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ABSTRAK 

 

Hubungan Antara Kemampuan dan Motivasi Kerja  

dengan Kinerja Karyawan 

 

Oleh : 

Priyo Salasun 

1731080121 

 Kinerja sangat penting bagi kerberlangsungan suatu 

organisasi. Pada UPTD KPH Pesawaran ditemukan permasalahan 

yaitu kinerja karyawan pada pegawai kurang maksimal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan kemampuan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu 

ada hubungan anatara kemampuan dan motivasi kerja dengan kinerja 

karyawan, ada hubungan kemampuan dengan kinerja karyawan pada 

pegawai UPTD KPH Pesawaran dan ada hubungan motivasi kerja 

dengan dengan kinerja karyawan pada pegawai UPTD KPH 

Pesawaran.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai UPTD KPH 

Pesawaran. dan 2021 dengan jumlah 36 Pegawai. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik 

pengambilan sampel Total Sampling Kemudian yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah pegawai UPTD KPH Pesawaran dengan 

jumlah 38 Pegawai. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan skala kemampuan, skala motivasi kerja dan skala 

kinerja karyawan. Skala kemampuan berjumlah 14 aitem (α = 0,905), 

Skala motivasi kerja berjumlah 45 aitem (α = 0,863 ) dan skala kinerja 

karyawan berjumlah 38 aitem (α = 0,882). Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regeresi berganda dua prediktor yang 

dibantu dengan program JASP 0.14.1.0 

 Hasil penelitian pertama menunjukan ada hubungan yang 

signifikan antara kemampuan dan motivasi kerja dengan kinerja 

karyawan pada pegawai UPTD KPH Pesawaran nilai R = 0,711 dan 

nilai F = 17.889 dengan signifikansi p < 0.01 dan sumbangan efektif  

sebesar 50,4%. Kemudian kedua terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara kemampuan dengan kinerja karyawan dengan nilai  

(rx1-y) 0,401 dan  p < 0,01, sumbangan efektif sebesar 25,7%. Ketiga 

terdapat hubungan positif dan signifikan anatara motivasi kerja 

dengan kinerja karyawan dengan nilai (rx2-y) sebesar 0,628 dan  p < 

0,01, sumbangan efektif sebesar 24,7%. 

 

Kata Kunci : Kemampuan, motivasi kerja, kinerja karyawan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Agama  

dan  Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut:  

1. Konsonan  

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

  ب

B 
  ر

R 

 

 

 ع

‘ 

(Koma 

terbali

k di 

atas) 

  ن

N 

  ت

T 
  ز

Z 
  و

W 

 H ه Gh غ S س Ts ث

  F ف Sy ش J ج

 

 

 ع

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangka

n 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

  خ

Kh 

 

 ض

 

Dh 

 

 ك

 

K 

  د

D 
  ط

Th 
  ل

L 
  ي

Y 
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3. Ta Marbutah 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah 

yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Seperti kata: Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na’im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, Rabbana. Sedangkan 

kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf 

qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz, al-

Syamsu. 
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MOTTO 

 

                          

                    

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan." 

(Q.S At-Taubah:105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ix 

PERSEMBAHAN 

 

 Yang Utama Dari Segalanya, sembah sujud serta syukur 

kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah 

memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 

memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang 

Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat 

terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan 

Rasulullah Muhammad SAW. Segala syukur kuucapkan kepadaMu 

Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling 

saya. Yang selalu memberi semangan dan doa, sehingga skripsi saya 

ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk karya yang sederhana ini, 

maka saya persembahkan untuk:   

1. Untuk ayah saya Slamet dan ibu saya Swarinten terima kasih 

sudah memberiku cinta dan kasih sayang kalian, sudah 

membimbingku, mendidikku, memberiku pelajaran tentang 

semua kehidupan, serta doa kalian sehingga aku bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Untuk Kakak saya tersayang Imam Fathoni dan Gusmi 

Isnaini, terima kasih atas semangat dan motivasi yang engkau 

berikan kepadaku hingga saat selesainya skripsi ini.  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

x 

RIWAYAT HIDUP 

 

 Nama lengkap Priyo Salasun, dilahirkan di Bandar Lampung 

pada tanggal 04 Agustus 1998. Peneliti merupakan anak ketiga dari 

tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Swarinten. 

Alamat tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Flamboyan, Gg 

Tentrem, Gunung Agung  Bandar Lampung. Berikut riwayat 

pendidikan peneliti: 

1. SDN 2 Gedung Air, Lulus pada tahun 2011 

2. SMPN 28 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2014 

3. SMAN 16 Bandar Lampung, Lulus pada tahaun 2017 

 Setelah menamatkan pendidikan di SMA tepatnya pada tahun 2017, 

peneliti terdaftar sebagai mahasiswi program studi S1 Psikologi Islam 

di Fakultas Ushuluddin dan Studi  Agama, UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

xi 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirahiim 

Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji syukur peneliti ucapkan 

kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala kenikmatan, ilmu 

pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memenuhi 

gelar Sarjana Psikologi.  

 Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari 

bahwa skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kat sempurna, sehingga 

kritik dan saran yang membengun sangatlah dibutuhkan untuk 

kedepannya. Selain itu, terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan, bimbingan dari pihak-pihak yang turut serta dalam 

memberikan dukungan secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, 

dengan segala hormat peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ahmad Isnnaeni, MA selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.  

2. Bapak Drs. Nursalim Malay, M.Si selaku Ketua Prodi dan Ibu 

Annisa Fitriani, S.Psi., MA. Selaku sekretaris Prodi Psikologi 

Islam UIN Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden 

Intan Lampung yang telah memberikan arahan serta informasi 

penting dalam hal perkuliahan dan telah menyetujui skripsi 

saya untuk disidangkan. 

3. Bapak Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si selaku Pembimbing I 

peneliti yang telah meluangkan waktu serta memberikan 

bimbingan arahan dalam permasalahan perkuliahan dari 

semester awal hingga semester akhir serta dalam penyususnan 

skripsi ini dengan penuh kesabaran.  

4. Bapak Nugroho Arief Setiawan, M.Psi., Psikolog selaku 

dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk 

mendampingi peneliti, memberikan motivasi, arahan dan 

bimbingan dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan 

dalam penyusunan skripsi ini. 



 

 

xii 

5. Ibu Supriyati, S.Psi., M.Si selaku penguji utama dalam sidang 

skripsi. Yang telah memberikan masukan, ilmu serta motivasi 

agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik. 

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Psikologi Islam 

yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan banyak hal 

yang bermanfaat, serta seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Agama yang telah membantu proses administrasi 

dalam penelitian ini. 

7. Bapak Ir. Raden Muhammad Yusup selaku Ketua UPTD KPH 

Pesawaran yang telah memberikan izin untuk melaksanakan 

penelitian. 

8. Ibu Aryana Novianti, S.P dan seluruh pegawai UPTD KPH 

Pesawaran yang telah menjadi partisipan dalam penelitian ini. 

9. Keluarga Besarku yang memberi bantuan, motivasi, nasihat 

dan doa kepada peneliti sehingga terselesaikannya skripsi ini.  

10. Untuk sahabat saya sejak awal perkuliahan hingga saat ini 

Rizki Imanto, Ayu Zuliyanti, Rudi Riansyah, Yazid Hajrian 

Dinata, Shelli Diani, Shella Diana, Eva Yuria Zahra, Dwi 

Putri Olarisa, Afrizal Miba, Laili Shabrina, Fiqoh Amalia, 

Afdhalia, Jihan Justisia, Reka Saskia, Realita Fitri yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk membantu dan 

mendengarkan keluh kesahku, memberikan canda tawa dari 

awal perkuliahan hingga terselesaikan perkuliahan ini semoga 

persahabatan kita sampai akhir hayat. 

11. Untuk semua teman-teman kelas D dan teman-teman 

Psikologi Islam  angkatan  2017,  terimakasih atas 

kebersamaan selama penulis menempuh perkuliahan dan 

semoga kebersamaan ini terus berlanjut sampai akhir hayat, 

Aamiin. 

12. Teruntuk sahabat karibku, Mega Gestira, Dherry Shakilla, 

Mertantio Lucky, Satika Wulandari, Nur Ghifari, Bagus Budi, 

Alfitullah, M. Farid  Al- Aziz terimakasih atas dukungan dan 

segala hal baik yang kalian berikan.  

13. Kemudian semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan 

namanya satu persatu yang telah berjasa membantu baik 

secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini. 



 

 

xiii 

Peneliti berharap kepada Allah SWT. semoga apa yang telah 

mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasan 

akan menjadi pahala dan amal kebaikan serta mendapat 

kemudahan dari Allah SWT. 

 

Bandar Lampung, 18 April 2022 

  

 

Priyo Salasun 

NPM. 1731080002  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

xiv 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ....................................................................  i 

ABSTRAK ....................................................................................  ii 

PERSTUJUAN .............................................................................  iii 

PENGESAHAN ............................................................................  iv 

PEDOMAN TRANSLITERASI ..................................................  v 

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .............................  vii 

MOTTO ........................................................................................  viii 

PERSEMBAHAN .........................................................................  ix 

RIWAYAT HIDUP ......................................................................  x 

KATA PENGANTAR ..................................................................  xi 

DAFTAR ISI .................................................................................  xiv 

DAFTAR TABEL .........................................................................  xvii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................  xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................  xix 

 

BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .................................................  1    

B. Rumusan Masalah ...........................................................  5  

C. Tujuan ..............................................................................  5  

D. Manfaat ............................................................................  5  

E. Penelitian Terdahulu .......................................................  6 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................  9 

A. Kinerja Karyawan ...........................................................  9 

1. Definisi Kinerja Karyawan .........................................  9 

2. Aspek-aspek Kinerja Karyawan ..................................  10 

3. Indikator Kinerja Karyawan ........................................  12 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Karyawan ....................................................................  12 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian 

Kinerja ........................................................................  14 

6. Kriteria Kinerja ...........................................................  15 

7. Self-Assesment (Penilaian Diri) ..................................  15 

8. Kinerja Karyawan ditinjau Dari Perspektif Islam........  16 

B. Kemampuan.....................................................................  17 

1. Definisi Kemampuan ..................................................  17 



 

 

xv 

2. Aspek-aspek Kemampuan ...........................................  18 

3. Indikator Kemampuan.................................................  19 

4. Macam-macam Kemampuan ......................................  19 

5. Kemampuan ditinjau Dari Perspektif Islam ................  20 

C. Motivasi Kerja .................................................................  20 

1. Definisi Motivasi Kerja ...............................................  20 

2. Karakteristik Motivasi.................................................  21 

3. Aspek-aspek Motivasi  Kerja ......................................  22 

4. Indikator Motivasi .......................................................  23 

5. ERG Theory of Motivation ..........................................  24 

6. Motivasi Kerja ditinjau Dari Perspektif Islam .............  27 

D. Hubungan Antar Kemampuan dan Motivasi 

Kerja dengan Kinerja Karyawan ...................................  27 

1. Hubungan Antara Kemampuan dengan Kinerja 

Karyawan ....................................................................  27 

2. Hubungan Antara Motivasi Kerja dengan 

Kinerja Karyawan .......................................................  28  

3. Hubungan Antara Kemampuan dan Motivasi 

Kerja dengan Kinerja Karyawan  ................................  29 

E. Kerangka Berfikir ...........................................................  29 

F. Hipotesis ...........................................................................  30 

 

BAB III METODE PENELITIAN ..............................................  31 

A. Identifikasi Variabel Penelitian ......................................  31 

B. Definisi Oprasional Variabel Penelitian ........................  31 

1. Kinerja Karyawan .......................................................  31 

2. Kemampuan ................................................................  31 

3. Motivasi Kerja ............................................................  31 

C. Subyek Penelitian ............................................................  32 

1. Populasi ......................................................................  32 

2. Sample ........................................................................  32 

D. Metode Pengambilan Data ..............................................  32 

E. Validitas dan Reliabilitas ................................................  35 

1. Validitas ......................................................................  35  

2. Reliabilitas ..................................................................  35  

F. Teknik Analisi Data.........................................................  36  



 

 

xvi 

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN ...........  37 

A. Orientasi kancah dan pelaksanaan penelitian ...............  37 

1. Orientasi Kancah .........................................................  37 

2. Persiapan Penelitian ....................................................  37 

3. Penyusunan Skala Penelitian .......................................  38 

B. Pelaksanaan Penelitian ...................................................  38 

1. Penentuan Subjek Penelitian .......................................  38 

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data..................................  38 

3. Skoring........................................................................  39 

C. Analisis Data Penelitian ..................................................  39 

1. Deskripsi Statik Variabel Penelitian............................  39 

2. Kategorisasi Skor Variabel Penelitian .........................  40 

3. Uji Asumsi ..................................................................  45 

4. Uji Hipotesis ...............................................................  53 

5. Analisis Persamaan Regresi ........................................  56 

6. Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 

Variabel Independen ...................................................  57 

D. Pembahasan .....................................................................  57 

 

BAB V PENUTUP ........................................................................  61 

A. Simpulan ..........................................................................  61 

B. Rekomendasi ....................................................................  61 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

  



 

 

xvii 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.  Skor Alternatif Jawaban Skala ......................................  33 

Tabel 2.  Blue Print Variabel Kemampuan ..................................  33 

Tabel 3.  Blue Print Variabel Motivasi Kerja ..............................  34 

Tabel 4.  Blue Print Variabel Kinerja Karyawan .........................  35 

Tabel 5.  Deskripsi Data Penelitian .............................................  40 

Tabel 6.  Rumus Norma Kategorisasi ..........................................  41 

Tabel 7.  Kategoriasi Skor Variabel Kemampuan .......................  41 

Tabel 8.  Kategoriasi Skor Variabel Motivasi Kerja ....................  42 

Tabel 9.  Kategoriasi Skor Variabel Kinerja Karyawan ...............   44 

Tabel 10.  Hasil Uji Normalitas .....................................................  45 

Tabel 11.  Hasil Uji Linieritas Data Penelitian ..............................  51 

Tabel 12.  Hasil Uji Multikolinieritas ............................................  52 

Tabel 13.  Hasil Uji Hipotesis Pertama Penelitian Summary .........  54 

Tabel 14.  Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Kedua dan Ketiga.........  55 

Tabel 15.  Persamaan Regresi Variabel X1, X2, dan Y .................  56 

Tabel 16.  Sumbangan Efektif Variabel Independen 

Penelitian ......................................................................  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

xviii 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.  Skema Hubungan Antara Kemampuan dan 

Motivasi Kerja Dengan Kinerja Karyawan ................  30 

Gambar 2.  Diagram Lingkaran Kategorisasi Skor Variabel 

Kemampuan ...............................................................  41 

Gambar 3.  Diagram Lingkaran Kategorisasi Skor Variabel 

Motivasi Kerja ...........................................................  43 

Gambar 4.  Diagram Lingkaran Kategorisasi Skor Variabel 

Kinerja Karyawan ......................................................  44 

Gambar 5.  Hasil Uji Normalitas Visual Tiga Variabel ................  46 

Gambar 6.  Hasil Uji Normalitas Visual Variabel 

Kemampuan ...............................................................  46 

Gambar 7.  Hasil Uji Normalitas Visual Variabel Motivasi 

Kerja ..........................................................................  47 

Gambar 8.  Hasil Uji Normalitas Visual Variabel Kinerja 

Karyawan ...................................................................  47 

Gambar 9.  Q-Q Plots Tiga Variabel.............................................  48 

Gambar 10.  Q-Q Variabel Kemampuan ........................................  48 

Gambar 11.  Q-Q Variabel Motivasi Kerja .....................................  49 

Gambar 12.  Q-Q Variabel Kinerja Karyawan ................................  49 

Gambar 13.  Visualisasi Hasil Uji Linieritas Variabel Kinerja 

Karyawan vs Kemampuan .........................................  50 

Gambar 14.  Visualisasi Hasil Uji Linieritas Variabel Kinerja 

Karyawan vs Motivasi Kerja ......................................  51 

Gambar 15.  Visualisasi Hasil Uji Heterokedisitas Residuls 

vs Predicted ................................................................  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xix 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Rancangan  Skala  Penelitian  

Lampiran 2. Distribusi Data Penelitian  

Lampiran 3. Tabulasi Data Penelitian   

Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi  

Lampiran 5. Hasil Uji Hipotesis  

Lampiran 6. Sumbangan Efektif  

Lampiran 7. Surat Iizin Penelitian   

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian  

Lampiran 9. Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, baik 

berasal dari diri pribadi karyawan (internal factor) maupun upaya 

strategis dari perusahaan (eksternal factor). faktor internal yang 

mempengaruhi kinerja karyawan antara lain kemampuan dan  

motivasi kerja. kinerja karyawan yang baik tentu saja merupakan 

harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang mempekerjakan 

karyawan, sebab kinerja karyawan diharapkan dapat meningkatkan 

output perusahaan secara keseluruhan. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 

(UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran merupakan 

salah satu unit yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang kehutanan, meliputi pengelolaan hutan, 

konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan aliran sungai.  

Tercapainya tujuan instansi dalam hal ini UPTD KPH Pesawaran 

adalah keterkaitannya hubungan anatara instansi dengan pegawai 

dimana kedua hal ini harus berjalan dengan harmonis. Pegawai akan 

berkontribusi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang 

telah diberikan demi tercapainya keberhasilan, kontribusi tersebut 

merupakan perwujudan aktualisasi dari kinerja dan tidak menutup 

kemungkinan juga sebagi peluang untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Kinerja akan membawa dampak bagi pegawai maupun 

instansi tersebut.   

Menurut Mangkunegara dalam jurnal Pengaruh Motivasi Kerja 

dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.  (Puspitasari, 

2014) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang adalah : 

1. Faktor kemampuan, secara umum kemampuan ini terbagi 

menjadi 2 yaitu kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan 

(knowledge dan skill). 

2. Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam  

menghadapi situasi kerja. Motivasi seharusnya terbentuk dari 

awal (by plan), bukan karena keterpaksaan atau kebetulan (by 

accident.). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti 
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kepada salah satu staf TU UPTD KPH Pesawaran yaitu Ibu Aryana 

Novianti, S.P kinerja pegawai pada UPTD KPH Pesawaran dirasa 

masih kurang maksimal. Seperti yang dikatakan Ibu Aryana ―Terdapat 

beberapa pegawai yang kurang profesional dan disiplin misalnya saat 

jam istirahat banyak pegawai yang lebih awal keluar kantor untuk 

istirahat atau telat masuk kantor saat jam istirahat telah selesai‖. 

Kurang maksimalnya kinerja yang dihasilkan oleh karyawan pada 

UPTD KPH Pesawaran diduga karena kurangnya kemampuan dan 

juga motivasi kerja pada pegawai tersebut.  

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan 

di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari 

upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. 

Pemerintah, pada tanggal 2 Mei 2002 yang lalu telah mencanangkan 

"Gcrakan Peningkatan Mutu Pendidikan", dan lebih fokus lagi, setelah 

diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

Tahun 2003. bahwa. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap. kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 4. UU No.20 

Tahun 2003).  

Kemampuan merupakan kemampuan kerja individu dalam 

menyelesaikan tugas yang ditanggungnya. Jadi kinerja yang optimal 

selain didorong oleh kuatnya kemampuan dan motivasi seseorang 

yang memadai, juga didukung oleh lingkungan yang kondusif. 

Kemampuan kerja diperlukan mutlak karena dengan kemampuan 

karyawan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Secara psikologis 

kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi 

kecerdasan dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya 

pegawai yang memiliki kecerdasan baik dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari maka ia akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan (Imron, 2018). 
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Gallup Worldwide, 2015 (sebuah lembaga riset internasional) 

melakukan survei tentang Motivasi Kerja Karyawan terhadap 73 ribu 

responden dari 141 negara didunia, termasuk Indonesia. Hasil riset 

Gallup itu menunjukkan hanya 8% karyawan di Indonesia yang benar-

benar memiliki level engagement yang tinggi, komitmen dan motivasi 

kuat dengan pekerjaannya. Sisanya, atau 92 % hanya melakukan 

pekerjaannya dengan gitu-gitu saja : berangkat, tugas selesai, pulang, 

lalu terima gaji di akhir bulan. Di dunia, hasilnya juga relatif sama, 

hanya sekitar 13% yang punya high engagement level dengan 

pekerjaannya. 

Motivasi merupakan hasrat di dalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Motivasi timbul 

diakibatkan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri (faktor intrinsik) 

dan faktor yang dari luar diri (faktor ekstrinsik). Motivasi 

menggerakkan individu dalam mencapai tujuan organisasi. Pemberian 

motivasi pimpinan kepada pegawai maupun motivasi yang timbul dari 

diri pegawai itu sendiri untuk bekerja sambil berprestasi akan mampu 

mencapai kinerja yang maksimal, tercapainya kinerja organisasi yang 

maksimal dan tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan Motivasi 

terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan 

diri pegawai yang terarah untuk mençpai tujuan organisasi (tujuan 

kerja). 

Salah satu teori motivasi kerja adalah teori motivasi internal-

eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang pemenuhan 

kebutuhannya adalah melalui penguatan internal dalam diri seseorang 

(internal reinforcer). Ini berarti bahwa  motivasi internal tidak 

bergantung pada tujuan-tujuan di luar diri individu atau karyawan. 

Motivasi eksternal adalah motivasi yang dipuaskan melalui penguatan 

eksternal di luar diri seseorang (eksternal reinforcer). Ini berarti 

bahwa motivasi eksternal bergantung pada tujuan-tujuan di luar diri 

individu atau karyawan. Motivasi kerja eksternal muncul dari faktor-

faktor di luar diri seseorang, seperti upah, promosi jabatan, atau pujian 

dari sesama rekan karyawan (Christin & Mukzam, 2017)  Contoh dari 

keadaan terkait motivasi eksternal adalah seorang karyawan giat 

http://www.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx
http://www.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx
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bekerja karena ingin dipuji oleh atasan atau ingin mendapat hadiah 

bonus dari manajemen perusahaan. 

Menurut Arep dan Tanjung dalam (Supriyadi, 2021)  ada tiga 

hal yang harus diperhatikan untuk memotivasi seseorang, yaitu: peran, 

perlakuan dan penghargaan dan yang paling penting dalam 

memotivasi, sasaran yang paling tepat adalah memotivasi 

rohani/kalbunya. Motivasi juga dapat terbentuk dari harapan, yang 

mengaitkan motivasi dengan harapan yang diterima individu. Seorang 

individu dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang lebih 

tinggi bila menyakini upaya akan menghantar ke suatu penilaian 

kinerja yang baik; suatu penilaian yang baik akan mendorong ganjaran 

seperti bonus, kenaikan gaji, atau pun promosi, dan ganjaran-ganjaran 

tersebut akan memuaskan tujuan-tujuan pribadi. Dengan demikian 

dalam teori harapan, motivasi dirumuskan dalam bentuk: 1) motivasi 

kinerja: yang dihubungkan dengan upaya dan hasil/kinerja yang 

diharapkan; 2) motivasi ganjaran: yang dihubungkan dengan kinerja 

yang baik akan memberikan ganjaran yang setimpal; 3) motivasi 

tujuan pribadi: merupakan ganjaran akan memenuhi tujuan pribadi 

yang akan memenuhi kebutuhan pribadi. 

Keterkaitan antara kemampuan dan motivasi dengan kinerja 

karyawan pernah di telaah peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian 

Nenny  (Anggraeni, 2011) yang berjudul pengaruh kemampuan dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan pada sekolah tinggi seni indonesia 

(STSI) bandung, menyatakan bahwa adanya pengaruh antara 

kemampuan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan 

pemaparan di atas, hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk 

meneliti ―Hubungan antara kemampuan dan motivasi berprestasi 

dengan kinerja karyawan‖. Dimana kemampuan dan motivasi dapat 

menyebabkan terjadinya hal yang berkaitan dengan kinerja karyawan 

seperti tidak disiplin, bolos kerja, hingga menimbulkan kinerja 

karyawan yang kurang maksimal, penelitian ini merumuskan 

apakah ada hubungan antara kemampuan dan motivasi kerja dengan 

kinerja karyawan? 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Apakah ada hubungan antara kemampuan dan motivasi kerja 

dengan kinerja karyawan di UPTD KPH Pesawaran? 

2. Apakah  ada hubungan antara kemampuan dengan kinerja 

karyawan di UPTD KPH Pesawaran? 

3. Apakah ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja 

karyawan di UPTD KPH Pesawaran? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Setelah melihat latar belakang dan permasalahan yang telah di 

paparkan, peneliti tertarik meneliti tentang hubungan antara 

kemampuan dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara 

kemampuan dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca serta memberikan wawasan dalam bidang Psikologi 

Industri dan Organisasi terutama kemampuan dan motivasi kerja 

dengan kinerja karyawan Di awali aspek-aspek, faktor-faktor serta 

hubungan antara keduanya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu : 

a. Bagi Pegawai  

Penelitian ini di harapkan dapat menerapkan informasi 

dan meningkatkan pemahaman tentang kemampuan dan 

motivasi kerja dengan kinrja karyawan di UPTD KPH 

Pesawaran 

b. Bagi Instansi Terkait 

Bagi instansi terkait yang dalam hal ini UPTD KPH 

Pesawaran di harapkan dapat meningkatkan peran, 

pengetahuan, serta tindakan instansi dalam melakukan 
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pendampingan pegawai dengan baik, agar dapat 

meningkatkan kemampuan, motivasi kerja agar tercipta 

kinerja yang baik.  

 

E. Penelitian Terdahulu 

 

 Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan 

bahan perbandingan serta acuan bagi penelitian yang akan dilakukan. 

Selain itu dapat memberikan kejelasan akan perbedaan antar 

penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang menjadi acuan yaitu sebagai berikut. 

1. Penelitian Leni Puspita Dewi (2018) 

Penelitiaan yang dilakukan Leni (2018) berjudul 

―Pengaruh Kemampuan Kerja dan Beban Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT Makmur Pinang Pangkalan Susu‖ 

Penelitian ini dilakukan oleh leni untuk mengetahui pengaruh 

kemampuan kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. 

Subyek pada penelitian ini adalah karyawan PT Makmur 

Pinang Pangkalan Susu dengan jumlah 45 karyawan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan leni dengan 

peneltian ini adalah terletak pada salah satu variabel bebas 

yang dipakai dimana dalam penelitian leni menggunakan 

variabel beban kerja sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan variabel motivasi kerja. 

Kemudian yang berbeda juga terletak pada lokasi 

penelitian. Walaupun memiliki kesamaan di subyek 

penelitiannya yaitu karyawan/pegawai, tetapi berbeda pada 

lokasi penelitiannya, dalam penelitian Leni  lokasi 

penelitiannya di PT Makmur Kemudian dalam penelitian ini 

lokasi dalam penelitiannya yaitu Pegawai UPTD KPH 

Pesawaran. 

2. Penelitian Ika Rahmatika (2014) 

Penelitian yang dilakukan Ika (2014) berjudul 

―Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi di Bank BNI Syariah Cabang Bogor)‖. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 
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Kemampuan Dan Motivasi Kerja  Terhadap Kinerja 

Karyawan. Subyek pada penelitian ini adalah karyawan Bank 

BNI Syariah Cabang Bogor dengan jumlah 50 karyawan. 

Perbedaan penelitian Ika dengan penelitian ini adalah 

terletak pada lokasi penelitian Walaupun memiliki kesamaan 

di subyek penelitiannya yaitu karyawan/pegawai, tetapi 

berbeda pada lokasi penelitiannya, dalam penelitian Ika lokasi 

penelitiannya di Bank BNI Syariah Cabang Bogor Kemudian 

dalam penelitian ini lokasi dalam penelitiannya yaitu Pegawai 

UPTD KPH Pesawaran. 

3. Penelitian Franzezka Ardiyanti (2013) 

Penelitian yang dilakukan Franzezka (2014) berjudul 

―Perbedaan Motivasi Kerja pada Karyawan Yang Sudah 

Menikah dan Yang Belum Menikah‖. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan motivasi kerja pada karyawan 

yang sudah menikah dan yang belum menikah. Subyek pada 

penelitian ini adalah karyawan yang sudah menikah dan yang 

belum menikah dengan jumlah 90 orang karyawan yang 

terdiri dari 46 orang yang belum menikah dan 44 orang 

karyawan yang sudah menikah.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan Franzezka 

dengan peneltian ini adalah terletak pada penambahan 

variabel dimana dalam penelitian Franzezka hanya 

menggunakan satu variabel yaitu variabel motivasi kerja 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel 

yaitu variabel kinerja karyawan, kemampuan, dan kinerja 

karyawan. 

4. Penelitisn Maria Etrika Samya Kumandang (2016)  

Penelitian yang dilakukan Maria (2016) berjudul 

―Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Partisipatif dan 

Kinerja Karyawan di PT. Tirta Madu‖. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya 

kepemimpinan partisipatif dan kinerja karyawan. Subyek pada 

penelitian ini adalah 100 karyawan PT. Tirta Madu. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Maria dengan 

penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas, dimana 
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penelitian Maria menggunakan variabel gaya kepemimpinan 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel 

bebas yaitu variabel kemampuan dan variabel motivasi kerja. 

Perbedaan penelitian Maria dengan penelitian ini 

adalah terletak pada lokasi penelitian Walaupun memiliki 

kesamaan di subyek penelitiannya yaitu karyawan/pegawai, 

tetapi berbeda pada lokasi penelitiannya, dalam penelitian 

Maria lokasi penelitiannya di PT. Tirta Madu Kemudian 

dalam penelitian ini lokasi dalam penelitiannya yaitu Pegawai 

UPTD KPH Pesawaran. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja Karyawan 

 

1. Definisi Kinerja Karyawan 

Hasibuan mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu (Niazi & Luhur, 2019). 

Dengan kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Cascio 

mengmukakan bahwa kinerja merupakan prestasi karyawan dari 

tugas-tugasnya yang telah ditetapkan (Agung Gusti, 2016). 

Soeprihantono mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil 

pekerjaan seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, misalnya standard, 

target/sasaran/kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama (Ponijan, 2012). 

Kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan dan persepsi 

peranan (Dhermawan, 2012). Selain itu, Bernardin dan Russel 

menyatakan bahwa kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu 

selama kurun waktu tertentu (Dhermawan, et, al, 2012). Kinerja 

adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai 

prestasi kerja pegawai (Akbar, 2018).  

Kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk mengatur 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuanya. Setiap 

orang penting untuk selalu melakukan penilaian terhadap kinerja, 

karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

perbaikan dan peningkatan kinerjanya. (Rahayu, 2017) Menurut 

Tika Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/ kegiatan 

seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam 

periode waktu tertentu (Rahayu, 2017)  

Melalui pelatihan dan motivasi akan berpengaruh pada 
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peningkatan kinerja karyawan. Dengan motivasi yang kuat, serta 

pelatihan yang maksimal diharapkan kinerja yang dihasilkan 

karyawan dapat meningkat sehingga tujuan atau harapan 

perusahaan dapat tercapai (Primajaya, 2012). Menurut Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia (1999) dalam jurnal 

―Struktur Organisasi Dan Kinerja Pegawai Dalam Perspektif 

Gender Di UIN Raden Intan Lampung ― istilah kinerja merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan dari suatu 

bentuk kegiatan/ program/ kebijakan untuk mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi, dan misi organisasi yang terdapat dalam perumusan 

perencanaan strategis suatu.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah 

hasil karya dari seseorang atau kelompok dalam sebuah 

organisasi/instansi maupun sebuah perusahaan.  

 

2. Aspek-aspek Kinerja Karyawan 

Aspek-aspek Kinerja menurut Wirawan dalam Ikhasan 

menjelaskan bahwa secara umum aspek-aspek kinerja dapat 

dikelompokkan menjadi tiga jenis yang di dalamnya terkandung 

indikator-indikator dari kinerja, yaitu adalah sebagai berikut 

(Ikhsan ,2016): 

a. Hasil kerja 

Hasil kerja adalah hal yang dihasilkan dari apa yang 

telah dikerjakan (keluaran hasil atau keluaran jasa), dapat 

berupa barang dan jasa yang dihitung dan diukur kuantitas 

dan kualitasnya. Kualitas kerja yang merupakan kemapuan 

karyawan menunjukkan kualitas hasil kerja yang ditinjau 

dari segi ketelitian dan kerapian.Kuantitas kerja yang 

merupakan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

sejumlah hasil tugas pada setiap harinya. 

b. Perilaku kerja 

Dalam kesehariannya di tempat kerja, seorang 

karyawan akan menghasilkan tiga bentuk perilaku kerja, 

yaitu:  
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1) Perilaku Pribadi  

Adalah perilaku yang tidak ada hubungannya 

dengan pekerjaan, contohnya cara berjalan, cara 

makan siang, dll. 

2) Perilaku kerja  

Adalah perilaku karyawan yang berhubungan 

dengan pekerjaannya, contohnya disiplin kerja, 

perilaku yang disyaratkan dalam prosedur kerja dan 

kerjasama, komitmen terhadap tugas, ramah pada 

pelanggan, dll. Perilaku kerja juga bisa meliputi 

inisiatif yang dihasilkan untuk memecahkan 

permasalahan kerja, seperti ide atau tindakan yang 

dihasilkan, serta mampu untuk membuat alternatif 

solusi demi memperlancar pekerjaan, agar dapat 

menghasilkan kinerja tinggi. Disiplin kerja 

merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat 

untuk menaati segala peraturan organisasi yang 

didasari atas kesadaran diri untuk menyesuaikan diri 

dengan peraturan organisasi atau perusahann. Kerja 

sama (team work) adalah keinginan untuk bekerja 

sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi 

bagian dari kelompok. 

c. Sifat Pribadi 

Sifat pribadi adalah sifat yang dimiliki oleh setiap 

karyawan.Sifat pribadi karyawan yang diperlukan dalam 

melaksanakan pekerjaannya.Sebagai seorang manusia 

biasa, seorang karyawan memiliki banyak sekali sifat 

bawaan, artinya sifat yang memang sudah dibawa sejak 

lahir atau watak. Sifat bawaan yang diperoleh sejak lahir 

ini akan diperkuat oleh pengalaman-pengalaman yang 

diperoleh pada saat manusia beranjak dewasa.  

Untuk dapat menunjang pekerjaan agar dapat 

terlaksana dengan baik maka seorang karyawan 

memerlukan sifat pribadi tertentu seperti kemampuan 

beradaptasi yang merupakan kemampuan seseorang 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya, 
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kesabaran yang merupakan menunggu, bertahan, atau 

menghindari respon buruk dalam bekerja untuk beberapa 

saat sampai dapat merasa tenang dan pikiran dapat 

berfungsi kembali dengan baik, dan kejujuran dalam 

bekerja merupakan menceritakan informasi, fenomena 

yang ada dan sesuai dengan realitas tanpa ada perubahan 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 

3. Indikator Kinerja Karyawan  

Kinerja menurut Boediharjo dalam  (Jenita, 2015) dapat diukur 

berdasarkan empat indikator yaitu:  

a. Efektivitas dan efisiensi yaitu kemampuan untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan benar, kemampuan untuk 

memilih peralatan yang tepat dalam mencapai tujuan. 

b. Orientasi tanggung jawab yaitu kemampuan untuk 

menyelesaikan  pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan 

mengevaluasi pekerjaan dengan baik.  

c. Disiplin yaitu sikap atau kemampuan untuk menyelesaikan 

pekerjaan secara tepat waktu, dan sesuai dengan target yang 

ditentukan.  

d. Inisiatif yaitu kemampuan untuk bertanya, memberi kritik dan 

saran. 

 

4. Faktor-Faktor yang Mepengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Steers (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan adalah: 

a. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. 

b. Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang 

pekerja yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan 

seseorang atas tugas yang diberikan kepadanya. 

c. Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energi yang mendorong, 

mengarahkan dan mempertahankan perilaku. 

Faktor biografis yang mempengaruhi kinerja menurut Robbin, 

(2003) sebagai berikut : 

1) Faktor usia 

Kinerja menurun dengan makin tuanya seseorang. 
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Keterampilan seseorang individu, kecepatan, kecekatan, dan 

kordinasi seluruh dengan waktu kebosanan pekerjaan yang 

berlarut-larutdan kurangnya rangsangan intelektual 

semuanya menyumbang pada berkurangnya kinerja. 

2) Faktor jenis kelamin 

Tidak ada perbedaan pria dan wanita yang konsisten 

dalam kemampuan memecahkan masalah, ketrampilan 

analistis, dorongan kompotitif, motivasi, sosiabilitas atau 

kemampuan belaja. Sementara studi psikologis telah 

menjupai bahwa wanita lebih bersidia untuk mematuhi 

otoritas dan pria lebih agresif daripada wanita dalam 

memiliki penghargaan. 

3) Status Kawin 

Karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, 

mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas 

dengan pekerjaan mereka dari pada rekan sekerjanya atau 

bujangan. 

4) Banyaknya Tanggungan 

Banyaknya anak yang dimiliki seorang karyawan 

mempunyai korelasi yang positif dengan absensi, terutama 

wanita. 

5) Masa Kerja 

Masa kerja yang lebih lama atau seniotoritas yang 

berada pada suatu pekerjaan tidak menentukan mereka yang 

produktif dibandingkan yang seniorinya lebih rendah. Faktor 

yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor yang 

seniornya lebih rendah. 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah 

faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

(Mangkunegara 2006) 

Penjelasan : 

a) Faktor Kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) karyawan 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality 

(knowledge + skill) artinya, karyawan yang memiliki (IQ) di 

atas rata-rata.  dengan pendidikan yang memadai untuk 
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jabatanya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

hari maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yag 

diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu mencapai kinerja 

yang diharapkan, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan 

yang sesuai dengan keahlian. 

b) Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang 

karyawan  menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai yang 

terarah atau mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

Menurut McCormick dan Tiffin (Suharto & Chyono, 

2005) menjelakan bahwa terdapat dua variabel yang 

mempengaruhi kinerja yaitu: 

1) Variabel individu Variabel inidividu terdiri dari 

pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, motivasi, 

keadaan fisik, kepribadian. 

2) Variabel situasional Variabel situasional menyangkut 

dua faktor yaitu: 

a) Faktor sosial dan organisasi, meliputi: kebijakan, 

jenis latihan dan pengalaman, sistem upah serta 

lingkungan sosial. 

b) Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi: metode 

kerja, pengaturan dan kondisi, perlengkapan 

kerja, pengaturan ruang kerja, kebisingan,   

penyinaran dan temperatur. 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Menurut Simamora (1999), kinerja (performance) dipengaruhi 

oleh tiga faktor, yaitu: 

a. Faktor individual yang terdiri dari: Kemampuan dan 

keahlian, Latar belakang, Demografi. 

b. Faktor psikologis yang terdiri dari : Persepsi, Attitude, 

Personality,Pembelajaran, Motivasi. 

c. Faktor Organisasi yang terdiri dari: Sumber daya, 

Kepemimpin, Penghargaan, Struktur, Job design. 
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6. Kriteria kinerja 

Menurut Menurut Bernardin & Russel dalam (Rahayu, 2017) 

untuk mengukur kinerja pegawai dapat digunakan beberapa 

indikator kinerja, antara lain adalah: 

A. Kualitas (Quality) merupakan tingkatan dimana proses 

atau hasil dari penyelesaiansuatu kegiatan mendekati 

sempurna. 

B. Kuantitas (Quantity) merupakan produks yang dihasilkan 

dapat ditunjukkan dalam satuan mata uang, jumlah unit, 

atau 

jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. 

C. Ketepatan waktu (Timeliness) merupakan di mana 

kegiatan tersebut dapat diselesaikan, atau suatu hasil 

produksi dapat dicapai, pada permulaan waktu yang 

ditetapkan bersamaan koordinasi dengan hasil produk 

yang lain dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

kegiatan-kegiatan lain. 

D. Kebutuhan akan pengawasan Pegawai tanpa ragu untuk 

meminta bantuan atau petunjuk darí supervisor untuk 

melaksanakan pekerjaan akan terhindar dari kekeliruan 

yang berakibat buruk bagi organisasi. 

E. Hubungan antar pribadi (interpersonal impact) 

merupakan 

tingkatan di mana seorang pegawai mampu untuk 

mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik 

dan kerjasama antara pegawai yang satu dengan pegawai 

yang lain dan juga pada bawahan. 

Kemudian indikator inilah yang selanjutnya dijadikan 

instrumen dan digunakan dalam penelitian kali ini.  

 

7. Self-Asessment (Penliain diri) 

Self assessment atau penilaian diri merupakan metode 

penilaian dimana karyawan diminta untuk menilai dirinya sendiri 

yang berkaitan dengan status, proses dan tingkat ketercapaian 

kinerja yang sedang dilakukan. Teknik penilaian ini dapat 

mengukur aspek kognitif, psikomotor dan afektif (Otaya, 2015).  
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Self assessment dapat digunakan untuk membantu karyawan 

dalam mengembangkan kemampuan menilai dan mengkritisi 

proses dan hasil pencapaian tujuan instansi, membantu karyawan 

menentukan kriteria untuk menilai hasil kerjanya, dan sebagai 

syarat yang diperlukan dalam sebuah proses  untuk memutuskan 

ketercapaian indikator kinerja (Otaya, 2015). Kunandar dalam 

(Otaya, 2015) Mengemukakan penggunaan strategi self-assessment 

dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan 

kepribadian seseorang terutama dalam kemandirian 

menyelesaiakan permasalahan yang terjadi ketika bekerja. Dampak 

positif penggunaan strategi ini dalam penilaian kinerja adalah 

sebagai berikut:  

a. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri karyawan karena 

mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri;  

b. Karyawan menyadari akan kekurangan dan kelebihan 

dirinya karena ketika melakukan penilaian harus 

melakukan intropeksi diri;  

c. Dapat mendorong membiasakan dan melatih karyawan 

untuk berbuat jujur karena mereka dituntut untuk 

melakukan penilaian secara obyektif. 

8. Kinerja Karyawan ditinjau Dari Perspektif Islam 

Islam mengajarkan agar umatnya harus mengawali kerja 

dengan niat yang utamanya untuk ibadah pada Allah. Selain itu 

tidak melakukan pekerjaan yang haram seperti korupsi dan 

merampok. Kemudian tidak merugikan orang lain, saling meridhai, 

tak ada unsur penipuan, tidak merusak lingkungan, dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan umat atau berdasarkan rahmatan lil 

alamin. Seperti menurut Imam Asy- Syaibani mendefinisikan Al-

Kasb (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara 

yang halal (Zamzam Fakhry, 2016). 

Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan 

dapat dicapai dengan baik. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika 

tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Efisiensi dan 

efektifitas merupakan dua aspek penting dalam menilai suatu 

kinerja. Efisiensi adalah perbandingan antara hasil yang dicapai 

dengan usaha yang dikeluarkan, sedangkan efektifitas adalah 
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perbandingan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang 

diharapkan (Rahayu, 2017) 

Dalam Al-Qur’an pun dijelaskan mengenai imbalan bagi 

seseorang yang bekerja dengan baik seperti dalam Surat An-Nahl 

ayat 97 Allah S.W.T berfirman: 

 َولٌََۡجِزيٌََّهُۡن أَجۡ 
ٗۖ
ٗة طَيِّبَٗت لِٗحا هِّي َذَكٍر أَۡو أًُثَىَٰ َوهَُى ُهۡؤِهٞي فَلٌَُۡحيِيٌََّهُۥ َحيَىَٰ َرهُن َهۡي َعِوَل َصَٰ

  ٧٩بِأَۡحَسِي َها َكاًُىْا يَۡعَولُىَى 

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-

laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan  (An-

Nahl Ayat: 97). 

Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi 

mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan 

akherat.  Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh 

didefenisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, 

keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Sementara 

menurut Syeikh Az-Zamakhsari, Amal Saleh adalah segala 

perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur’an dan atau 

Sunnah Nabi Muhammad SAW (Agustian & Mellita, 2020). 

 

B. Kemampuan  

 

1. Definisi Kemampuan  

Robbins dan Judge dalam (Husna et al., 2016) menjelaskan 

bahwa kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk 

melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan 

adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan 

seseorang. Menurut Hasibuan dalam (Husna et al., 2016) 

kecakapan adalah kemampuan menetapkan dan atau 

melaksanakan suatu sistem dalam pemanfaatan sumber daya. 

Sedangkan Handoko memberikan definisi kemampuan sebagai 

faktor penentu keberhasilan departemen personalia dalam 

mempertahankan sumber daya manusia yang efektif (Husna et 

al., 2016).  Kemampuan sebagai karakteristik individual seperti 
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intelegensia, manual skill, traits yang merupakan kekuatan 

potensial seseorang untuk berbuat dan sifatnya stabil (Puspitasari, 

2014).  

Sedangkan menurut Gibson dalam (Ghozali, 2017)  

kemampuan adalah sifat yang di bawa sejak lahir/dipelajari yang 

memungkinkan seseorang menyelesaikan tugasnya, Tidak jauh 

berbeda dengan pendapat Kreitner dan Kinicki dalam (Feridia et 

al., 1990) tentang kemampuan yang terdiri dari: ―Pertama 

digolongkan sebagai suatu kemampuan mental yang dibutuhkan 

untuk semua tugas kognitif. Yang kedua tugas-tugas unik yang 

dilakukan‖. 

Kemampuan menunjukkan potensi orang untuk 

melaksanakan tugas/pekerjaan. (Ghozali, 2017) Kemampuan 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya merupakan perwujudan 

dari pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Blanchard : ―Kematangan pekerjaan 

(kemampuan) dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan 

sesuatu. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan‖ 

(Puspitasari, 2014) 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan 

kerja adalah kapasitas individu atau potensi seseorang untuk 

melaksanakan pekerjaan yang menunjukkan kecakapan seseorang 

seperti kecerdasan dan keterampilan. 

 

2. Aspek-Aspek Kemampuan 

Kemampuan karyawan ditentukan oleh pengetahuan 

(knowledge) dan keterampilan (skill) yang dimiliki, menurut Keith 

David dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

Setiap jenis pekerjaan menuntut pengetahuan keterampilan agar 

dapat melaksanakan pekerjaan. (Mangkuneraga, 2011) 

a. Pengetahuan (knowledge) 

Berikut ini merupakan berbagai pengertian pengetahuan 

(knowledge) ; pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui 

/kepandaian. Menurut Martono dalam buku ―Dasar Metode 

Pengetahuan‖ (Siyoto,2015) pengetahuan (knowledge) adalah 
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segala sesuatu yang dimiliki manusia sebagai hasil 

penggunaan panca indra. Menurut Swasto, kemampuan 

pengetahuan, secara luas mencakup segala hal yang pernah 

diketahui tentang suatu obyek tertentu.(Rusmini, 2018) 

b. Keterampilan (skill) 

Menurut Swasto kemampuan ketrampilan adalah 

kemampuan psikomotorik dan teknik pelaksanaan kerja 

tertentu. Sedangkan kemampuan sikap adalah kesiapsiagaan 

mental, yang diorganisasi lewat pengalaman, yang 

mempunyai pengaruh tertentu kepada tanggapan seorang 

terhadap orang-orang, obyek, dan situasi yang berhubungan 

denganya. (Rusmini, 2018) 

 

3. Indikator Kemampuan 

Gibson menjelaskan ada beberapa Kemampuan yang  

diperlukan dalam suatu instansi agar pegawai dapat mengerjakan 

tugas yang dibebankan padanya. beberapa kemampuan yang harus 

dimiliki oleh karyawan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi 

kerja (Akbar, 2018) 

a. Kemampuan karyawan untuk menciptakan dan menjaga 

hubungan pribadi 

b. Kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan rekannya 

secara efektif  

c. Kemampuan karyawan untuk menangani konflik baik dengan 

orang lain maupun teman sekerja.  

d. Kemampuan untuk meningkatkan atau mempertahankan rasa 

keadilan dan  persamaan kedudukan dalam suatu system 

imbalan. 

Kemudian indikator inilah yang selanjutnya dijadikan instrumen 

dan digunakan dalam penelitian kali ini.  

 

4. Macam-macam Kemampuan 

Berkaitan dengan konsep kemampuan, keterampilan atau 

keahlian pegawai, Paul Hersey dan Blanchard mengemukakan ada 

tiga jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki, baik sebagai 

manajer maupun sebagai pelaksana (Shim et al., 2018), antara lain: 
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a. Kemampuan Teknis (Technical Skill) meliputi kemampuan 

untuk menggunakan pengetahuan, metode, teknis dan 

peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 

tertentu yang  diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan 

training. 

b. Kemampuan Sosial (Social Skill) meliputi kemampuan 

dalam bekerja dengan melalui motivasi orang lain yang 

mencakup pemahaman tentang motivasi dan penerapan 

kepemimpinan yang efektif. 

c. Kemampuan Konseptual (Conceptual Skill) merupakan 

kemampuan memahami kompleksitas organisasi secara 

menyeluruh. Kemampuan itu memungkinkan seseorang 

bertindak sesuai dan selaras dengan tujuan organisasi secara 

menyeluruh daripada hanya atas dasar dengan tujuan dan 

keutuhan kelompok sendiri. 

 

5. Kemampuan ditinjau Dari Perspektif Islam 

 Di dalam kitab suci Al-Qur’an, Allah SWT menggunakan 

beberapa istilah yang pada dasarnya menjelaskan tentang konsep 

manusia, bahkan istilah-istilah itu disebutkan lebih dari satu kali. 

Salah satunya adalah konsep Konsep Al-Insan. Al-Ihsan memiliki 

arti melihat, mengetahui, dan minta izin.  

 Istilah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan 

menalar dan berpikir dibanding dengan makhluk lainnya. Manusia 

dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, mengetahui 

yang benar dan yang salah, serta dapat meminta izin ketika 

menggunakan sesuatu yang bukan miliknya (Hasil et al., 2017) 

 

C. Motivasi Kerja 

 

1. Definisi Motivasi Kerja 

 Menurut George and Jones motivasi adalah suatu kekuatan 

psikologis di dalam diri seseorang yang menentukan arah perilaku 

seseorang di dalam organisasi yang menyebabkan pergerakan, 

arahan, dan usaha, dan kegigihan dalam menghadapi rintangan 

untuk mencapai suatu tujuan (Munandar & Permana, 2012). 
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Motivasi merupakan faktor psikologis yang menunjukan minat 

individu terhadap pekerjaan,  rasa puas dan ikut bertanggung jawab 

terhadap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan (Tampubolon et 

al., 2018). Menurut Mathis motivasi merupakan hasrat didalam diri 

seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan 

(Sirhi, 2018). Motivasi merupakan sesuatu yang membuat 

bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu (Tampubolon, 

2018).  

 Sedangkan Rivai dalam darmawan berpendapat bahwa 

motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai 

dengan tujuan individu (Darmawan et al., 2019). Motivasi adalah 

kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran 

organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut 

memuaskan kebutuhan sejumlah individu (Tampubolon et al., 2018) 

 Motivasi kerja merupakan suatu karakteristik kepribadian 

yang penting dalam lingkungan organisasi, yang ditandai dengan 

adanya dorongan pada individu untuk mengungguli orang lain, 

berprestasi sesuai dengan seperangkat standar yang berlaku dan 

berjuang untuk sukses (Pramesti, 2017). Mathis & Jackson 

mengatakan motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang 

menyebabkan orang tersebut melakukan suatu tindakan. Seseorang 

melakukan tindakan untuk sesuatu hal dalam mencapai tujuan. 

(Kadir, dkk 2014) 

 Dari beberapa pendapat yang sudah ada dapat disimpulkan 

motivasi adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam diri 

seseorang yang diakibatkan oleh orang lain maupun dirinya sendiri 

untuk mencapai tujuan seperti orang lain bahkan melebihi. 

 

2. Karakteristik Motivasi 

Ciri-ciri perilaku karyawan yang memiliki motivasi berprestasi 

yang tinggi menurut Mangkunegara, (2005) adalah: 

a. Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

b. Berani mengambil dan memikul resiko. 

c. Memiliki tujuan yang jelas dan realistik. 

d. Memiliki rencana kerja yang lebih mementingkan 
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umpan balik yang nyata tentang hasil prestasinya. 

e. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang 

telah di programkan. 

Sebaliknya ciri-ciri karyawan yang memiliki motivasi 

berprestasi rendah menurut Mangkunegara, (2005) adalah: 

1) Bersikap apatis dan tidak percaya diri. 

2) Tidak memiliki tanggung jawab pribadi dalam bekerja. 

3) Bekerja tanpa rencana dan tujuan yang jelas. 

4) Ragu-ragu dalam mengambil keputusan. 

5) Setiap tindakan tidak terarah dan menyimpang dari tujuan. 

 

3. Aspek-aspek Motivasi  Kerja 

Aspek-aspek Motivasi  Kerja Menurut Anoraga dalam 

Pramatamajaya yaitu (Pratamajaya et al., n.d.): 

a. Adanya kedisiplinan dari karyawan  

Sikap dan tingkah laku atau perbuatan pada karyawan 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang sesuai 

dengan pola-pola tertentu, keputusan-keputusan, peraturan-

peraturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dan 

disetujui bersama baik secara tulis maupun lisanantara 

karyawan dengan perusahaan, serta sanggup menerima 

sanksi bila melanggar peraturan, tugas dan wewenang yang 

diberikan. 

b. Imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi 

Membuat hasil kerja dari kombinasi ide-ide atau 

gambaran, disusun secara lebih teliti, atau inisiatif sendiri, 

bukan ditiru dan bersifat kontruktif sehingga membentuk 

suatu hasil atau produk yang mendukung pada kualitas 

kerja yang lebih baik. 

c. Kepercayaan diri  

Perasaan yakinyang dimiliki karyawan terhadap 

kemampuan dirinya,memiliki kemandirian, dapatberfikir 

secara positif dalam menghadapi kenyataan yang terjadi 

serta bertanggung jawabatas keputusan yang diambil 

sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan tenang. 
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d. Daya tahan terhadap tekanan 

Reaksi karyawan terhadap pengalaman emosional 

yang tidak menyenangkan yang dirasakan sebagai ancaman 

atau sebabadanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan 

kemauan yangdimiliki, dan tekanan tersebut diselesaikan 

dengan cara tersendiri yang khas bagi masing-masing 

individu. 

e. Tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan 

Suatu kesadaran pada individu untuk melakukan 

kewajiban atau pekerjaan, diiringi rasa keberanian 

menerima segalaresiko, inisiatif yang besar dalam 

menghadapi kesulitan terhadap pekerjaan dan dorongan 

yangbesar untuk berbuat danmenyesuaikan apa yang harus 

danpatut diselesaikan. Robbins dan Judge dalam darmawan 

, menyatakan aspek-aspek motivasi kerja adalah 

(Darmawan et al., 2019): 

a) Mempunyai sifat agresif 

b) Kreatif dalam melaksanakan pekerjaan 

c) Mutu pekerjaan meningkat dari hari ke hari 

d) Mematuhi jam kerja 

e) Tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan 

kemampuan 

f) Inisiatif kerja yang tinggi dapat mendorong prestasi 

kerja. 

 

4. Indikator Motivasi 

Beberapa indikator motivasi menurut George & Jones dalam 

(Julistia, 2015) yakni: 

a. Perilaku Karyawan 

 Kemampuan karyawan memilih perilaku bekerja yang 

akan mereka pilih. Perilaku karyawan yang baik dalam 

bekerja menunjukkan bahwa karyawan termotivasi dalam 

bekerja. 

b. Usaha Karyawan 

Menggambarkan seberapa keras seseorang bekerja 

untuk menunjukkan perilaku yang dipilihnya. Motivasi kerja 
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dilakukan bukan hanya agar karyawan menunjukkan 

perilaku yang bermanfaat bagi perusahaan tapi juga agar 

karyawan bekerja keras untuk perusahaan. 

c. Kegigihan Karyawan 

Kegigihan karyawan mengacu pada perilaku seseorang 

yang tetap ingin bekerja walaupun adanya rintangan, 

masalah, dan halangan. Kegigihan karyawan yang tinggi 

menunjukkan bahwa karyawan memiliki motivasi yang 

tinggi. 

Dimensi dan indikator dari teori motivasi McClelland 

(Wijayanti & Winarno, 2020) yaitu: 

1) Kebutuhan berprestasi (Need for achievement) yang 

meliputi indikator berusaha melakukan sesuatu dengan 

cara-cara baru dan kreatif, mencari feedback tentang 

perbuatannya, memilih resiko yang sedang di dalam 

perbuatannya, mengambil tanggung jawab pribadi atas 

perbuatannya. 

2) Kebutuhan berafiliasi (Need for affiliation) yang 

meliputi menyukai persahabatan, mencari persetujuan 

atau kesepakatan dari orang lain, lebih suka bekerja 

sama daripada berkompetisi dan selalu berusaha 

menghindari konflik.  

3) Kebutuhan untuk menguasai sesuatu (Need for power) 

yang meliputi menyukai pekerjaan dimana mereka 

menjadi pemimpin, sangat aktif dalam menentukan arah 

kegiatan dari sebuah organisasi dimanapun dia berada 

dan senang dengan tugas yang dibebankan kepadanya. 

 

5. ERG Theory of Motivation 

Teori motivasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ERG Theory yang dikemukakan oleh Alderfer (Ruswanti ,2013) 

Menurut Alderfer ada tiga kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Existence Needs (Kebutuhan Keberadaan) 

Menurut Alderfer kebutuhan keberadaan merupakan 

kebutuhan yang serupa dengan kebutuhan fisiologikal dan 

rasa aman dari teori herarki kebutuhan Maslow. Alderfer 



25 

 

mengemukakan bahwa kebutuhan keberadaan berisi 

berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan materi 

dan fisik. Kebutuhankebutuhan terscbut antara lain gaji. 

keuntungan, dan keselamatan fisik.Jika sumber yang 

diingkan terbatas dan kebutuhan materi tidak dapat terpenuhi 

maka timbul persaingan dengan individu lain. 

Alderfer mengemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan 

eksistensi meliputi keinginan-keinginan fisiologikal dan 

material. Menurut Alderfer kebutuhan eksistensi meliputi 

kebutuhan substansi material seperti man, air.perumahan, 

uang, mebel, dan mobil. Kebutuhan eksistensial ini secara 

garis besar berisi kebutuhan fisiologikal dan kebutuhan rasa 

aman dari Maslow. Kebutuhan cksistensi disebut sebagai 

kebutuhan yang paling konkret menurut Alderfer. 

b. Relatedness Needs (Kebutuhan Berelasi) 

Alderfer (Ruswanti et al., 2013) mengatakan bahwa 

kebutuhan berelasi berasal dari interaksi sosial pada hierarki 

Maslow. Menurut Alderfer kebutuhan relasi adalah 

kebutuhan untuk membuat suatu hubungan dan 

bersosialisasi dengan orang lain. Dalan membangun 

hubungan, individu ingin dipahami dan dimengerti oleh 

orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah orang-orang 

yang berada di sekitar kehidupannya seperti pasangan, 

keluarga, teman dan sahabat. Dalam organisasi, maka 

individu berusaha membina hubungan baikdengan orang-

orang di lingkungan kerjanya seperti rekan kerja, 

kolega.atasan dan bawahan. Kebutuhan berelasi ini 

terpenuhi ketika individu dapat bekerja sama dan saling 

memberi dukungan dalam mencapai sebuah tujuan bersama. 

 Menurut Alderfer (Ruswanti et al., 2013) relatedness 

needs merupakan kebutuhan untuk memiliki hubungan yang 

berarti dengan ihak-pihak penting. Kepuasan dalam 

kebutuhan tersebut tercapai ketika mereka dapat berbagi 

pemilikan dan berbagi perasaan. mengemukakan bahwa 

kebutuhan berhubungan merupakan kebutuhan untuk 

berbagi pikiran dan perasaan dengan orang orang di 
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sekitarnya. Dalam kebutuhan berhubungan, individu 

memiliki keinginan untuk dapat berkomunikasi secara 

terbuka dengan orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah 

orang-orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan 

inidividu dan memiliki hubungan yang bermakna seperti 

keluarga dan teman. Kebutuhan berhubungan ini secara garis 

besar mencangkup kebutuhan sosial dan merupakan bagian 

eksternal dari kebutuhan penghargaan (esteem) dari tata 

tingkat kebutuhan Maslow. 

c. Growth Needs (Kebutuhan Berkembang) 

Menurut Alderfer (Ruswanti et al., 2013) kebutuhan 

berkembang merupakan kebutuhan untuk pengembangan 

prestasi kerja dan menyadari potensinya. Alderfer 

mengemukakan bahwa kebutuhan berkembang mengarah 

pada bentuk kebutuhan yang mendorong seseorang untuk 

menjadi orang yang kreatif dan produktif.Selain itu, 

kebutuhan berkembang ini juga mendorong seseorang untuk 

dapat memberikan yang terbaik untuk dirinya maupun 

lingkungan.Kepuasan dalam kebutuhan berkembang ini 

muncul ketika seseorang mampu menyelesaikan masalah-

masalah dan dapat mengembangkan potensi dalam diri 

sehingga dapat tumbuh secara optimal. Bentuk kebutuhan 

berkembang seperti dapat mengembangkan karier atau 

meningkatkan diri dalam pengetahuan, keterampilan dan 

keahliannya. Alderfer mengemukakan bahwa kebutuhan-

kebutuhan pertumbuhan meliputi kebutuhan untuk dapat 

tumbuh sebagai manusia dan dapat memanfaatkan 

kenampuan hinggamencapai potensi maksimal. 

Menurut Alderfer kebutuhan berkembang merupakan 

kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk 

mengembangkan kecakapan secara penuh. Kebutuhan 

berkembang ini merupakan kebutuhan aktualisasi diri dan 

mencakup bagian intrinsik dari kebutuhan harga diri dalam 

teori tatu tingkat kebutuhan Maslow. Kebutuhan 

berkembang disebut sebagai kebutuhar yang paling kurang 

konkret (abstrak) 
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Kemudian ERG Theory of Motivation  inilah yang selanjutnya 

dijadikan instrumen dan digunakan dalam penelitian kali ini.  

 

6. Motivasi Kerja ditinjau Dari Perspektif Islam 

Sesungguhnya kebutuhan dan keinginan manusia telah Allah 

SWT sediakan dengan segala fasilitas sumber daya yang 

diperlukan, tinggal peran manusia sendiri dalam mendaya 

gunakannya secara optimal. Akan tetapi kebutuhan dan keinginan 

yang ingin kita penuhi akan menjadi sia-sia jika tidak ada niat 

dalam dalam diri kita, karena hanya diri kita sendirilah yang tahu 

apa yang kita butuhkan dan kita inginkan dan bagaimana cara 

memenuhi itu semua, seperti dalam Al-Quran Allah berfirman: 

 

َ ََل يَُغيُِّر َها ِِۗ إِىَّ ٱّللَّ ۢي بَۡيِي يََدۡيِه َوِهۡي َخۡلفِهِۦ يَۡحفَظُىًَهُۥ ِهۡي أَۡهِر ٱّللَّ ٞت هِّ بِقَۡىٍم َحتَّىَٰ  لَهُۥ ُهَعقِّبََٰ

ُ بِقَۡىٖم ُسٓىٗءا فَََل َهَردَّ لَهُۥۚ َوَها لَهُن هِّي دُ    ١١وًِهِۦ ِهي َواٍل يَُغيُِّروْا َها بِأًَفُِسِهۡنِۗ َوإَِذآ أََراَد ٱّللَّ

 

Artinya: “…Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu 

kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri...” (Ar-Ra’d Ayat: 11)  

Dari ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 

untuk dapat merubah keadaannya, seseorang harus berusaha dan 

berdo’a. seseorang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya maka ia harus bekerja, seseorang yang bekerja berarti dia 

telah memiliki keinginan yang ingin diraihnya, hal inilah yang 

disebut motivasi yang mempengaruhi seorang karyawan untuk 

bekerja giat agar apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. 

 

D. Hubungan Antar Kemampuan dan Motivasi Kerja dengan 

Kinerja Karyawan 

 

1. Hubungan Antara Kemampuan dengan Kinerja Karyawan 

 Kemampuan sebagai karakteristik individual seperti 

intelegensia, manual skill, traits yang merupakan kekuatan 

potensial seseorang untuk berbuat dan sifatnya stabil (Anggraeni, 

2011). Kinerja merupakan gabungan perilaku dengan prestasi dari 

apa yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas 
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yang ada pada masing-masing individu dalam organisasi. (Teman 

kesmono, 2005). Menurut Mangkunegara faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan salah satu nya adalah faktor 

kemampuan dimana faktor kemampaun merupakan faktor yang 

kuat untuk mempengaruhi kinerja karyawan selain faktor motivasi 

(Akbar, 2018).  

 Pekerjaan menuntut hal yang berbeda – beda dari setiap 

individu dan setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda – 

beda, dengan demikian kinerja karyawan akan meningkat bila 

terdapat kesesuaian kemampuan pekerjaan yang tinggi (Darmawan 

et al., 2019). Teori tersebut didukung dengan penelitian – 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyono (2014) dengan 

hasil kemampuan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0.334 dan nilai signifikasi 0.023. 

Penelitian dari Wirmayanis (2014) diketahui bahwa kemampuan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadadap kinerja pegawai 

dinas kesehatan kota Jambi. 

 

2. Hubungan Antara Motivasi Kerja dengan Kinerja Karyawan 

 Doyle dan Wong dalam (Hanaz, 2020) mengemukakan 

kaitan antara motivasi berprestasi dan kinerja. Doyle dan Wong 

menyebutkan bahwa kesuksesan suatu bisnis tidak terlepas dari 

besarnya motivasi yang muncul dalam pribadi karyawan. 

Sedangkan menurut Armstrong hubungan antara motivasi dan 

kinerja adalah positif karena karyawan yang memiliki motivasi 

yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula (Hakim, 

2011). Motivasi dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku 

baik, oleh karena itu motivasi karyawan yang tinggi berbanding 

lurus dengan kinerja perusahaan (Lubis, 2019). Teori tersebut 

didukung dengan penelitian – penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Suyono (2014) dengan hasil kemampuan berpengaruh positif 

dan signifikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.334 dan 

nilai signifikasi 0.023.  

 Penelitian dari Wirmayanis (2014) diketahui bahwa 

kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai dinas kesehatan kota Jambi. 
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3. Hubungan Antara Kemampuan dan Motivasi kerja  dengan 

Kinerja Karyawan. 

 Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini 

sesuai dengan pendapat Keith davis dalam Mangkunegara (2000) 

yang merumuskan bahwa:Kinerja karyawan adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2007). Menurut 

Mangkunegara (2007) faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 

faktor kemampuan dan factor motivasi. Kemampuan merupakan 

kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan (Darmawan et al., 2019). 

 

E. Kerangka Berfikir 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2007). Menurut Mangkunegara (2007) faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. 

Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan (Darmawan et al., 2019)). 

Motivasi adalah suatu kekuatan psikologis di dalam diri seseorang 

yang menentukan arah perilaku seseorang di dalam organisasi yang 

menyebabkan pergerakan, arahan, dan usaha, dan kegigihan dalam 

menghadapi rintangan untuk mencapai suatu tujuan (Pramesti, 2017). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemampuan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hubungan Antara 

Kemampuan dan Motivasi Kerja dengan Kinerja Karyawan dapat 

digambarkan dengan skema sebagai berikut : 
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Gambar 1 

Skema Hubungan Antara Kemampuan dan Motivasi Kerja 

dengan Kinjera Karyawam 

 

 

F. HIPOTESIS 

 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya harus 

diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh 

melalui tinjauan pustaka (Nanang, 2010). Berdasarkan uraian di atas 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H1:  Ada hubungan positif antara kemampuan dan motivasi kerja 

dengan kinerja karyawan. 

H2: Ada hubungan positif antara kemampuan dengan kinerja 

karyawan. 

H3: Ada hubungan positif antara motivasi kerja dengan kinerja 

karyawan 

 

  

Kemampuan  

 

Motivasi Kerja 

Kinerja Karyawan 
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