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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian berjudul “Analisis Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik Individual 

Usaha Pick a Chick” ini dilakukan agar usaha Pick a Chick dapat mengetahui 

penyebab kurangnya motivasi anggota dan karyawan yang mengakibatnya rendahnya 

kinerja individual. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Asim Masood (2013) dengan judul “Impact 

of Motivation on Employee Performance with Effect of Training: Specific to 

Education Sector of Pakistan”. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak dari 

tingkat motivasi di antara kinerja karyawan dengan mediasi pelatihan yang 

dibutuhkan dalam universitas-univetsitas di Pakistan. Metode yang digunakan oleh 

penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 

118 universitas di Pakistan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 

motivasi dan pelatihan berpengaruh positif terhadap prestasi atau kinerja dalam sektor 

pendidikan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas oleh peneliti, yaitu adanya motivasi yang mempengaruhi kinerja individual 

karyawan  

 Penelitian kedua dilakukan oleh Christopher P. Cerasoli et al (2014). 

Penelitian yang berjudul “Intrinsic Motivation and Extrinsic Incentives Jointly 
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Predict Performance: A 40-Year Meta-Analysis” ini menggunakan dilakukan dengan 

metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan random-effects meta-

analytic method dengan sample sebanyak 14.070 orang. Penelitian ini bertujuan 

menjelaskan hubungan antara insentif ekstrinsik, motivasi intrinsik, dan kinerja 

individual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa insentif dapat mempengaruhi 

validitas prediktif motivasi intrinsik, namun motivasi intrinsik tetap menjadi prediktor 

yang cukup untuk kinerja meskipun adanya insentif. Penelitian ini memiliki 

keterkaitan dengan penelitan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu motivasi intrinsik 

dan ekstrinsik berpengaruh terhadap kinerja seseorang. 

 Penelitian ketiga dilakukan oleh Irum Shahzadi et al (2014). Penelitian ini 

berjudul “Impact of Employee Motivation on Employee Performance”. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki 

hubungan antara motivasi karyawan kinerja karyawan; hubungan antara penghargaan 

intrisik dengan motivasi karyawan dan kinerja karyawan; dan juga hubungan antara 

efektivitas pelatihan yang diterima karyawan dengan motivasi karyawan. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah efektivitas pelatihan yang diterima karyawan memiliki efek 

negative terhadap motivasi. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu motivasi dapat mempengaruhi kinerja dari 

seorang karyawan. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Kinerja Individual 

Menurut Mangkunegara (dalam Yasin, 2016), kinerja pegawai (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Untuk melihat kinerja yang ada dilakukan dengan cara penilaian prestasi 

kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk 

menilai hasil kerja bawahannya. Menurut Mengginson (dalam Yasin, 2016), penilaian 

prestasi kerja (performance appraisal) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan 

untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

2.2.2 Motivasi 

 Motivasi merupakan dorongan yang diterima oleh seseorang yang dapat 

membantu orang tersebut dalam mencapai tujuannya (Robbins, 2015:126). Menurut 

Qurat-ul-aan et al (dalam Asim, 2013), motivasi adalah sesuatu yang kita inginkan 

yang membuat orang lain juga ikut bertindak Dalam suatu bisnis kita perlu 

menumbuhkan motivasi dalam diri karyawan atau pekerja kita agar karyawan dapat 

melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan kita. Menurut Guay et al (dalam 

Shahzadi et al, 2014), seorang karyawan lebih berkomitmen terhadap pekerjaannya 

apabila ia memiliki motivasi dalam melakukan pekerjaannya. Menurut Ludhans 

(dalam Omollo, 2015), motivasi adalah tentang memberi karyawan campuran yang 

benar mengenai bimbingan, arahan, sumber, dan hadiah agar mereka terinspirasi dan 
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bekerja sesuai dengan keinginanmu. Karyawan dari suatu perusahaan merupakan 

asset yang sangat berharga bagi perusahaan. Karyawan yang termotivasi lebih 

cenderung untuk tinggal dalam perusahaan dan membantu perusahaan untuk 

berkembang dari dalam. Mempertahankan karyawan bermotivasi data meningkatkan 

bisnis sekaligus mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. 

Kekuatan motivasi dapat dideskipsikan untuk tujuan praktis sebagai intrinsik 

maupun ekstrinsik (Pinder dalam Cerasoli et al, 2014). Perilaku yang termotivasi 

secara ekstrinsik diatur oleh apa yang didapatkan, seperti insentif. Sedangkan, 

perilaku yang termotivasi secara intrinsik dilakukan untuk kepuasan tersendiri. 

Herzberg (dalam Pangarso, 2016:126), bila dilihat dari sudut pandang kepuasannya, 

terdapat dua faktor dalam motivasi yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, 

yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

2.2.3 Motivasi Intrinsik 

 Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang dapat timbul dari dalam diri 

seseorang. Jika motivasi intrinsik suatu seseorang tidak terpenuhi maka orang 

tersebut cendenrung akan mengalami ketidakpuasan sehingga hal tersebut dapat 

menurunkan kinerja orang tersebut. Menurut Deci (dalam Cerasoli et al, 2014), 

apabila seseorang merasa pekerjaannya memotivasinya secara intrinsik, ia akan 

meningkatkan usahanya dalam produktivitasnya. Ketika seseorang merasa 

pekerjaannya menarik atau nyaman, ia akan melakukan pekerjaan itu dalam jangka 

waktu yang lebih panjang, berusaha lebih keras dibandingkan mereka diberi 
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penghargaan Frey dan Osterloh (2013:1) mengatakan bahwa motivasi intrinsik sangat 

penting bagi perusahaan untuk berbagai tujuan. Motivasi intrinsik dibutuhkan agar 

sumber daya yang berlebihan dapat digunakan secara efektif. Motivasi intrinsik 

adalah prasyarat dari kreativitas dan inovasi. Menurut Herzberg (dalam Yasin, 2016) 

mengatakan bahwa faktor intrinsik terdiri dari: 

A. Pencapaian (Achievement) 

Pencapaian seseorang dapat dilihat dari prestasi yang diraihnya. Agar seseorang 

dapat berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya, maka orang tersebut harus 

mempelajari dirinya dan pekerjaannya dengan memberikan kesempatan kepada 

dirinya sendiri untuk mencoba agar dapat berusaha mencapai hasil yang baik. Bila 

seseorang telah berhasil mengerjakan pekerjaannya, ia harus menyatakan 

keberhasilannya tersebut. Faktor ini juga didukung oleh McClelland (dalam 

Robbins, 2015:131) yang mengatakan bahwa pencapaian merupakan salah satu 

kebutuhan seseorang yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan suatu 

tindakan 

B. Penghargaan (Recognition) 

Sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan, seseorang harus diberikan 

pernyataan pengakuan terhadap keberhasilannya oleh perusahaannya dan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yaitu langsung menyatakan keberhasilan di saat 

ia bekerja (lebih baik dilaksanakan sewaktu ada orang lain) memberi hadiah 

berupa uang tunai, memberikan medali, surat penghargaan, dan memberikan 
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kenaikan gaji promosi. Maslow (dalam Robbins, 2015:128) juga mengatakan 

bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan dimana salah satu dari kebutuhan 

tersebut adalah penghargaan seperti harga diri, kemandirian, atau pencapaian. 

C. Pekerjaan itu sendiri (The Work Itself) 

Seluruh anggota membuat usaha riil dan meyakinkan, sehingga masing-masing 

mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya dan berusaha 

menghindari dari kebosanan dalam pekerjaannya serta mengusahakan agar setiap 

sesama anggota sudah tepat dalam pekerjaannya. 

D. Tanggung jawab (Responsibility) 

Agar tanggung jawab benar menjadi faktor motivasi bagi anggota, perusahaan 

harus menghindari supervisi yang ketat, dengan membiarkan anggota bekerja 

sendiri sepanjang pekerjaan itu memungkinkan dan menerapkan prinsip 

partisipasi. Menurut Duha (2016:224), tanggung jawab merupakan salah satu 

point utama untuk mendapatkan kepercayaan atasan, yaitu dengan memiliki 

tanggung jawab dalam bekerja. 

E. Kemajuan (Advancement) 

Pengembangan merupakan salah satu faktor motivator bagi seseorang. Faktor 

pengembangan ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka orang tersebut 

dapat memulainya dengan melatih dirinya untuk pekerjaan yang lebih 

bertanggung jawab. 
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2.2.4 Motivasi Ekstrinsik 

 Motivasi eksternal merupakan motivasi yang muncul dari luar diri seseorang. 

Melakukan suatu dalam rangka mendapatkan keuntungan atau menghindari hukuman 

juga dapat dianggap sebagai motivasi ekstrinsik (Fenton dan Flitter, 2015). Ketika 

termotivasi secara ekstrinsik, seseorang melakukan aktivitas bukan karena mereka 

mendapatkan kebahagian dari melakukan aktivitas tersebut, melainkan karena 

aktivitas tersebut membantunya mencapai tujuannya atau menghindari kejadian yang 

tindak diinginkan (Jarvela, 2011:16). Motivasi ekstrinsik yang paling sering diberikan 

kepada karyawan adalah berupa insentif, seperti uang tambahan, promosi, tunjangan 

kesehatan, dan lain lain. Insentif ekstrinsik memotivasi hanya sampai ke suatu 

batasan dimana seseorang percaya bahwa mendapatkan insentif dapat membantu 

meraih barang-barang lainnya, seperti makanan, mobil, rumah, kebahagiaan, dan lain-

lain. Herzberg (dalam Yasin, 2016) mengatakan bahwa faktor ekstrinsik teridiri dari:  

A. Kebijakan dan administrasi (Policy and Administration) 

Yang menjadi sorotan disini adalah kebijaksanaan personalia. Kantor personalia 

umumnya dibuat dalam bentuk tertulis. Biasanya yang dibuat dalam bentuk 

tertulis adalah baik, karena itu yang utama adalah bagaimana pelaksanaan dalam 

praktek. Pelaksanaan kebijaksanaan dilakukan masing-masing manajer yang 

bersangkutan. 
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B. Kualitas pengawasan teknis (Quality Supervisor) 

Dengan pengawas teknis yang menimbulkan kekecewaan dimaksud adalah 

kurang mampunya anggota, bagaimana caranya melakukan supervisi dari segi 

teknis pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya atau anggota mempunyai 

kecakapan teknis. 

C. Kualitas hubungan interpersonal (Interpersonal Relation) 

Hubungan interpersonal menunjukkan hubungan perseorangan antar sesama 

anggota, dimana kemungkinan setiap individual merasa tidak dapat bergaul 

dengan individual lainnya. Menurut McClelland (dalam Robbins, 2015:131), 

salah satu kebutuhan dari manusia adalah kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan 

yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. 

D. Kondisi pekerjaan (Working Condition) 

Pimpinan dapat berperan dalam berbagai hal agar keadaan masing-masing 

anggota menjadi lebih sesuai dengan pekerjaan yang dijalankan angota tersebut. 

E. Pendapatan (Salary, Wages, Income) 

Pendapatan dari seseorang merupakan salah saktu faktor yang mempengaruhi 

sejauh mana kinerja orang tersebut. Menurut Tracy (2013:36), ketika kita 

menginginkan sesuatu yang lebih dari suatu perusahaan, berilah hadiah lebih 

untuk menciptakan perilaku tersebut. Orang-orang dalam perusahaan seperti 

manajer atau marketing merespon sangat cepat terhadap peningkatan atau 

penurunan hadiah secara finansial untuk mencapai target atau perilaku tertentu. 
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2.3. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1.  Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah 

 

 

 

Latar Belakang 

Pick A Chick merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverage 

namun motivasi individual karyawan masih rendah baik secara intrinsik maupun ekstrinsik 

Permasalahan 

Bagaimana meningkatkan kinerja individual usaha Pick a Chick melalui analisis motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik? 

 

Landasan Teori 

1. Motivasi adalah proses yang 

menjelaskan mengenai kekuatan, 

arah,dan ketekunan seseorang dalam 

upaya mencapai tujuan. 

2. Motivasi Intrinsik adalah motivasi 

yang dapat timbul dari dalam diri 

seseorang 

3. Motivasi Ekstrinsik adalah motivasi 

yang muncul dari luar diri seseorang 

4. Hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya 

Penelitian Terdahulu 

1. Impact of Motivation on Employee 

Performance with Effect of Training: 

Specific to Education Sector of 

Pakistan, oleh Asim Masood. (2013) 

2. Intrinsic Motivation and Extrinsic 

Incentives Jointly Predict 

Performance: A 40-Year Meta-

Analysis, oleh Christopher P. 

Cerasoli et al (2014) 
3. Impact of Employee Motivation on 

Employee Performance. European 

Journal of Business and Management 

oleh Irum Shahzadi et al (2014). 

Analisis Data 

Pembahasan 

Simpulan 
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2.4. Model Analisis 

Gambar 2.2. Model Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah 

 

 

Motivasi Intrinsik 

Faktor yang mempengaruhi 

motivasi seseorang yang berasal 

dari dalam diri seseorang 

 

Motivasi dipengaruhi oleh faktor 

intrinsik dan ekstrinsik 

Analisis dan pembahasan dengan 

mengaitkan data yang diperoleh di 

lapangan dengan indikator-indikator 

yang telah ditentukan 

Menganalisis penyebab 

menurunnya kinerja individual 

karena rendahnya motivasi 

Project Bisnis 

Motivasi Ekstrinsik 

Faktor yang mempengaruhi 

motivasi seseorang yang berasal 

dari luar diri seseorang 

Membuat simpulan mengenai 

pengaruh motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik terhadap kinerja individual 


