
BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Prestasi kerja 

1. Pengerian Prestasi kerja 

 Keberhasilan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaanya dapat diindikasi 

melalui prestasi kerja yang dicapainya. Prestasi kerja merupakan pencapaian hasil 

kerja karyawan selama periode waktu tertentu yang dibandingan dengan berbagai 

parameter, yang lebih dkenal degan istilah standar, target, sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan secara sepihak oleh perusahaan ataupun disepakati bersama antara 

karyawan dengan perusahaan.
1
 

Menurut Yousef prestasi kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dihasilkan 

oleh para pekerja dalam organisasi.  Hal yang sama juga dikemukan oleh Guion yang 

menyataan bahwa prestasi kerja mempunyai dua hal, yaitu petama, secara kuantita 

mengacu pada hasil dari suatu kerja yang dilakukan seperti jumlah pengeluaran 

barang oleh individu per jam. Kedua, dari sudut kualitas, juga prestasi kerja mengacu 

pada bagaimana sempurnanya sesorang itu melakukan pekerjaan. Misalnya, barang 

yang dikerjakannya harus berkualitas. 
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2.  faktor – faktor prestasi kerja 

Menurut Mangkunegara  ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, 

antara lain sebagai berikut : 
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a. Faktor individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis ( rohani ) dan fisiknya ( jasmaniah ) 

dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka ini 

merupakan modal utama individu manusia untuk mengelola dan 

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan 

atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. 

b. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai prestasi kerja. faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara 

lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai target kerja yang 

menantang,pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim 

kerja respek dan dinamisa, peluang berkarier, dan fasilitas kerja yang relatif 

memadai.
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2. Indikator prestasi kerja 

Menurut sutrisno menyatakan bahwa indikator prestasi kerja, yaitu : 

a. Kualitas kerja  

Kualitas kerja yaitu taraf kesempurnaan proses kerja atau pemenuhan aktivitas 

kerja yang ideal dan diharapkan. 
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b. Kuantitas kerja 

Kuantitas kerja yaitu jumlah yang dihasilkan dalam kontek nilai uang, jumlah 

unit, atau jumlah penyelesaian suatu siklus aktivitas. 

c. Jangka waktu 

Jangka waktu adalah tingkat penyesuasian suatu aktivitas yang dikerjakanatau 

suatu hasil dicapai dengan waktu tersingkat yang diharapkan sehingga dapat 

memaksimalkan pemanfaatan waktu untuk aktivitas lainnya. 

d. Efektivitas biaya 

Efektivitas biaya yaitu tingkat memaksimalisasi sumber daya organisasi untuk 

memperoleh hasil terbanyak atau menekan kerugian.
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B. Penghargaan 

1. Pengerian Penghargaan  

 Penghargaan ( reward ) adalah ganjaran, hadiah, atau imbalan. Dalam konsep 

manajemen penghargaan ( reward ) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan 

motivasi kerja karyawan, metode ini bisa juga mengasosiasikan perbuatan dan 

kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia  senang dan biasanya akan membuat 

mereka melakukan suatu  perbuatan yang berulang-ulang, selain motivvasi 
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penghargaan ( reward ) juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi yang telah dapat di capainya.
5
 

Pemimpin memberikan reward pada saat hasil kerja seorang karyawan telah 

memenuhi atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan oleh organisasi. Ada 

juga organisasi yang memberikan reward kepada karyawan karna masa kerja dan 

pengabdiaanya dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. 
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Menurut Mahmudi penghargaan adalah imbalan dalam bentuk uang yang 

diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah 

ditentukan. Besar kecilnya reward yang diberikan kepada yang berhak bergantung 

kepada banyak hal, terutama ditentukan oleh tingkat pencapaian yang diraih. Selain 

itu bentuk reward ditentukan pula oleh jenis atau wujud pencapaian yang di raih serta 

kepada siapa reward tersebut diberikan.
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Setiap organisasi menggunakan berbagai reward atau imbalan untuk menarik 

dan mempertahankan orang dan memotivasi mereka agar mencapai tujuan pribadi 

mereka dan tujuan perusahaan. Misalnya saja dengan cara memberikan kepada 

karyawan berupa sertifikat penghargaan, alih tugas, promosi, pujian dan pengakuan 

bahkan membantu menciptakan iklim yang menghasilkan pekerjaan yang lebih 

banyak tantangannya dan memuaskan . sebaliknya, para karyawan menukarkannya 

dengan waktu, kemampuan, keahlian, dan usaha untuk mendapatkan imbalan yang 

sesuai.
8
 

2.  faktor – faktor penghargaan 
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Menurut Hasibuan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghargaan, antara 

lain sebagai berikut :
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a . Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

jika pencari kerja ( penawaran ) lebih banyak dari pada lowongan kerja 

pekerjaan ( permintaan ) maka penghargaan relatif sedikit. Sebaliknya jika 

pencari kerja lebih sedikit dari pada lowongan kerja, maka penghargaan relatif 

banyak. 

b . Kemampuan dan ketersediaan organisasi 

Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, 

maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat. Tetapi sebaliknya. Jika 

kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar kurang maka tingkat 

penghargaan relatif kecil 

c . Organisasi karyawan 

Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh maka tingkat penghargaan 

semakin besar. Sebaliknya jika organisasi karyawan tidak kuat dan kurang 

berpengaruh maka tingkat penghargaan relatif kecil 

d . Produktivitas krja karyawan 

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka penghargaan akan 

semakin besar. Sebaliknya jika produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka 

penghargaan kecil. 

e. Pendidikan dan pengalaman kerja 
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Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka 

penghargaan akan semakin besar, karena kecakapan serta keterampilannya 

lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

3. Indikator pengahargaan 

Segala sesutu yang dibeikan organisasi untuk memuaskan satu atau beberapa 

kebutuhan individu disebut sebagai penghargaan atau reward. Menurut schuler 

indikator  penghargaan ini ada 3  , yaitu :
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a. Insentif 

Insentif merupakan pemberian uang di luar gaji yang diberikan oleh pemimpin 

organisasi sebagai bentuk pengakuan terhadap pretasi kerja dan kontribusi 

karyawan kepada organisasi . pada dasarnya pemberian insentif senantiasa  

dihubungkan dengan balas jasa atas prestasi ekstra yang melebihi suatu 

standar yang telah ditentukan serta telah disetujui bersama. Insentif 

memberikan penghargaan dalam bentuk pendapatan ekstra untuk usaha ekstra 

yang dihasilkan. misalnya kepala sekolah memberikan insentif  kepada guru 

yang ditugaskan mengajar pada  jam tambahan atau bimbel, untuk siswa yang 

akan menghadapi  ujian akhir. 
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B .Pujian  

Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan baik. Pujian yang 

diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi.  

 

c. Promosi jabatan  

Promosi adalah apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke 

pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar dari paa tanggun jawab 

yang telah dibebankan sebelumnya. Pada umumnya setiap pegawai 

mendambakan promosi karena dipandang sebagai penghargaan atas 

keberhasilan seseorang dalam menunjukkan prestasi kerja yang tinggi, 

sekaligus sebagai pengakuan atas kemmapuan dan potensi yang bersangkutan 

untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam organisasi 

C. Tanggung jawab 

1 . Pengerian Tanggung jawab  

Menurut Mustari  bertangung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (nalam, sosial dan budaya ) negara dan 

tuhan.
11

 

Tanggung jawab juga yang menentukan bagaimana kita bereaksi setiap hari, 

apakah kita cukup bertanggung jawab untuk memegang komitmen, menggunakan 

sumber daya dan menjadi sabar, jujur serta adil. Tanggung juga bisa menjadi 
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dorongan bagi seseorang untuk mengeluarkan kemampuaanya dalam menyelesaiakan 

semua tugas yang dimilikinya. 

 

2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab 

Menurut Mustari ada tiga faktor yang mempengaruhi tanggung jawab yaitu :
12

 

a. Faktor personal, meliputi umur, kesehatan, watak, dan harapan. 

b. Faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, 

kebebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan.  

c.   Faktor moral, meliputi tingkah laku, etika dan sopan santun 

 

3. Indikator Tanggungb jawab 

Ada beberapa indikator tanggung jawab yang dapat mempengaruhi tanggung 

jawab karyawan yaitu : 

a. Hubungan dengan rekan kerja. jika terjalin hubungan yang harmonis maka hasil 

kerja juga akan semakin baik. 

b. kendala. Kendala mencakup tentang konsisten kerja serta kehandalan dalam 

pelayanan yang benar dan tepat 

c. suasana kerja setiap karyawan pasti menginkan suasana kerja yang nyaman guna 

menunjang hasil   kerja yang baik .
13

 

 

 

D. Motivasi  
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1. Pengertian Motivasi  

Motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi 

berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengerjakan 

suatu tujuan, motivasi berkaitan dengan kepuasan pekerja dan prestasi kerja 

pekerjaan. Menurut wayne F. Cascio, motivasi adalah suatu kekuatan yang 

dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya. 
14

 

Motivasi adalah proses memengaruhi atau mendorong dari luar terhadap 

seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah 

ditetapkan. Motivasi atau dorongan dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk 

memuaskan dan mempertahankan kehidupan. Menurut Liang Gie, motivasi 

pekerjaan yang dilakukan oleh manajer dalam memberikan inspirasi, semangat dan 

dorongan kepada orang lain, dalam hal ini karyawannya, untuk mengambilkan 

tindakan-tindakan tertentu.
15

 

Menurut Berelson dan steiner, motivasi adalah suatu usaha sadar untuk 

memengaruhi perilaku seseorang supaya mengarah tercapainya tujuan organisasi. 

Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, 

dorongan, tujuan, dan imbalan. 
16

 

Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan, 

agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan 

keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan,  motivasi sering kali disamakan 

dengan dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani 

untuk berbuat, sehingga motif tersebut merupakan suatu driving force yang 
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menggerakan manusia untuk bertingkah laku dan perbuatan itu mempunyai tujuan 

tertentu.
17

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi  

Motivasi sebagai proses psikologi dalam diri seseorang akan di pengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor intern dan ekstern 

yang berasal dari karyawan
18

.  

 a. Faktor intern  

 Faktor intern yang dapat memengaruhi pemberian motivasi pada seseorang 

antara lain:  

1. Keinginan untuk dapat hidup . merupakan kebutuhan seetiap hidup dimuka bumi 

ini. Untuk mempeterhankan hidup ini orang mau mengerjakan apa saja, apakah 

pekerjaan itu baik atau jelek, apakah halal atau haram, dan sebagainya.  

2. Keinginan untuk dapat memiliki keinginan untuk dapat memiliki benda dapat 

mendorong seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. Hal ini banyak kita 

alami dalam kehidupan kita sehar-hari, bahwa keinginan yang keras untuk dapat 

memiliki dapat mendorong orang untuk mau bekerja. 

3. Keinginan untuk memperoleh penghargaan. Seseorang mau bekerja disebabkan 

adanya keinginan untuk diakui, dihormati oleh orang lain. Untuk memperoleh 

status sosial yang lebih tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya, untuk 

memperoleh uang itupun ia harus bekerja keras.  

4. Keinginan untuk memperoleh pengakuan. Bila kita perinci, maka keingiinan 

untuk memperoleh pengakuan. 
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b. Faktor ekstern  

Faktor ekstern juga tidak kalah peranannya dalam melemahkan motivasi 

kerja seseorang. Faktor-faktor ekstern itu adalah: 

1. Kondisi lingkungan kerja. Lingkungan pekerjaan adalah Keseluruhan sarana dan 

prasarana kerja yang ada disekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan 

yang dapat memngaruhi pelaksanaan pekerjaan. 

2. Kompensasi yang memadai. Kompenasasi merupakan sumber penghasilan utama 

bagi para karyawan untuk menghidup diri beserta keluarganya 

3. Supervisi yang baik. Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan 

pengarahan, membimbing kerja para karyawan, agar dapat melaksanakan kerja 

dengan baik tanpa membuat kesalahan. 

4. Adanya jaminan pekerjaan. Setiap orang akan mau bekerja mati matian 

mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk perusahaan, kalau yang 

bersangkutan merasakan ada jaminan karier yang jelas dalam melakukan 

pekerjaan.  

5. Status dan tangung jawab. Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu 

merupakan dambaan setiap karyawan dalam bekerja.  

6. Peraturan yang fleksibel. Bagi perusahaan besar, biasanya sudah ditetapkan sistem 

dan prosedur kerja yang dipatuhi oleh seluruh karyawan, sistem dan prosedur 

kerja ini dapat kita sebut dengan peraturan yang berlaku dan bersifat mengatur 

dan melindungi para karyawan.
19

 

3. Indikator motivasi 
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Dalam Peneliti menggunakan indikator motivasi dari teori Maslow. Teori 

hinarki kebutuhan dari abraham Maslow Menurut Sofyandi dan garniwa terdiri dari 

20
 

 

a. Kebutuhan fisiologis  

Kebutuhan fisiologi merupakan hinarki kebutuhan Manusia yang paling dasar 

yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, perumahan, 

oksigen, tidur dan sebagainya.  

b. Kebutuhan rasa aman  

Apabila  kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan 

yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa amana ini meliputi 

keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan aman 

kelangsungan pekerjaannya dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak 

lagi bekerja.    

c. Kebutuhan sosial  

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara minimal, maka 

akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi dana 

interaksi yang lebih erat dengan orang lain.  

d. Kebutuhan penghargaan  

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas 

prestasi seseorang pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta 

efektifitas kerja seseoranmg.  

e. Kebutuhan aktualisasi diri  
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Aktualisasi diri merupakan hinarki kebutuhan dari maslow yang paling tinggi. 

Aktualisasi berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang seseungguhnya 

dari seorang.  

 

E. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Prestasi kerja dengan motivasi karyawan.  

Prestasi kerja bersifat individual karena setiap karyawan memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. orestasi kerja secara 

umum dipengaruhi dua faktor utama, yaitu kemampuan dan daya dorong atau yang 

disebut motivasi. Daya dorong atau motivasi dipengaruhi oleh sesuatu yang ada dalam 

diri seseorang dan juga hal-hal lain diluar dirinya.
21

 

 Dito wahyutomo mengemukakan bahwa ada hubungan positif antara prestasi kerja 

dengan motivasi kerja karyawan. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa 

tingginya kondisi motivasi kerja karyawan berhubungan dengan kecenderungan 

pencapaian tingkat pretasi kerja yang cukup tinggi, karyawan yang memiliki motivasi 

yang tinggi mereka akan berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin tujuan yang 

ditetapkan oleh perusahaan.
22

 

2. Hubungan Penghargaan dengan Motivasi karyawan  

Penghargaan merupakan salah satu faktor meningkatkan gaiah kerja. Semakin tinggi 

gairah kerja akan meningkatkan motivasi kerja. penghargaan didasarkan asas keadilan 

dalam pemberiannya, apresiasi atas hasil yang diraih oleh perusahaan. Selain 

pemberian penghargaan perusahaan harus mampu memberikan motivasi kepada 

karyawannya. Sehingga kan muncul dorongan atau motivasi dalam dirinya untuk 
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melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Bersamaan dengan penghargaan yang diterapkan 

oleh perusahaan itu sendiri
23

. 

  3.  Hubungan Tanggung jawab dengan Motivasi karyawan 

Tanggung jawab terhadap motivasi kerja merupakan kepercayaan yang diberikan 

atasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Motivasi kerja menjadi daya 

penggerak yang meningkatkan semangat kerja seseorang dan mendorong orang 

tersebut untuk mengembangkan kreativitas serta mengarahkan semua kemampuan 

dan energi yang dimilikinya demi mencapai hasil yang baik. Hubungan yang baik 

antara atasan dan bawahan akan menciptakan suasana kerja yang kondusif. 

Pertanggungjawaban atas tugas memberikan hubu gan yang baik sehingga kedua 

belah pihak dapat saling percaya satu dengan yang lainnya.
24

 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu  

Silvia oktaviani (2012) Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi  

Karyawan di direktorat SDM kantor pusat PT. Antam tbk., Penelitian ini memberikan hasil 

bahwa peningkatan pretasi kerja dapat meningkatkan motivasi karyawan, tetapi 

peningkatan motivasi memiliki efek yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan prestasi 

kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak MSDM diharapkan lebih memfokuskan pada 

peningkatkan motivasi karyawan. Bagi calon peneliti yang tertarik meneliti tentang 

motivasi karyawan diharapkan untuk menambahkan variabel lain selain prestasi kerja.
25

 

Dhinar Apsari(2014), Pengaruh prestasi kerja Terhadap motivasi kerja Karyawan 

CV. Triaji Kedunguter Banyumas, Hasil analisis nilai jenjang menunjukkan bahwa CV. 
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Triaji Kedunguter Banyumas memiliki prestasi kerja yang tinggi dengan nilai rata-rata 

persentase sebesar 72,78%. Prestasi kerja terhadap motivasi kerja karyawan CV. Triaji 

Kedunguter Banyumas memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai 

sebesar 11,2% dan sisanya sebesar 88,8% yang dipengaruhi oleh variabel lain.
26

 

Cristian Tilaar, Jimmy Rumampuk(2013), Pengaruh Tanggung jawab Dan 

Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Puskesmas Modayang Barat. Hasil  

Penelitian menunjukan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Ini artinya motivasi dengan teori dua faktor (Herzberg) yaitu motivator 

dan factor hyegien yang diukur melalui sembilan indikator yang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini memberikan petunjuk bahwa hipotesis 

diterima dan ini mengandung arti bahwa semakin baik dan meningkat motivasi yang 

diberikan pada kepada karyawan maka kepuasan kerja karyawan akan meningkat.
27

 

Arif Triyato,Sudarwati (2014) ,Pengaruh Kompetensi dan Penghargaan Terhadap 

Motivasi Karyawan PT KAI di stasiun Sragen), hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Secara parsial variabel kompetensi (X1) berpengaruh signifikan terhadap motivasi 

karyawan (Y) pada PT KAI di stasiun Sragen. Hasil perhitungan signifikansi t variabel 

kompetensi (X1) < 0,05 dan t hitung > t tabel. Variabel kompetensi memberikan 

kontribusi sebesar 24,6%.
28

 

Isna Fariandah,(2013), Pengaruh Penghargaan Dan Mutasi Kerja Terhadap Motivasi 

Kerja pada bagian umum sekretariat daerah kota Surakarta, Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Penghargaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi 

karyawan. Dibuktikan melalui hasil statistik I hitung > t tabel yaitu 4,087 > 1,697. . 
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Dhinar Apsari (2014), “Pengaruh Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Karyawan”CV. Triaji 

Kedunguter Banyumas (2014). 
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Mutasi kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi karyawan. 

Dibuktikan melalui hasil statistik t hitung < t tabel yaitu 1,608 < 1,697. . Penghargaan 

memiliki pengaruh lebih besar daripada mutasi kerja. Dibuktikan melalui perbandingan 

nilai statistik lingkungan kerja yang lebih besar yaitu 4,087 > 1,608. wa .
29

 

 

 

 

  Kerangka Konsep 

Menurut sapto haryoko, mengemukakan kerangka berpikir dalam suatu penelitian 

perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenan dua variabel atau lebih. 

Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka 

yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-

masing variabel besaran variabel yang diteliti.
30

 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel independen 

yaitu prestasi kerja, penghargaan dan tanggung jawab terhadap motivasi kerja karyawan. 

Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan 

kuisioner yang diberikan kepada karyawan PT Catur Adiluhur Sentosa Palembang. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan kerangka konsep seperti 

pada gambar  dibawah ini.  
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     Tabel 1.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik
31

 

Dalam penelitian ini pestasi kerja, penghargaan dan tanggung jawab dipengaruhi 

oleh motivasi Kerja. Berikut ini adalah pengaruh antar variabel untuk mengetahui 

penelitian terdahulu: 
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Prestasi 

kerja (X1) 

Penghargaan 

(X2) 

Tanggung 

jawab  (X3) 

Motivasi 

(Y) 



 

1. Pengaruh Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Karyawan  

 Secara teoritik, Menurut Hasibuan , Prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas–tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan serta waktu .
32

 

Secara empiris, berdasarkan penelitian oleh Silvia Oktaviani, menjelaskan bahwa 

prestasi kerja memiliki pengaruh signifikasi terhadap Motivasi kerja karyawan.  

        Berdasarkan penjelasan teoritik dan empiris diatas, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesisnya sebagai berikut: 

 H1 : Prestasi kerja berpengaruh terhadap Motivasi karywan. 

2. Pengaruh Kepuasan Kerja Penghargaan terhadap Motivasi  karyawan.  

Secara teoritik, menurut Ngalim Purwanto, Penghargaan adalah sebagai alat 

untuk mendidik supaya keryawan merasa senang karena pekerjaannya mendapat 

penghargaan. Dengan demikian karyawan tersebut akan semakin semangat bekerja.
33

 

Secara empiris, berdasarkan penelitian oleh Isna Fariandah menjelaskan bahwa 

Prestasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Motivasi karyawan. 

Berdasarkan penjelasan teoritik dan empiris diatas, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesisnya sebagai berikut: 

 H2 : Penghargaan Kerja berpengaruh terhadap Motivasi karyawan. 

3. Pengaruh Tanggung jawab terhadap Motivasi Karyawan. 
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Secara teoritik, Menurut george bernard shaw, Tanggung jawab adalah orang 

yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggung jawabkan 

perbuataanya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan 

dari pihak manapun atau secara bebas.
34

 

Secara empiris, berdasarkan penelitian oleh Cristian Tilaar dan Jimmy 

Rumampuk menjelaskan bahwa Tanggung jawab memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Motivasi karyawan. 

H3 : Lingkungan Kerja berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan. 

4. Pengaruh prestasi kerja, penghargaan dan tanggung jawab terhadap motivasi kerja 

karyawan.  

Ada pengaruh secara simultan antara prestasi kerja, penghargaan dan tanggung 

jawab terhadap motivasi kerja karyawan 

H4 : terdapat pengaruh secara simultan antara prestasi kerja, penghargaan dan 

tanggung jawab terhadap motivasi kerja karyawan. 
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