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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan suatu organisasi 

perusahaan, semakin baik kinerja yang ditunjukan oleh para karyawan akan sangat 
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membantu dalam perkembangan organisasi atau perusahaan tersebut. Berikut adalah 

pengertian-pengertian motivasi menurut para ahli diantaranya yaitu : 

Malayu S.P Hasibuan (2006:94), “Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”.  

Mangkunegara (2009:9) bahwa “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Menurut Sedarmayanti 

(2004:174), “Kinerja merupakan memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar, 

hasil para pekerja, proses organisasi, terbukti secara konkrit, menyempurnakan 

tanggung jawab, dapat diukur, dapat dibandingkan dengan standar yang sudah 

ditentukan. Menurut Veizal Rivai (2004 : 309) “Merupakan perilaku yang nyata 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan”. Kemudian menurut Robert L. Mathis dan John 

H. Jackson (2004: 78), “Menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”. 

 Menurut John Witmore (2007 : 104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-

fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran 

umum keterampilan”. Kemudian menurut Mink (2003 :76) mengemukakan 

pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa 

karakteristik, yaitu diantaranya : (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki  percaya 

diri, (c) berpengendalian diri, (d) kompetensi. Kinerja merupakan suatu kondisi yang 

harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 

pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi dan diemban suatu 
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organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu 

kebijakan operasional. 

Berdasarkan  beberapa pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh kemampuan dari individu atau 

kelompok yang dilakukan berdasarkan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan 

waktu dengan maksimal. 

 
2.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Wibowo (2007:88) terdapat berbagai faktor kinerja karyawan, antara lain : 

a. Motivasi Ektrinsik 

Motivasi Ekstrinsik merupakan salah satu aspek yang sangat penting agar mampu 

merangsang seseorang dari luar dirinya. 

b. Kemampuan 

Kemampuan merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau 

perilaku di tempat kerja. Kinerja di pekerjaan dipengaruhi oleh: (a) pengetahuan, 

kemampuan, dan sikap, (b) gaya kerja, kepribadian, kepentingan (minat), dasar-

dasar, nilai sikap, kepercayaan dan gaya kepemimpinan. 

c. Disiplin Kerja 

Sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk 

mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan. 

 
3. Penilaian Kinerja 

Bernardin dan Russel dalam edy Sutrino (2010:179) mengajukan enam kinerja primer 

yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja yaitu : 
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a. Kualitas 

Merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan    

mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 

b. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, unit dan siklus 

kegiatan yang dilakukan 

c. Batas waktu 

Merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang 

dikehendaki, dengan memperhatikan kordinasi output lain serta waktu yang 

tersedia untuk kegiatan orang lain. 

d. Efektifitas sumber daya 

Merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi (manusia, 

teknologi dan material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau 

pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya. 

 

e. Kebutuhan pengawasan 

Merupakan tingkat sejauh mana seseorang pekerja dapat melaksanakan suatu 

fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk 

mencegah tindakan yang kurang diinginkan. 

     f.  Integritas pribadi 

Merupakan tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama  baik 

dan kerja sama diantara rekan kerja dan bawahan. 

 

4. Indikator Kinerja 
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Menurut Suryadi Prawirosentono (2008:27), kinerja karyawan dapat dinilai atau diukur dengan 

beberapa indikator yaitu: 

a. Kualitas kerja 

Menunjukkan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja. Adanya kualitas 

kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu 

pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 

b. Tanggung jawab 

Menunjukkan mampu atau tidak karyawan dalam menerima dan  

melaksanakan pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta 

sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari. 
 

c. Disiplin Kerja 

Menunjukkan kesadaran dan kerelaan seseorang dalam menaati semua 

peraturan yang berlaku didalam perusahaan. 

 

 
 

d. Inisiatif 

Adanya inisiatif dari dalam diri anggota organisasi untuk melakukan pekerjaan 

serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan 

atau menunjukan tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah kewajiban 

seorang karyawan. 

Menurut Robbins (2006:260) ada beberapa Indikator untuk mengukur kinerja 

karyawan secara individu yaitu : 
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1. Kualitas                                                                                                           

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 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 awal waktu yang dinyatakan, 

dilihat dari sudut kordinasi 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 seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan 

fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan 

mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan 

terhadap kantor. 

Indikator yang dipakai yaitu menurut Suryadi Prawirosentono (2008:27) kualitas kerja, 

tanggung jawab, disiplin kerja, inisiatif dan menurut Robbins (2006:260) Ketepatan waktu. 

 

B. Motivasi Ekstrinsik 

1. Pengertian Motivasi Ekstrinsik 
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Motivasi Ekstrinsik adalah pendorong yang datang dari luar diri seseorang 

terutama dari organisasi tempatnya bekerja. Menurut A.M. Sardiman (2005:90) 

motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya 

perangsang dari luar. Sedangkan menurut Rosjidan, et al (2001:51) menganggap 

motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tujuannya terletak diluar pengetahuan, yakni 

tidak terkandung didalam perbuatan itu sendiri. Pada pemberian motivasi ini perlu 

adanya komunikasi di dalam perusahaan, baik dari atasan kepada bawahan maupun 

sebaliknya. Sehingga masing-masing pihak dapat lebih memahami antara satu dengan 

yang lainnya dengan demikian baik dengan atasan maupun bawahan akan dapat lebih 

termotivasi dalam melaksanakan pekerjaan semaksimal mungkin.  

 
Teori Dua Faktor Herzberg dalam Anwar Prabu (2009:67) teori ini 

dikembangkan oleh Frederic Hezberg, teori ini juga menggunakan teori Maslow 

sebagai titik acuannya. Hezberg melakukan penelitian dengan cara melakukan 

wawancara. Masing-masing responden diminta untuk menceritakan sesuatu yang 

terjadi entah itu yang menyenangkan (memberikan kepuasan) ataupun tidak 

menyenangkan. atau yang tidak memberikan kepuasan. Kemudian hasil wawancara 

itu dianalisis dengan menggunakan analisis isi untuk menentukan mana faktor yang 

memberikan kepuasan atau yang tidak memberikan kepuasan. 

 
Setelah dianalisis maka dapat dikategorikan dalam dua faktor, dalam Siagian 

(2011:290), yang dikutip dari Herzberg, teori dua faktor itu yaitu faktor motivasional 

dan faktor higine. Faktor motivasional adalah hal-hal pendorong berprestasi yang 

bersifat intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan yang 

dimaksud dengan faktor higiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya 
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ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri seseorang, misalnya dari organisasi, 

tetapi turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. 

 

2. Indikator Motivasi Ekstrinsik 
 

Menurut Herzberg dalam siagian (2002:103) ada beberapa indikator-indikator 

didalam motivasi ekstrinsik yaitu: 

1. Administrasi dan kebijakan perusahaan 

Tingkat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja terhadap semua kebijakan dan 

peraturan yang berlaku dalam perusahaan dan. 

2. Gaji 

Tingkat kesesuaian gaji yang diterima sebagai imbalan terhadap tugas 

pekerjaan. 

3. Hubungan kepada atasan  

Tingkat kesesuaian kondisi yang dirasakan dalam berinteraksi dan komunikasi  

kepada atasan. 

 

4. Kondisi kerja 

      Tingkat kesesuaian kondisi kerja dengan proses pelaksanaan tugas      

pekerjaanya. 

 
C. Disiplin Kerja 

Disiplin merupakan bagian dari fungsi operasional MSDM yang terpenting 

karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat 
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dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan atau 

instansi mencapai hasil yang optimal. 

1. Pengertian Disiplin kerja 

Disiplin kerja merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia 

yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja karyawan, semakin baik kinerja 

yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai 

hasil yang optimal. Kedisiplinan merupakan faktor yang utama yang diperlukan 

sebagai alat peringatan terhadap karyawan yang tidak mau berubah sifat dan 

perilakunya. Sehingga seorang karyawan dikatakan memiliki disiplin yang baik jika 

karyawan tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

kepadanya. 

Berikut adalah pengertian-pengertian disiplin kerja menurut para ahli diantaranya 

yaitu : 

Menurut Siagian (2002:305) bahwa : 

Disiplin adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk 

pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawaitersebut secara 

sukarela berusaha bekerja kooperatif dengan para pegawai yang lain serta 

meningkatkan prestasi kerja. 

Hasibuan (2006:444) bahwa : 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kerelaan seseorang dalam menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Menurut Veithzal Rivai (2011:825) bahwa : 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai 
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suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesedian seorang dalam memenuhi 

segala peraturan perusahaan. 

Singodimenjo dalam Edi Sutrisno (2011:86) bahwa : 

Disiplin kerja sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati 

norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan 

mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi 

penghalang dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Disiplin sangat 

diperlukan baik individu yang bersangkutan maupun oleh organisasi. Disiplin 

menunjukan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan  terhadap 

peraturan dan ketetapan perusahaan. 

 
Dari beberapa pengertian disiplin kerja yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap kesadaran, kerelaan dan kesedian 

seseorang dalam mematuhi dan menaati peraturan dan norma-norma sosial yang 

berlaku di lingkungan sekitar. 

 

 

 
 

2. Faktor Disiplin kerja 

Menurut Singodimedjo dalam Edy sutrisno (2011:89), faktor yang 

mempengaruhi disiplin karyawan adalah : 

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Para karyawan 

akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan 
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balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah dikontribusikannya bagi 

perusahaan. 

b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungan perusahaan, 

semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan dapat 

menegakkan disiplin pada dirinya dan bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya 

sendiri ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin kerja 

yang sudah ditetapkan. 

c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

Pembinaan disiplin kerja tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila tidak 

ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. 

d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 

 
Bila ada seseorang karyawan yang melanggar disiplin kerja, maka perlu ada 

keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan pelanggaran 

yang dibuatnya. 

 

 

e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada pengawasan, 

yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

f. Ada tidaknya perhatian kepada karyawan 

Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara yang satu 

dengan yang lain. 
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g. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang nendukung tegaknya disiplin 

 
3. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Singodimejo dalam Edy Sutrisno ( 2011:94) adalah sebagai berikut : 

a. Taat terhadap aturan waktu 

Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat waktu 

sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 

b. Taat terhadap peraturan perusahaan 

Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah laku dalam pekerjaan. 

c. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 

Ditunjukan dengan cara-cara  melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan 

jabatan, tugas dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja 

lain. 

d. Taat terhadap peraturan lainnya diperusahaan 

Menaati peraturan perundang-undangan dan prosedur perusahaan didalam 

perjanjian kerja atau kontrak kerja. 

 
 

D. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai dasar dalam 

penyusunan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang 

dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. 
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1. Resky Astrini, 2012. Pengaruh Motivasi Ekstrinsik dan Kedisiplinan terhadap 

Kinerja pegawai kantor PLN cabang Perumnas Mandala Medan. Penelitian ini 

bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui apakah motivasi ekstrinsik 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 2) Untuk mengetahui apakah 

kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 3) Untuk mengetahui 

apakah motivasi ekstrinsik dan kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai. Berdasarkan hasil analisa regresi linier berganda, variabel motivasi 

ekstrinsik mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai dengan 

nilai koefisisen sebesar 0,426 dengan tingkat signifikan 0,001. Kedisiplinan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai dengan nilai 

koefisisen sebesar 0,292 dengan tingkat signifikan 0,002. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang 

dijadikan objek penelitian sebanyak 42 PLN cabang Perumnas Mandala 

Medan. dan pengambilan data berupa metode kuisioner, wawancara, 

observasi. Pengolahan data dianalisis untuk uji validitas dan realibilitas 

memakai rumus Alpha Cronbach dengan menggunakan komputer program 

SPSS 17,0 for windows. 

 

 

 
 

E. Kerangka Konseptual 

Menurut Iskandar (2008:55) merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran 

yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah 

penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel hubungan antara variabel-

variabel secara teoritis.  
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Untuk mengungkapkan adanya keterkaitan antara motivasi Ekstrinsik terhadap 

kinerja karyawan, Victor Vroom dalam Mangkunegara (2011:122) menyatakan 

hubungan motivasi ekstrinsik terhadap kinerja yaitu, “Bahwa seorang karyawan akan 

bersedia melakukan upaya yang lebih besar apabila diyakini bahwa upaya itu akan 

berakibat pada penilaian kinerja yang baik dan bahwa penilaian kinerja yang baik 

akan berakibat pada imbalan yang lebih besar dari organisasi, seperti bonus yang 

lebih besar, kenaikan gaji, serta promosi dan kesemuanya itu memungkinkan yang 

bersangkutan untuk mencapai tujuan pribadinya”. 

Mengenai motivasi ekstrinsik dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan  dinyatakan dalam gambar sebagai berikut : 

 
Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

F.   Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010:93) menjelaskan hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang dberikan baru didasarkan. 

Motivasi 

Ekstrinsik 

(X1) 

Kinerja  

(Y) 

Disiplin Kerja 

(X2) 
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Berdasarkan konseptual diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Motivasi Ekstrinsik berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Gelatik 

Supra Medan.  

2. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Gelatik Supra 

Medan. 

3. Motivasi Ekstrinsik dan Disiplin Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada PT Gelatik Supra Medan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
A. Jenis Penelitian  
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