karyawan akan mengarah kepada 

perilaku dalam kehidupan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu mengubah 

mental individu untuk mengubah tujuan organisasi. Keberhasilan perubahan 

strategis perlu memfokuskan pada individu dengan mengubah pola pikir agar 

sejalan dengan perubahan dan tujuan yang hendak dicapai. Memimpin perubahan 

yang strategis harus mampu menghadapi tantangan dan hambatan serta mampu 

mendorong inovasi, melakukan strategi dalam menentukan arah perubahan. 

 

 

 



 

2.2.2.4  Pengukuran Kesiapan berubah 

Menurut Holt dkk (2007) mengembangkan alat ukur kesiapan untuk 

berubah. Kesiapan untuk berubah terbagi kedalam beberapa sub variabel, yaitu: 

 1.  Appropriateness 

Appropriateness Merupakan pemikiran individu bahwa perubahan  yang 

dilakukan oleh organisasi adalah tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi 

                        2.  Management support 

Management support Merupakan pemikiran individu bahwa manajemen 

berkomitmen untuk mendukung perubahan yang dilaksanakan  

3. Change efficacy 

Change efficacy Merupakan pemikiran individu Bahwa individu siap  dalam 

menghadapi perubahan yang terjadi. 

4. Personally benefical  

Personally benefical Merupakan pemikiran individu Bahwa bahwa perubahan 

yang terjadi memberi manfaat untuk dia. 

Kesiapan Untuk Berubah  didapat diperoleh indikator-indikator dari 

variabel Kesiapan sebagai berikut: 

1. Pemahaman terhadap perubahan  

2. Persepsi (sejauh mana perubahan akan menuntungkan individu 

tersebut) 

3. Sikap (menyikapi perubahan) 

4. Personal benefit (Manfaat bagi individu) 

5. Komitmen Perusahaan 



 

2.2.3 Motivasi 

2.2.3.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya ditujukan pada 

sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi 

mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar 

mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan 

yang telah ditentukan. 

Motivasi mewakili proses – proses psikological, yang menyebabkan 

timbulnya, dan terjadinya persistensi kegiatan kegiatan sukarela (volunter) yang 

diarahkan ke tujuan tertentu”. (Mitchell 1982 dalam Winardi 2001) 

A Usmara (2006) Mengemukakan Motivasi adalah suatu kumpulan 

kekuatan tenaga yang berasal baik dari dalam maupun dari luar individu yang 

memulai sikap dan menetapkan bentuk, arah, serta intensitasnya. 

Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

untuk   tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam 

memenuhi beberapa kebutuhan individu. Motivasi muncul karena adanya 

dorongan untuk memenuhi kebutuhan (Handoko, 2003). 

Terdapat banyak pengertian mengenai motivasi, namun secara umum 

dapat diartikan sebagai kondisi yang menggerakkan karyawan untuk mencapai 

tujuan dari motifnya. Dalam kaitannya dengan iklim organisasi, Cormick 

sebagaimana dikutip oleh Handoko (2003) mengemukan bahwa motivasi kerja 



 

didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan 

dan memelihara perilaku berhubungan dengan iklim organisasi. 

Mangkunegara (2005) menyatakan :motivasi terbentuk dari sikap 

(attitude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan 

(situation).motivasi merupakan kondisi atau energy yang menggerakan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. 

sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang 

memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal 

2.2.3.2 Tujuan Motivasi Kerja 

Menurut (Mondy,2008) adapun tujuan dan pemberian dari motivasi itu 

sendiri    adalah: 

1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan  

4. Mempertahankan dan kestabilan karyawan perusahaan 

5. Meningkatkan kedisplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. 

2.2.3.3  Jenis Jenis Motivasi Kerja 

Hasibuan (2005) menyatakan bahwa dari jenisnya, motivasi dapat 

dibedakan menjadi motivasi positif dan motivasi negatif. 

           1).  Motivasi Kerja Positif 

Motivasi kerja positif adalah suatu dorongan yang diberikan oleh seorang 

karyawan untuk bekerja dengan baik, dengan maksud mendapatkan kompensasi 

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan berpartisipasi penuh terhadap 



 

pekerjaan yang ditugaskan  oleh perusahaan/organisasinya. Ada beberapa macam 

bentuk pendekatan motivasi positif  dalam rangka meningkatkan kinerja 

pegawai,yaitu: 

a. Penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

Seorang pemimpin memberikan pujian atas hasil kerja seorang karyawan jika 

pekerjaan tersebut memuaskan maka akan menyenangkan  seorang karyawan 

tersebut. 

b.  Informasi. 

Pemberian informasi yang jelas akan sangat berguna untuk menghindari adanya 

berita- berita yang tidak benar, kesalah pahaman atau perbedaan pendapat dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan.  

c.   Pemberian perhatian yang tulus kepada karyawan sebagai seorang individu. 

Para karyawan dapat merasakan apakah suatu perhatian diberikan  secara tulus 

atau tidak, hendaknya seorang pimpinan harus berhati-hati dalam memberikan 

perhatian. 

d. Persaingan. 

Pada umumnya setiap orang senang bersaing secara jujur. Oleh karena itu 

pemberian hadiah untuk yang menang merupakan bentuk motivasi positf. 

e.    Partisipasi  

    Dijalankannya partisipasi akan memberikan manfaat seperti dapat    dihasilkan 

suatu keputusan yang lebih baik. 

 

 



 

 f.    Kebanggaan 

Penyelesaian suatu pekerjaan yang dibebankan akan menimbulkan rasa   puas 

dan bangga, terlebih lagi jika pekerjaan yang dilakukan sudah disepakati 

bersama 

2) Motivasi Kerja Negatif 

Motivasi kerja negatif dilakukan dalam rangka menghindari kesalahan-

kesalahan yang terjadi pada masa kerja selain itu, motivasi kerja negatif juga 

berguna agar karyawan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah 

dibebankan. Bentuk motivasi kerja negatif dapat berupa sanksi, skors, penurunan 

jabatan atau pembebanan denda. 

Berdasarkan sumbernya motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi 

eksternal dan internal. 

1) Motivasi Internal 

      Motivasi internal timbul pada diri pekerja waktu dia menjalankan tugas-tugas 

atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri pekerjaan itu sendiri. Dengan 

demikian berarti  bahwa kesenangan pekerja muncul pada waktu dia bekerja dan  

dia sendiri menyenangi pekerjaan itu. 

Motivasi dari dalam diri individu,  karena memang individu itu mempunyai 

kesadaran untuk berbuat. Baginya berbuat adalah suatu kewajiban,laksana makan 

sebagai kebutuhan dan paksaan, ancaman,atau imbalan yang bersifat eksternal 

lainnya memang penting akan tetapi tidaklah lebih penting dibandingkan aspek-

aspek nirmaterial. 

 



 

 

2) Motivasi Eksternal 

      Motivasi eksternal adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya 

pengaruh yang ada diluar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri. Motivasi 

dari luar biasanya dikaitkan dengan imbalan. kesehatan, kesempatan cuti, program 

rekreasi perusahaan, dan lain-lain. Pada konteks ini manusia organisasional 

dtempatkan sebagai subjek yang dapat didorong oleh faktor luar. Manusia 

bekerja, karena semata- mata didorong oleh adanya sesuatu yang ingin dicapai 

dan dapat pula bersumber dari faktor-faktor diluar subjek. 

2.2.3.4  Cara Meningkatkan Motivasi Kerja 

Menurut Sulistiyani (2004), Dalam suatu organisasi formal, motivasi 

merupakan     tugas seorang pimpinan untuk membuat karyawan melakukan apa 

yang harus dilakukan. Pimpinan dapat memotivasi karyawan dengan berbagai 

cara, diantaranya: 

1.) Menginspirasi, yaitu dengan memasukkan semangat ke dalam diri orang agar 

bersedia melakukan sesuatu dengan efektif. Orang diinspirasi melalui 

kepribadian pimpinan, keteladanannya, dan pekerjaan yang dilakukannya 

secara sadar atau tidak sadar. 

2.) Mendorong, yaitu dengan merangsang orang untuk melakukan apa saja yang 

harus dilakukan melalui pujian, persetujuan dan bantuan. 

3.) Mendesak, yaitu membuat orang merasa harus melakukan apa yang harus 

dilakukan dengan sesuatu cara, termasuk paksaan, kekerasan dan ancaman jika 

perlu. Namun, motivasi jenis ini sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan 



 

zaman dan bersifat negatif karena karyawan bekerja disebabkan adanya 

paksaan tanpa ada motif dari dirinya sendiri. 

2.2.3.5  Faktor – Faktor Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Menurut Sayuti (2007) faktor yang mempengaruhi motivasi adalah sebagai 

berikut: 

a) Faktor internal yaitu meliputi kematangan pribadi, tingkat 

pendidikan,keinginan dan harapan pribadi, kebutuhan, kepuasan kerja. 

b) Faktor eksternal yaitu yang meliputi kondisi lingkungan kerja kompensasi 

yang memadai, ada jaminan karir, status dan tanggung jawab serta peraturan 

yang fleksibel. 

2.2.3.6 Indikator Motivasi Kerja 

Seperti yang di ungkapkan (Amstrong, 1994) Kebutuhan akan prestasi dan   

merupakan dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan 

seperangkat standar, bergulat untuk sukses. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel motivasi yaitu: 

1. Berusaha keras untuk mencapai  prestasi kerja. 

2. Menikmati tantangan yang sulit dalam pekerjaan. 

3. Meningkatkan diri dalam menyelesaikan setiap tugas. 

4. Menikmati pencapaian tujuan hidup yang realistis. 

5. Mampu menyelesaikan tugas-tugas 

 

 

 



 

2.2.4  Kinerja  

2.2.4.1 Pengertian Kinerja  

Menurut Luthans (2006), kinerja ialah tingkat sejauh mana keberhasilan  

seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “Level of Performance”, 

bila karyawan yang memiliki Level of Performance tinggi maka dapat 

dikategorikan sebagai karyawan produktif dan sebaliknya jika ada karyawan yang 

Level of Performancenya rendah maka dapat dikatakan sebagai karyawan yang 

sudah tidak produktif. 

Pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2000), kinerja berasal dari 

kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja adalah “hasil secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Rivai (2004), menyatakan bahwa “Kinerja merupakan suatu fungsi dari 

motivasi dan kemampuan”. Dan mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan atau pegawai, yaitu : kuantitas input, kualitas 

output, jangka waktu output, kehadiran tempat kerja, dan sikap kooperatif. 

Menurut Wexley dan Yukl (1977 dalam Sinambela 2012), kinerja 

merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa 

seseorang akan menunjukan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat 

(benefit) dan  terdapat adanya rangsangan (inducement) dalam pekerjaannya 

secara adil dan masuk akal (reasonable). Teori keseimbangan diatas 



 

memperlihatkan bahwa kinerja yang optimal akan dapat dicapai jika terdapat rasa 

keadilan yang dirasakan pegawai. 

2.2.4.2 Tujuan Kinerja  

Menurut Wibowo (2009), tujuan dan sasaran kinerja disusun bersumber 

pada visi, misi, dan rencana strategi suatu organisasi. Tujuan dan sasaran kinerja 

tidak lain adalah untuk menjamin agar proses kinerja dapat berlangsung seperti 

yang diharapkan dan tercapainya kinerja tinggi. 

Penilaian kinerja dapat memotivasi dan dapat meyakinkan para pegawai 

bahwa penilaian yang dilakukan adalah bagian dari apa yang mereka harapkan 

dihubungkan dengan peningkatan karir mereka. Artinya bahwa penilaian kinerja 

yang dilakukan akan dihubungkan dengan masa depan mereka.tujuan khusus 

lainnya adalah meningkatkan pengertian manajerial, sebuah program formal 

mendorong para pimpinan untuk mengamati perilaku bawahan. 

Menurut Siagian (1999), bahwa penilaian kinerja karyawan bertujuan 

untuk :  

 

 

 

 

 



 

1. Perbaikan prestasi kinerja  

2. Penyesuaian kompensasi  

3. Keputusan penempatan  

4. Kebutuhan latihan dan pengembangan 

5. Perencanaan dan pengembangan karir\ 

6. Memperbaiki penyimpangan proses stafing  

7. Memperbaiki kesalahan desain pekerjaan  

8. Kesempatan kerja yang adil  

2.2.4.3 Faktor-faktor Mempengaruhi Kinerja  

Mitchell, (1978 dalam Lijan Poltak Sinambela 2012) Kinerja yang baik 

akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang 

baik. kemampuan seseorang di pengaruhi pemahamannya atau jenis pekerjaan dan 

keterampilan melakukannya, oleh karenanya seseorang harus dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilannya. Selain itu kontribusi motivasi kerja terhadap 

kinerja tidaklah dapat diabaikan. Meskipun kemampuan pegawai sangat baik 

apabila motivasi kerjanya rendah, sudah barang tentu kinerjanya juga akan 

rendah. Dengan demikian Mitchel memformulasikan  kinerja adalah fungsi dari 

kemampuan. 

 

 

 



 

2.2.4.4 Indikator Kinerja  

Pada sebuah organisasi, penilaian kinerja kemungkinan besar merupakan 

prosedur yang sistematik dimana kinerja sesungguhnya dari semua karyawan 

dinilai secara formal. Berkaitan dengan hal tersebut Robbins (2006) mengukur 

kinerja dengan indikator: 

1) Kualitas, kualiatas kerja diukur dari persepsi individu terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan kemampuan 

karyawan.  

2) Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3) Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4) Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari 

setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

5) Kemandirian, merupakan tingkat dimana individu mempunyai komitmen kerja 

dengan tugas dan tanggung jawab individu terhadap organisasi.  

Menurut (Mangkunegara, 2000) kinerja merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya. Indikator yang di ukur sebagai berikut adalah sebagai berikut: 

 

 



 

1. Kualitas pekerjaan berdasarkan standar yang ditetapkan 

2. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan yang ditetapkan 

3. Penggunaan waktu luang secara efektif 

4. Kemampuan dalam berinovasi 

5. Ketelitian dalam pekerjaan 

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN KONSEPTUAL 

Berdasarkan pada uraian serta landasan teori yang telah disampaikan di atas, maka 

kerangka  pemikiran dari penelitian ini di gambarkan II.I sebagai berikut: 

 

 

                           

   

   

 

Gambar  II 1.  Kerangka Pemikiran Konseptual 
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2.4  Pengaruh Antar Variabel Penelitian  

 Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Motivasi Kerja 

Gibson. dkk, (1998), Iklim organisasi penting untuk menjelaskan motivasi kerja 

karena ia berhubungan dengan kepuasan kerja pegawai. iklim organisasi (kondisi/iklim 

kerja) merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kepuasan karyawan atau 

sebagai salah satu faktor yang membuat karyawan merasa puas atau merasa tidak puas. 

H1: Ada pengaruh positif Iklim Kerja terhadap motivasi pegawai Asuransi Asei Indonesia   

Kantor Pusat Jakarta, artinya semakin baik iklim kerja maka semakin tinggi motivasi 

kerja pegawai. 

 Pengaruh Kesiapan Berubah Terhadap Motivasi Kerja 

Soemanto (1990) mengemukakan  pengertian tentang readiness sebagai segenap 

sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan  cara  tertentu. 

Kesiapan  merupakan proses  belajar  yang  melibatkan  beberapa  faktor  yang  

berlangsung secara bersama-sama, Motivasi yang menyangkut kebutuhan, minat dan 

tujuan individu untuk mempertahankan, serta mengembangkan diri. 

Dengan demikian, kesiapan seseorang itu senantiasa mengalami perubahan setiap 

hari sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan fisiologis dan psikologis, serta 

adanya desakan dari lingkungan 

H2: Ada pegaruh negatif Kesiapan berubah terhadap motivasi kerja pegawai Asuransi 

Asei Indonesia Kantor Pusat Jakarta. Artinya semakin rendah kesiapan untuk berubah 

maka semakin kecil motivasi kerja. 

 

 



 

 Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Kinerja Pegawai  

Menurut Gillies (1996), iklim dikatakan positif bagi suatu organisasi apabila 

memberikan kontribusi pada kinerja efektif dan produktifitas dan bila nilai-nilai inti 

dipegang dan dianut secara intensif dan meluas. Sedangkan iklim yang negatif bila 

sangat terfragmentasi dan tidak diikat oleh berbagai nilai dan keyakinan bersama serta 

menjadi sumber penolakan dan kekacauan, sehingga dapat menghambat pemecahan 

masalah yang efektif. 

H3: Ada pengaruh positif  iklim kerja terhadap kinerja  Asuransi Asei Kantor Pusat 

Jakarta. Artinya semakin baik kondisi iklim kerja maka semakin tinggi kinerja 

pegawai. 

 Pengaruh Kesiapan Berubah Terhadap Kinerja  

Beberapa peneliti juga menemukan ada beberapa faktor psikologis yang 

mempengaruhi kesiapan karyawan untuk berubah diantaranya:  

- Madson (2005);  iklim psikologis, komitmen organisasi, keadilan organisasi, 

dukungan organisasi.  

- Krause (2008); dalam perubahan, organisasi membutuhkan karyawan yang 

berkomitmen dengan organisasi.  

- Miner (1992); karyawan yang berkomitmen tinggi terhadap organisasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi serta memiliki 

produktivitas kerja yang tinggi. 

H4: Ada pengaruh negatif Kesiapan berubah terhadap kinerja pegawai Asuransi Asei 

Indonesia Kantor Pusat Jakarta. Artinya Semakin rendah kesiapan berubah akan 

semakin rendah pula kinerja pegawai. 



 

 

 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Mangkunegara (2005) menyatakan faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 

faktor kemampuan dan faktor motivasi. kinerja yang dicari oleh perusahaan dari 

seseorang tergantung dari kemampuan, motivasi, dan dukungan individu yang diterima. 

Menurut Munandar (2001) ada hubungan positif antara motivasi dan kinerja dengan 

pencapaian prestasi, artinya karyawan yang mempunyai motivasi prestasi yang tinggi 

cenderung mempunyai kinerja tinggi, sebaliknya mereka yang mempunyai kinerja rendah 

dimungkinkan karena motivasinya rendah. Penelitian Suharto dan Budhi Cahyono (2005) 

juga menguji hubungan motivasi dengan kinerja karyawan , bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

H5: Ada pengaruh positif Motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Asuransi Asei 

Indonesia Kantor Pusat Jakarta. Artinya semakin tinggi motivasi kerja maka semakin 

tinggi kinerja pegawai. 

 

 


