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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Suatu organisasi pemerintah maupun swasta, dalam melakukan 

aktivitasnya sehari-hari pasti mempunyai tujuan-tujuan yang 

telah direncanakan sebelumnya, baik dalam jangka pendek, 

jangka menengah, maupun jangka panjang. Dalam 

melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi, sumber daya 

manusia memegang peranan yang sangat penting dalam 

mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan tersebut, 

bahkan sumber daya manusia sesuai dengan paradigma baru 

praktek manajemen perusahaan saat ini, tidak lagi hanya 

sebagai faktor produksi melainkan sudah dianggap sebagai aset 

yang sangat berharga bagi kelangsungan perusahaan. 

Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan dalam dunia 

bisnis semakin kompetitif, sehingga mendorong setiap 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Pada 

dasarnya setiap perusahaan memiliki visi dan misi tertentu 

yang harus dicapai, salah satunya adalah memperoleh profit 

(profit oriented). Perusahaan akan melakukan berbagai upaya 
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untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan faktor-

faktor produksi yang meliputi modal, skill, teknologi, dan 

karyawan yang ada. Karyawan menempati peranan yang sangat 

penting apabila dibandingkan dengan faktor-faktor produksi 

lainnya, terlebih pada perusahaan yang banyak melibatkan 

karyawan (Fawzy, 2012). 

Setiap perusahaan beroperasi dengan menggunakan seluruh 

sumber daya yang ada untuk dapat menghasilkan produk baik 

barang atau jasa yang bisa dipasarkan. Dalam hal ini 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan meliputi 

sumber daya finansial, fisik, sumber daya manusia, dan 

kemampuan teknologis dan sistem (Simamora,1993). 

Sumber daya manusia sebagai aset memegang peranan sangat 

besar dalam organisasi karena secanggih apapun perangkat 

komputer software maupun hardware dalam menerima 

masukan (input), mengolah (proces), dan menyajikan (output) 

berbagai kebutuhan data dan informasi jika tidak didukung 

sumber daya (brainware) yang memadai, maka kecanggihan 

peralatan tersebut tidak memiliki manfaat secara fungsional 

sebagaimana mestinya.  

Pimpinan organisasi yang bertanggungjawab untuk pencapaian 

berbagai tujuan seringkali mengalami hambatan yang 
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disebabkan karena perilaku yang ditunjukkan para pegawai 

yang menjadi bawahannya. Hal ini sangat mungkin terjadi 

karena perilaku para karyawan dalam suatu organisasasi 

adalah sebagai manifestasi dari sifat unik dan misteriusnya 

sebagai manusia. Dalam proses bersosialisasi dan berinteraksi, 

seorang pimpinan harus mampu memberikan dorongan atau 

semangat (motivasi) kepada para bawahan guna mencapai 

kinerja organisasi secara optimal. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya, antara lain motivasi, 

kemampuan, dan lingkungan kerja. Faktor motivasi memiliki 

hubungan langsung dengan kinerja karyawan, sedangkan 

faktor kemampuan dan lingkungan kerja memiliki hubungan 

tidak langsung dengan kinerja. Baik faktor kemampuan maupun 

lingkungan kerja keberadaannya sangat berpengaruh terhadap 

motivasi kerja karyawan sehingga untuk meningkatkan kinerja 

harus dimulai dengan bagaimana membangun dan 

meningkatkan motivasi kerjanya.  

Karyawan sebagai sumber daya manusia yang menempati 

posisi strategis dalam sebuah perusahaan diantara sumber 

daya lainnya, sehingga untuk dapat menghasilkan output yang 

sesuai dengan harapan perusahaan, sudah seharusnya sumber 

daya manusia dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-
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baiknya. Seringkali masalah yang berkaitan dengan sumber 

daya manusia terus meningkat, khususnya berhubungan 

dengan supply tenaga kerja yang terampil, memiliki 

kemampuan adaptasi yang tinggi, dan mampu menghadapi 

ambiguitas atau kerancuan yang terjadi. Sumber daya manusia 

mempunyai andil yang besar bagi keberhasilan bisnis, 

khususnya apabila sumber daya manusia tersebut sudah siap 

pakai dan berpengalaman.  

Namun, perusahaan menentukan secara pasti juga bagaimana 

caranya untuk merekrut, mempertahankan, dan memotivasi 

sumber daya manusia yang semakin beragam. Selain hal 

tersebut, perusahaan sering kali juga terkendala untuk 

mendapatkan individu yang memiliki keterampilan, 

pengetahuan, dan kemampuan yang tepat.  

Seringkali yang terjadi para karyawan memiliki keterampilan, 

pengetahuan, dan kemampuan yang cukup untuk bekerja 

sesuai standar yang ditetapkan. Namun permasalahan yang 

muncul terletak pada cara mempertahankan karyawan untuk 

tetap dapat bekerja sesuai dengan tuntutan yang ada dan selalu 

bersemangat dalam setiap pekerjaannya dan itu menjadi salah 

satu hal yang berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan.  
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Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan 

dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral 

kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati 

dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar 

pekerjaan (Hasibuan, 2001:202). Seorang karyawan akan dapat 

bekerja dengan lebih baik dan prestasi mereka akan meningkat 

pada saat mereka puas akan pekerjaan yang mereka lakukan. 

Menurut Hasibuan, kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap 

umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan 

menuntut interaksi dengan rekan kerja, atasan, peraturan dan 

kebijakan organisasi, standar kinerja, kondisi kerja dan 

sebagainya.  Seorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi 

menunjukkan sikap positif terhadap kerja itu, sebaliknya 

seseorang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap 

negatif terhadap kerja itu. (Siagian & Sondang, 1983:99). Dari 

pernyataan diketahui bahwa kepuasan kerja cenderung bersifat 

subjektif karena berkaitan dengan individu masing-masing. 

Saat ini banyak perusahaaan menyadari bahwa sumber daya 

manusia (SDM) merupakan masalah perusahaan paling 

penting, karena faktor inilah yang membuat sumber daya lain 

dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan (Rivai dan 

Sagala, 2011:14). Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk 

dapat meningkatkan kinerja karyawan, agar tujuan 
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organisasinya dapat tercapai. Kinerja karyawan adalah hasil 

yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan-

kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode waktu 

tertentu, yang memperlihatkan kualitas dan kuantitas dari 

pekerjaan tersebut (Benardin dan Russel, 2015:270). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

motivasi (Sastrohadiwiryo, 2013:235). 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 (George 

and Jones, 2005:175). Menurunnya motivasi karyawan dapat 

dilihat dari gejala-gejala pada diri karyawan dengan ciri-ciri 

diantaranya absensi (ketidakhadiran) meningkat, kedisiplinan 

dan produk-tivitas kinerja menurun (Alma, 2009:202). 
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Latihan Soal 

Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap 

materi pada BAB I, kerjakan tugas berikut; 

a. Apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, 

jika perusahaan tersebut ingin mencapai semua 

tujuan yang sudah dibuatnya? Jelaskan alasannya! 

b. Apa peranan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam 

suatu perusahaan? Jelaskan alasannya! 

c. Seberapa penting adanya SDM bagi suatu 

perusahaan dan bagaimana cara mengembangkan 

kemampuannya? 

d. Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, jika 

SDM yang ada tidak berjalan dengan baik? Jelaskan 

dengan bahasa Anda dengan singkat, lengkap, dan 

jelas! 

e. Sebutkan dan jelaskan faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya! 

f. Bagaimana cara perusahaan untuk merekrut, 

mempertahankan, dan memotivasi SDM? Jelaskan 

dengan singkat, lengkap, dan jelas! 
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g. Jelaskan dengan lengkap dan singkat alasan 

karyawan (SDM) resign dari suatu perusahaan! 

h. Jelaskan tentang kepuasan kerja! Sikap seperti apa 

yang menunjukan sifat ini? Jelaskan! 

i. Bagaiman sikap karyawan (SDM) yang puas 

dengan posisinya, pekerjaannya, dan hasil 

kinerjanya? Jelaskan! 

j. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan? Jelaskan! 
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BAB II 

MOTIVASI DAN MANAGEMENT 
PENGETAHUAN KARYAWAN 

 

Organisasi yang hidup dan berada di era teknologi informasi 

seperti sekarang ini dihadapkan pada situasi yang sangat 

kompleks dan membingungkan karena selalu dituntut untuk 

terus berubah mengikuti arus perubahan yang sedang terjadi. 

Dengan tingkat kompleksitas dan dinamika perubahan yang 

serba turbulen tersebut, organisasi harus memiliki sosok 

pemimpin yang mampu beradaptasi dan sekaligus dapat 

mengelola perubahan. Hanya melalui kepemimpinan yang kuat 

dan kemampuan adabtasi yang tinggi saja organisasi era 

sekarang ini yang bisa bertahan dan hidup lebih lama. 

Pemimpin yang tidak mampu merespon dan mengantisipasi 

dunia yang sedang berkembang dan terus berubah, maka secara 

tidak langsung telah membawa organisasi tersebut ke dalam 

situasi stagnan yang lambat laun akan mengalami keruntuhan. 

Dalam konteks organisasi yang terus dinamis mengikuti trend 

pasar, visi adalah kata kunci yang mutlak diperlukan bagi 
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organisasi. Hanya dengan visi yang jelas, maka perjalanan 

organisasi akan sampai pada sasaran dan tujuan yang telah 

ditentukan. Visi yang jelas akan memandu seorang pemimpin 

sebagai nahkoda kapal organisasi di tengah derasnya arus 

gelombang perubahan yang tidak henti-hentinya menghantam 

dan mengacam laju kapal yang sedang berlayar. Bahkan oleh 

beberapa pakar menyebutkan bahwa tidak ada mesin 

penggerak organisasi yang lebih bertenaga dalam meraih 

keunggulan dan keberhasilan masa depan, kecuali visi yang 

menarik, berpengaruh, dan dapat diwujudkan, serta mendapat 

dukungan luas dari anggota organisasi. 

Karyawan sebagai elemen organisasi yang merupakan aset, 

dalam mewujudkan visi melalui berbagai tujuan dan program 

yang telah ditentukan sebelumnya dituntut untuk selalu 

memotivasi dan mengembangkan diri meraih prestasi kerja 

yang optimal. Dalam usaha memotivasi diri meraih hasil kerja 

optimal diperlukan dukungan kuat dan nyata dari pemimpin, 

teman kerja, dan lingkungan yang memadai. Tanpa adanya 

bentuk dukungan dan partisipasi yang kuat dari unsur-unsur di 

atas, maka sulit bagi karyawan untuk mengembangkan diri, 

mengekspresikan gagasan, berinovasi, dan memotivasi diri 

untuk berprestasi lebih tinggi dalam suatu organisasi. 
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Menurut Prabu (2005:24), faktor–faktor motivasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi faktor-faktor motivasi 

yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepuasan kerja 

pegawai. Pemberian dorongan dan motivasi dari seorang 

pimpinan adalah penting dilakukan. Menurut Mc Gregor, 

seorang karyawan harus diawasi secara ketat, diberi tugas yang 

jelas dan rinci, dan memberikan imbalan (reward) jika berhasil, 

memberikan hukuman (punishment) jika melakukan 

kesalahan. 

Menurut Sedarmayanti, (2017:171) tujuan pemberian motivasi 

kerja kepada pegawai yaitu: 

 Mengubah perilaku pegawai sesuai keinginan 

perusahaan. 

 Meningkatkan semangat dan semangat kerja. 

 Meningkatkan disiplin kerja. 

 Meningkatkan prestasi kerja. 

 Meningkatkan rasa tanggung jawab.  

 Meningkatkan produktivitas dan efisiensi.  

 Menumbuhkan loyalitas pegawai pada perusahaan. 

Pemberian kesempatan dan peluang para karyawan untuk 

memberdayakan (empowering) dirinya dalam mengksploitasi 
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seluruh kemampuan dan keterampilan yang dimiliki akan 

membantu menjaga dan mempertahankan motivasi kerjanya. 

Karyawan yang berdaya akan banyak memberi keuntungan, 

baik dirinya sendiri maupun bagi organisasi. Dalam jangka 

panjang, pegawai yang diberdayakan akan memberikan 

gagasan dan inisiatif bagi organisasi dalam menyelesaikan 

setiap permasalahan yang dihadapi. 

Kepedulian dan rasa memiliki (sense of belong) yang tinggi 

terhadap berbagai isu dan permasalahan organisai merupakan 

bentuk sumbangan pemikiran yang sanga mahal. Organisasi 

yang berdaya akan dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki 

kepedulian dan keterlibatan yang dapat membantu usaha 

pencapaian fleksibilitas serta responsivitas terhadap pelanggan 

dalam lingkungan bisnis yang menantang dan kompetitif. 

Seperti dikatakan oleh Ken Blancard, (2002), bahwa 

pemberdayaan sebagai suatu cara untuk memwirausahakan 

(entrepreneurship) orang lain, penanaman rasa memiliki 

(ownership), suatu bentuk ikatan kerja atas dasar komitmen 

(engage- ment), dan sebagai suatu usaha untuk membuat orang 

lain terlibat (involvement) akan memberi sumbangan positif 

dalam memelihara dan mempertahankan motivasi kerja 

karyawan. 
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A. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja merupakan proses yang menyebabkan 

seseorang berperilaku dengan cara tertentu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan yang sangat individu untuk bertahan 

hidup, keamanan, kehormatan, pencapaian, kekuasaan, 

pertumbuhan dan rasa harga diri.” (Kotler, 2008:103). 

Menurut George & Jones (2002), motivasi kerja dapat 

didefinisikan sebagai suatu dorongan secara psikologis kepada 

seseorang yang menentukan arah dari perilaku (direction of 

behavior) seseorang dalam suatu organisasi, tingkat usaha 

(level of effort), dan tingkat kegigihan atau ketahanan dalam 

menghadapi suatu halangan atau masalah (level of persistence). 

Proses motivasi kerja sendiri terdiri dari tiga elemen penting, 

yakni kebutuhan (needs), dorongan (drives) dan rangsangan 

(incentives) (Swastha &Hani,,2001:97) yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Kebutuhan adalah tekanan yang ditimbulkan oleh adanya 

kekurangan untuk menyebabkan seseorang berperilaku untuk 

mencapai tujuan. Kekurangan tersebut dapat bersifat 

psikologis, fisiologis, atau sosial. 
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Dorongan adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang 

menjadi aktif untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku 

demi tercapainya kebutuhan atas tujuan. 

Rangsangan (incentives) adalah sesuatu yang me- miliki 

kecenderungan merangsang minat seseorang untuk bekerja 

mencapai tujuan. 

Physiological Needs 

Physiological Needs (kebutuhan fisik) yaitu kebutuhan yang 

diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

seseorang, seperti makan, minum, udara, perumahan. 

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini merangsang 

seseorang berperilaku dan bekerja giat. 

Safety and Security needs 

Safety and Security needs (kebutuhan keamanan dan 

keselamatan) adalah kebutuhan akan keamanan dari ancaman, 

yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan 

dalam melakukan pekerjaan. 

Affiliation or Acceptance Needs 

Affiliation or Acceptance Needs adalah kebutuhan sosial, teman, 

dicintai dan mencintai serta diterima dalam pergaulan 
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kelompok karyawan dan lingkungannya. Karena manusia 

adalah makhluk sosial, sudah jelas ia menginginkan kebutuhan 

sosial. 

Esteem or Status or Egoistic Needs 

Esteem or Status or Egoistic Needs adalah kebutuhan akan 

penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestasi dari 

karyawan dan masyarakat lingkungannya. Prestasi dan status 

dimanifestasikan oleh banyak hal yang digunakan sebagai 

simbol status. Misalnya, memakai dasi untuk membedakan 

seorang pimpinan dengan anak buahnya dan lain - lain. 

Self Actualization 

Self Actualization adalah kebutuhan aktualisasi diri dengan 

menggunakan kecakapan, kemampuan, ketrampilan, dan 

potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat 

memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai orang lain. 

Kebutuhan aktualisasi diri berbeda dengan kebutuhan lain 

dalam dua hal, yaitu: 

Kebutuhan aktualisasi diri tidak dapat dipenuhi dari luar. 

Pemenuhannya hanya berasarkan keinginan atas usaha 

individu itu sendiri. 
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Aktualisasi diri berhubungan dengan pertumbuhan seorang 

individu. Kebutuhan ini berlangsung terus - menerus terutama 

sejalan dengan meningkatkan jenjang karier seorang individu. 

Alderfer mengemukakan bahwa ada 3 kebutuhan manusia yang 

perlu dipuaskan sebagai sumber motivasi kerja dan ini untuk 

melengkapi teori yang dikemukakan oleh Maslow, yaitu: 

Kebutuhan akan keberadaan (Existence Needs), berhubungan 

dengan kebutuhan dasar termasuk Physiological Needs dan 

Safety Needs dari Maslow. 

Kebutuhan akan hubungan (Relatedness Needs), menekankan 

akan pentingnya hubungan antar- individu (interpersonal 

relationship) dan ber- masyarakat (social relationship). 

Kebutuhan akan pertumbuhan (Growth Needs), dalah 

keinginan intrinsik dalam diri seseorang untuk maju atau 

meningkatkan kemampuan pribadinya. 

Motivasi kerja merupakan pendorong semangat kerja (Ardana 

dkk, 2012:193). Motivasi merupakan dorongan atau semangat 

yang membuat seseorang mempunyai tujuan dan ukuran 

standar yang akan dicapai. Pemberian motivasi kepada 

karyawan, akan memberikan dorongan kepada karyawan 

untuk lebih giat dalam bekerja sehingga diharapkan akan 
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meningkatkan kinerja karyawan (Suparyadi, 2015:115). Ada 

dua rangsangan motivasi yaitu dari dalam diri karyawan itu 

sendiri (internal) dan dari faktor luar karyawan (eksternal) 

(Suwatno dan Priansa, 2011:170).  

 

B. Memelihara Motivasi Kerja 

Organisasi merupakan bentuk kesatuan dari berbagai jenis, 

sifat, perilaku, dan keinginan dari anggota yang ada dalam 

organisasi tersebut. Sebagai organisasi yang beranggotakan 

orang-orang dengan bermacam-macam sifat, sikap, dan 

perilaku, dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya seringkali menemui berbagai persoalan 

internal yang pelik dan kompleks. Persoalan organisasi yang 

muncul dalam praktek sehari-hari lebih banyak diakibatkan 

karena minimnya komunikasi. Jalinan komunikasi antar teman 

sejawat maupun pimpinan terhadap karyawan atas berbagai 

persoalan yang muncul, baik formal maupun informal, akan 

dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. 

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki bermacam-

macam tujuan yang tampak maupun tersembunyi, 

menginginkan bahwa dalam jangka waktu tertentu ingin apa 

yang menjadi tujuan-tujuan pribadinya bisa diwujudkan. 
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Sebagai makhluk sosial yang hidup dan berada di tengah- 

tengah lingkungan kerja juga memiliki ikatan dan pertalian 

hubungan satu sama lain sebagai masyarakat dalam lingkup 

kecil. Perbedaan latar belakang pendidikan, suku, agama, jenis 

kelamin, usia, budaya, pangkat dan jabatan dalam organisasi 

seringkali mengalami benturan kepentingan satu sama lain 

sehingga menimbulkan perpecahan dan konflik internal 

organisasi. 

Pimpinan memegang peranan penting dalam memberikan arah 

dan tujuan organisasi secara lengkap dan jelas kepada seluruh 

elemen organisasi yang terlibat. Dalam interaksi antar anggota 

organisasi, pimpinan harus mampu memberikan dorongan atau 

motivasi (motivation) kepada para karyawan agar tercipta 

lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga akan 

menghasilkan kinerja yang optimal. 

Motivasi dapat dimaknai sebagai keinginan (desire) dari dalam 

yang mendorong seseorang untuk bertindak. Kata motif 

disamakan artinya dengan kata motive, dorongan, dan alasan. 

Motif adalah daya pendorong atau tenaga pendorong yang 

mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di 

dalam diri manusia yang menyebabkan manusia tersebut 

bertindak. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tingkah 

laku seseorang dalam beraktivias atau bekerja dapat muncul 
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atau timbul karena adanya motif (motive are the way of 

behaviour).  

Motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong 

dilakukannya suatu tindakan (action/activities) dan 

memberikan kekuatan (energy) yang mengarah kepada 

pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan, atau mengurangi 

ketidakseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan 

atau semangat kerja. Dorongan atau semangat kerja oleh 

Ravianto, (2008) sangat dipengaruhi oleh faktor atasan/ 

pimpinan, temen kerja, sarana fisik, kebijakan/ aturan, imbalan, 

jenis pekerjaan, dan tantangan. 

Motivasi merupakan proses untuk mencoba mempengaruhi 

seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Menurut 

Barelson dan Steiner dikatakan bahwa istilah motif sebagai 

suatu keadaan di dalam diri seseorang (inner state) yang 

mendorong, mengaktifkan, dan mengarahkan atau 

menyalurkan perilaku ke arah tujuan. Motivasi berarti suatu 

kondisi yang mendorong atau menjadi penyebab seseorang 

melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung 

secara sadar, (Hadari Nawasi, 1997:351). 
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Menurut Maslow, manusia memiliki lima kebutuhan pokok 

yang harus dipenuhi mulai dari yang paling dasar hingga yang 

paling tinggi. Dalam pandangan Maslow, setiap orang memiliki 

banyak kebutuhan sesuai tingkatan-tingkatan dan senantiasa 

berusaha agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat 

terpenuhi. Penggolongan sekaligus hirarki kebutuhan menurut 

Maslow antara lain: 

Kebutuhan Fisiologis 

Perwujudan yang tampak dari kebutuhan fisiologis antara lain 

sandang, papan, dan pangan. Kebutuhan ini dipandang sebagai 

kebutuhan yang paling mendasar dan setiap orang pasti 

membutuhkannya secara terus menerus, sehingga tidak bisa 

diabaikan melainkan untuk dipenuhi atau dipuaskan. 

Disamping itu, pentingnya pemenuhan akan kebutuhan ini 

sekaligus sebagai pembeda hakekat manusia dengan hewan 

atau makhluk yang lain yang tidak membutuhkan sandang 

seperti halnya manusia pada umumnya. 

Kebutuhan Keamanan 

Kebutuhan akan rasa aman harus dilihat dalam arti luas, karena 

kebutuhan akan keamanan tidak hanya secara fisik seperti 

perjalanan berangkat dan pulang bekerja serta keamanan harta 
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benda di rumah sewaktu di tinggal bekerja, tetapi kebutuhan 

rasa aman secara psikis (kejiwaan) seperti promosi, demosi, 

mutasi, pemutusan kerja, pelecehan seksual, perlakuan tidak 

adil, serta jaminan hari tua juga merupakan bagian dari 

kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman dari resiko 

kecelekaan kerja, penggunaan alat kerja, dampak radiasi, kimia, 

dan akibat-akibat lain yang ditimbulkan karena dari hasil kerja 

juga harus dijamin untuk memelihara motivasi kerja karyawan. 

Kebutuhan Sosial 

Manusia sebagai makhluk sosial yang bekerja di suatu 

organisasi dan hidup di tengah-tengah masyarakat, sangat 

membutuhkan pengakuan atas keberadaan dan kodratnya 

sebagai manusia. Kebutuhan sosial tercermin dari bentuk 

perasaan diterima orang lain serta sense of belong yang tinggi, 

yang dapat membantu menaikkan motivasi, usaha, dan moral 

kerja bagi organisasi.  

Orang yang bekerja di suatu organisasi juga membutuhkan 

pengakuan dibutuhkan (sense of importance), sanjungan, dan 

apresiasi sehingga tidak merasa diremehkan, diacuhkan atau 

disepelekan dalam memberikan pemikiran, ide, dan gagasan-

gagasannya. Kebutuhan sosial juga dipengaruhi oleh perasaan 
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ingin maju, berhasil, dan berkembang sesuai apa yang menjadi 

cita-cita hidupnya.  

Secara kategorikal tidak ada seorangpun yang senang jika 

menghadapi kegagalan, sebaliknya setiap orang akan merasa 

senang dan bahagia jika mengalami keberhasilan dan kemajuan 

dalam pekerjaannya. Disamping itu manusia kerja juga 

membutuhkan perasaan diikutsertakan (sense of participation) 

dalam proses pengambilan keputusan organisasi. 

Kebutuhan Penghargaan 

Pada prinsipnya semua orang memerlukan status, 

penghargaan, pengakuan, dan keberadaan (eksistensi) dari 

orang lain. Keberadaan dan status seseorang pada umumnya 

tercermin pada berbagai lambang atau simbol yang 

penggunaannya sering dipandang sebagai hak seseorang, baik 

di dalam maupun di luar organisasi. Dalam hal ini semakin 

tinggi kedudukan seseorang, maka semakin banyak hal yang 

digunakan sebagai simbol statusnya. Bentuk fasilitas atau 

penghargaan seseorang dalam organisasi adalah jabatan, 

wewenang, dan tanggungjawab yang diberikan oleh masing-

masing pimpinan. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam 

suatu organisasi, maka akan semakin besar pula penghargaan 

atau fasilitas yang diterimanya.  
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Dalam kehidupan masyarakat, pada umumnya orang yang 

terpandang dengan memiliki kekayaan, kedudukan, jabatan, 

pendidikan yang tinggi senang jika merasa dihargai, dihormati, 

dan dijadikan sebagai orang yang mempunyai pengaruh luas di 

masyarakat. 

Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan aktualisasi diri hanya bisa diwujudkan oleh orang-

orang yang telah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 

sebelumnya. Walaupun dalam kasus tertentu pada orang 

tertentu hal tersebut tidak berlaku, tetapi secara umum 

kebutuhan aktualisasi merupakan kebutuhan yang paling sulit 

untuk dicapai.  

Dorongan dan keinginan seorang pegawai (motivator) adalah 

sesuatu yang tidak dapat diamati, melainkan sesuatu yang 

hanya dapat disimpulkan dari perilaku-perilaku yang nampak 

dan nyata. Motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang 

dengan situasi tertentu yang dihadapinya, sehingga perbedaan 

dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang 

dalam situasi tertentu juga akan menimbulkan dorongan yang 

berbeda pula. 
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Menurut Meier (1965) yang memberikan teori tentang job 

performance, dalam hal ini teori psikologi proses tingkah laku 

kerja, perbedaan performance kerja antara orang yang satu 

dengan yang lainnya di dalam suatu situasi kerja adalah karena 

perbedaan karakteristik dari individu. Di samping itu, masih 

menurut Meier, orang yang sama dapat menghasilkan tingkah 

laku kerja yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. 

 

C. Kepuasan Kerja 

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dalam 

sebuah perusahaan yang memiliki peranan yang sangat penting 

dalam menentukan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan 

dari sebuah perusahaan yang telah ditetapkan oleh pihak 

manajemen perusahaan tersebut. Dengan mengetahui 

kepuasan kerja karyawan, melalui bagaimana karyawan 

tersebut merespon terhadap berbagai program atau rencana 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan, hal ini dapat menjadi 

umpan balik yang sangat berharga bagi perusahaan tersebut. 

Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap 

pekerjaannya (Schiffman, 2008:101).  

Pada dasarnya kepuasan merupakan suatu konsep yang 

multifacet atau banyak dimensi, dan bersifat subyektif dari 
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masing-masing individu yang bersangkutan (Sugiyono, 

2004:178). Menurut Siagian dan Sondang (1983:104) kepuasan 

kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari 

beberapa sikap khusus terhadap faktor- faktor pekerjaan, 

penyesuaian diri dan hubungan individu di luar kerja. 

Sedangkan menurut Handoko (2001:193) kepuasan kerja atau 

job satisfaction adalah keadaan emosional yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Sebuah perusahaan sangat 

bergantung pada karyawannya, sebagaimana baiknya sebuah 

perencanaan namun pelaksanaan akan tetap bergantung pada  

manusia  yang  menjalankannya sehingga hasil sebenarnya akan 

juga menggambarkan kepuasan kerja karyawan tersebut. Ini 

menunjukkan pula bahwa semakin tinggi kepuasan kerja 

karyawan, maka makin tinggi pula prestasi kerja yang 

ditampilkan, begitu juga sebaliknya. Karyawan yang 

mempunyai prestasi yang baik akan menuntut imbalan yang 

sesuai dengan hasil yang dicapainya. 

Kepuasan kerja juga memiliki hubungan yang erat dengan sikap 

karyawan atas pekerjaan mereka, situasi kerja setiap harinya, 

kerjasama antar karyawan baik dengan atasan maupun dengan 

rekan kerja. Kepuasan kerja secara lebih jauh, juga 

menunjukkan kesesuaian antara sebuah harapan terhadap 
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pekerjaan yang ada dan imbalan yang diperoleh dari pekerjaan 

tersebut. Dari beberapa definisi dan penjelasan diatas maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja merupakan 

refleksi dari seorang karyawan terhadap pekerjaannya yang 

timbul bukan hanya sebagai hasil interaksi antara karyawan 

dengan pekerjaannya, tetapi juga dengan lingkungan kerja, 

situasi dan kondisi kerja serta rekan kerja karyawan. 

Faktor-faktor kepuasan kerja yang diambil berdasarkan pada 

job description index, yang terdapat pengukuran yang standar 

terhadap kepuasan kerja, yang meliputi beberapa faktor yaitu 

pekerjaan itu sendiri, mutu dan pengawasan supervisi, gaji atau 

upah, kesempatan promosi, dan rekan kerja. Job Description 

Index adalah pengukuran terhadap kepuasan kerja yang 

dipergunakan secara luas dan menyediakan skala kepuasan 

kerja yang valid dalam skala yang dapat dipercaya (Kotler, 

2005:157). 

Pekerjaan itu sendiri 

Setiap karyawan lebih menyukai pekerjaan yang memberikan 

peluang kepada mereka untuk menggunakan ketrampilan dan 

kemampuan yang dimiliki, yang mampu menawarkan satu 

varietas tugas, kebebasan dan umpan balik tentang seberapa 

baiknya mereka dalam melakukan hal tersebut.  
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Karakteristik tersebut membuat pekerjaan menjadi lebih 

menantang secara mental. Sifat dari pekerjaan itu sendiri 

adalah determinan utama dari kepuasan kerja. Lima dimensi 

inti dari materi pekerjaan yang meliputi ragam ketrampilan 

(skill variety), identitas pekerjaan (task identity), keberartian 

pekerjaan (task signi-ficance), otonomi (autonomy) dan umpan 

balik (feed back).  

Dari setiap dimensi inti dari pekerjaan mencakup sejumlah 

aspek materi pekerjaan yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja seseorang. Adapun kaitan masing- masing dimensi 

tersebut dengan semakin besarnya keragaman aktivitas 

pekerjaan yang dilakukan, seseorang akan merasa pekerjaanya 

semakin berarti. 

Mutu Pengawasan 

Kegiatan pengawasan merupakan suatu proses seorang 

manajer memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

karyawannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. Proses pengawasan mencatat perkembangan 

pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan sehingga 

memungkinkan pengelola untuk dapat mendeteksi adanya 

penyimpangan dari apa yang telah direncanakan dengan hasil 

saat ini, dan kemudian dapat dilakukan tindakan pembetulan 
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untuk mengatasinya. Perilaku pengawas merupakan hal 

penting yang menentukan selain dari kepuasan kerja itu sendiri. 

Karyawan akan lebih puas dengan manajer pengelola yang lebih 

bijaksana, memperhatikan kemajuan, perkembangan dan 

prestasi kerja dari karyawannya. 

Gaji atau Upah 

Karyawan selalu menginginkan sistem penggajian yang sesuai 

dengan harapan mereka. Apabila pembayaran tersebut tampak 

adil berdasarkan pada permintaan pekerjaan, tingkat 

ketrampilan individu, dan standar pembayaran masyarakat 

pada umumnya, maka kepuasan yang dihasilkan akan juga 

tinggi. Upah sebagai jumlah keseluruhan pengganti jasa yang 

telah dilakukan oleh tenaga kerja yang meliputi upah pokok dan 

tunjangan sosial lainnya (Handoko,H:2001).  

Gaji merupakan salah satu karakteristik pekerjaan yang 

menjadi ukuran ada tidaknya kepuasan kerja, dalam artian ada 

atau tidaknya keadilan dalam pemberian gaji tersebut. Gaji atau 

upah yang diberikan kepada karyawan merupakan suatu 

indikator terhadap keyakinan seseorang pada besarnya upah 

yang harus diterima. 

Kesempatan Promosi 
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Promosi merupakan perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan 

yang lain dimana jabatan tersebut memiliki status dan tanggung 

jawab yang lebih tinggi. Hal ini memberikan nilai tersendiri bagi 

karyawan, karena merupakan bukti pengakuan terhadap 

prestasi kerja yang telah dicapai oleh karyawan. Promosi juga 

memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, untuk 

lebih bertanggung jawab dan meningkatkan status sosial 

(Schiffman dan Kanuk,2008:98).  

Oleh karena itu, salah satu kepuasan terhadap pekerjaan dapat 

dirasakan melalui ketetapan dan kesempatan promosi yang 

diberikan oleh rumah makan, misalnya dari pelayan ke kasir 

atau untuk tempat order pesanan pelanggan dalam jumlah 

banyak. 

Rekan Kerja 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan 

interaksi dengan orang lain, begitu juga dengan karyawan di 

dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan interaksi 

dengan orang lain baik rekan kerja maupun atasan mereka. 

Pekerjaan seringkali juga memberikan kepuasan kebutuhan 

sosial, dimana tidak hanya dalam arti persahabatan saja tetapi 

dari sisi lain seperti kebutuhan untuk dihormati, berprestasi, 

dan berafiliasi. Rekan kerja juga merupakan bagian dari 
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perwujudan salah satu teori motivasi menurut Alderfer yaitu 

kebutuhan akan hubungan (Relatedness Needs), dimana pene- 

kanan ada pada pentingnya hubungan antar-individu 

(interpersonal relationship) dan bermasyarakat (social 

relationship). (Simamora H,1993:95). Pada dasarnya seorang 

karyawan juga menginginkan adanya perhatian dari rekan 

kerjanya, sehingga pekerjaan juga mengisi kebutuhan 

karyawan akan interaksi sosial, sehingga pada saat seorang 

karyawan memiliki rekan kerja yang saling mendukung dan 

bersahabat, maka akan meningkatkan kepuasan kerja mereka. 

 

D. Manajemen Pengetahuan Karyawan 

Sebuah perusahaan untuk dapat bertumbuh dan berkembang di 

tengah perubahan lingkungan eksternal yang lebih pesat, harus 

memfokuskan diri kepada perubahan faktor internalnya yaitu 

untuk mencari, menarik bahkan mempertahankan karyawan 

yang memiliki keunggulan talenta bagi perusahaan dan dalam 

divisi yang dijalankannya. Hanya orang-orang terbaik dan 

mereka yang memiliki potensi yang lebih dan jumlah yang 

cukup, pada posisi yang tepat dan dengan pendayagunaan yang 

optimal yang dapat mendorong perusahaan untuk berkembang. 



31 

Berhasilnya suatu perusahan tidak terlepas dari kinerja 

karyawan, salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam mempertahankan kinerja karyawan ialah dengan 

menerapkan adanya Manajemen Pengetahuan. Manajemen 

Pengetahuan merupakan sistem yang dibuat untuk 

menciptakan, mendokumentasikan, menggolongkan, dan 

menyebarkan Pengetahuan dalam sebuah organisasi 

(Widayana, 2015). Indra Taruna Anggapraja (2016), 

menyatakan bahwa secara parsial besarnya pengaruh 

penerapan Manajemen Pengetahuan terhadap kinerja 

karyawan adalah berpengaruh signifikan tarhadap kinerja. 

Manajemen pengetahuan adalah sebuah koordinasi sitematis 

dalam sebuah organisasi yang mengatur sumber daya manusia, 

teknologi, proses, dan struktur organisasi dalam rangka 

meningkatkan nilai melalui penggunaan ulang dan inovasi 

(Dalkir, 2011:4).  

Manajemen pengetahuan menjadi bidang yang penting dalam 

proses pembelajaran sebuah organisasi. Pengetahuan yang 

dimiliki oleh organisasi harus mampu memberikan kemajuan 

bagi organisasi itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan manajemen 

yang kuat agar pengetahuan tersebut mengakar di setiap 

individu dalam organisasi dan tidak hilang begitu saja dengan 

didukung infrastruktur untuk penyebaran informasi di 
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lingkungan organisasi. Manajemen pengetahuan merupakan 

bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kinerja karyawan 

maupun organisasi (Harmen dan Darma, 2018). 

Melalui manajemen pengetahuan akan terjadi eksploitasi yang 

maksimal dari suatu pengetahuan. Pemanfaatan pengetahuan 

yang menyebar ke seluruh anggota organisasi atau semua unit 

di dalam sebuah perusahaan, tentu jauh lebih maksimal dari 

pada eksploitasi pengetahuan yang dilakukan individu tertentu 

atau unit tertentu. Pemanfaatan yang optimal dari pengetahuan 

atau kompetensi organisasi tertentu akan meningkatkan daya 

saing perusahaan itu, juga dapat membukakan kesempatan 

untuk mengeksplorasi pengetahuan untuk mendapatkan atau 

menciptakan pengetahuan baru (Monsow, Runtuwene, dan 

Rumawas, 2017). Manajemen pengetahuan merupakan bentuk 

pembelajaran untuk meningkatkan kinerja karyawan maupun 

organisasi (Harmen dan Darma, 2018). 

 

E. Dampak Rendahnya Motivasi Kerja dan Kurangnya 

Manajemen Pengetahuan 

Menurunnya kinerja karyawan dapat disebabkan oleh 

rendahnya motivasi kerja karyawan. Rendahnya motivasi kerja 

berkaitan dengan kurangnya penghargaan baik secara lisan 
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atau tulisan terhadap karyawan yang berprestasi, kurangnya 

bonus dan kompensasi terhadap karyawan yang berprestasi, 

kurangnya bimbingan dan arahan serta dorongan dari 

pimpinan kepada karyawan, kurangnya jejang karir, serta 

kurangnya komunikasi terkait peraturan yang ditetapkan di 

perusahaan. 
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Latihan Soal 

Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap 

materi pada BAB II, kerjakan tugas berikut; 

a. Apa hal utama yang menjadi tantangan bagi setiap 

perusahaan di era teknologi seperti sekarang ini? 

Jelaskan! 

b. Tidak mudah sebuah perusahaan bertahan di era 

seperti ini. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkap 

perusahaan untuk bertahan di era seperti ini! 

c. Perusahaan diibarakan sebagai kendaraan dan 

pemimpin diibaratkan sebagai pengemudi 

kendaraan tersebut, sedangkan visi adalah tujuan 

akhir. Jelaskan mengapa bisa demikian! Sertakan 

alasannya! 

d. Apa pengertian karyawan? 

e. Apa fungsi karyawan? 

f. Apa peran karyawan dalam suatu perusahaan? 

g. Apa pengertian motivasi kerja? 

h. Apa tujuan pemberian motivasi kerja kepada 

karyawan? 
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i. Jelaskan dengan lengkap tujuan pemberian 

motivasi kerja kepada karyawan! 

j. Organisasi yang berdaya akan dipenuhi oleh orang-

orang yang memiliki kepedulian dan keterlibatan 

yang dapat membantu usaha pencapaian fleksibilitas 

serta responsivitas terhadap pelanggan dalam 

lingkungan bisnis yang menantang dan kompetitif.  

Jelaskan maksudnya! 

k. Apa itu motivasi kerja? 

l. Jelaskan pengertian motivasi kerja menurut George 

& Jones! 

m. Proses motivasi kerja sendiri terdiri dari tiga 

elemen. Sebutkan dan jelaskan! 

n. Self Actualization adalah kebutuhan aktualisasi diri 

dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, 

ketrampilan, dan potensi optimal untuk mencapai 

prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar 

biasa yang sulit dicapai orang lain.  

Jelaskan maksudnya! 

o. Alderfer mengemukakan bahwa ada tiga 

kebutuhan manusia yang perlu dipuaskan sebagai 

sumber motivasi kerja. Sebutkan dan jelaskan! 
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p. Apa yang dimaksud dengan memelihara motivasi 

kerja?  

q. Perbedaan latar belakang pendidikan, suku, agama, 

jenis kelamin, usia, budaya, pangkat dan jabatan 

dalam organisasi seringkali mengalami benturan 

kepentingan satu sama lain sehingga menimbulkan 

perpecahan dan konflik internal organisasi.  

Jelaskan maksud statement di atas dan alasannya!  

r. Apakah pemimpin mempunyai faktor penting 

terhadap motivasi karyawan? Jelaskan dan berikan 

alasannya! 

s. Jelaskan pengertian motivasi menurut Barelson dan 

Steiner! 

t. Sebutkan dan jelaskan pengertian penggolongan 

sekaligus hirarki kebutuhan menurut Maslow! 

u. Jelaskan maksud job performance dan berikan 

contohnya! 

v. Apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja? 

Berikan contoh dan alasannya! 

w. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor kepuasan 

kerja!  
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x. Jelaskan Manajemen Pengetahuan Karyawan 

secara umum!  

y. Manajemen pengetahuan menjadi bidang yang 

penting dalam proses pembelajaran sebuah 

organisasi. 

Jelaskan dan berikan contohnya! 

z. Jelaskan Dampak Rendahnya Motivasi Kerja dan 

Kurangnya Manajemen Pengetahuan! 
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BAB III 

Motivasi Kerja, Manajemen 
Pengetahuan, dan Kinerja 

Karyawan 
 

A. Motivasi Kerja 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Pegawai dalam suatu organisasi merupakan salah satu faktor 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Pegawai bukan semata objek dalam 

pencapaian tujaun organisasi, tetapi juga menjadi 

subjek/pelaku. Pegawai dapat menjadi perencana, pelaksana 

dan pengendali yang selalu berperan aktif dalam pencapaian 

tujuan organisasi, serta mempunyai pikiran, perasaan dan 

keinginan yang dapat mempengaruhi sikapnya dalam 

pekerjaan. Selain itu, pegawai memberikan kontribusi kepada 

organisasi berupa kemampuan, keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki, sedangkan organisasi diharapkan memberikan 

imbalan dan pengharagaan kepada pegawai secara adil 

sehingga dapat memberikan motivasi kerja. 
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Motivasi untuk bekerja sangat penting bagi tinggi rendahnya 

produktivitas suatu instansi atau organisasi. Tanpa adanya 

motivasi dari para pegawai untuk bekerja sama bagi 

kepentingan organisasi/instansi maka tujuan yang telah 

ditetapkan tidak akan tercapai. Sebaliknya, apabila terdapat 

motivasi yang tinggi dari para pegawai, maka hal ini merupakan 

suatu jaminan atas keberhasilan instansi/organisasi dalam 

mencapai tujuannya.  

Motivasi Kerja ini ialah arah perilaku (direction of behavior) 

mengacu pada perilaku yang dipilih seseorang dalam bekerja 

dari banyak pilihan perilaku yang dapat mereka jalankan baik 

tepat maupun tidak. Untuk mencapai tujuan perusahaan secara 

maksimal, karyawan harus memiliki motivasi untuk memilih 

perilaku yang fungsional dan dapat membantu organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Setiap karyawan diharapkan dapat 

bekerja tepat waktu dan termasuk gaji/upah yang di dapat 

sebagai hasil kerja dan tentunya karyawan harus mengikuti 

peraturan yang berlaku. 

Motivasi kerja merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan 

setiap individu untuk mencapai target atau hal yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Dimana motivasi kerja ini membuat setiap 

individu menjadi semangat atau mempunyai dorongan untuk 

mempengaruhi setiap individu dalam bekerja. Sesuai dengan 
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pendapat Hasibuan (2009) motivasi penting karena motivasi 

adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung 

perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias 

mencapai hasil yang optimal. 

Kata motivasi berasal dari bahasa Latin, Movere yang berarti 

menggerakan. Menurut Robbins dan Coulter (2014:459) 

motivasi adalah proses seseorang diberi energi, diarahkan, dan 

berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan. Sutrisno 

(2016:110) menyebutkan bahwa motivasi adalah suatu faktor 

yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas 

tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula 

sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Santoso 

(2017:255) menyebutkan bahwa motivasi pada dasarnya 

adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu 

tindakan (action atau activities) dan memberikan kekuatan 

yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi 

kepuasan ataupun mengurangi ketidak seimbangan. 

Faktor yang dianggap berpengaruh terhadap motivasi kerja 

adalah lingkungan kerja,  agar pegawai yang berada di dalam 

organisasi dapat bekerja dengan baik dan memberikan hasil 

yang maksimal, maka perlu memperhatikan kebutuhan, 

keinginan, dan harapan pegawai atas pekerjaan yang mereka 

lakukan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dan harapan 
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tersebut maka pegawai akan merasa puas dan termotivasi 

dalam melakukan pekerjaannya. 

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat dijelaskan 

bahwa motivasi merupakan dorongan atau kekuatan baik yang 

muncul dari dalam diri seseorang atau yang diberikan oleh 

manajer kepada karyawan yang bertujuan agar karyawan dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 

b. Teori Motivasi Kerja 

Menurut Fahmi (2016:101) beberapa teori mengenai motivasi 

yaitu sebagai berikut: 

 

Teori Kebutuhan Maslow 

Menurut Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 

(lima) tingkatan kebutuhan, yaitu setiap tingkatan akan 

diperoleh jika telah dilalaui dengan tingkatan yang dibawahnya 

dan seterusnya. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak 

harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat 

berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Adapun 
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tiap tingkatan hirarki dari kebutuhan menurut teori Abraham H 

Maslow adalah sebagai berikut: 

Kebutuhan psikologikal 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling dasar yang harus 

dipenuhi oleh seorang individu. Kebutuhan tersebut mencakup 

sandang, pangan, papan. Contohnya kebutuhan makan, minum, 

perumahan, istirahat untuk menjaga kesehatan, berobat bila 

sakit. 

Kebutuhan rasa aman 

Kebutuhan ini akan diperoleh setelah kebutuhan yang pertama 

dipenuhi. Kebutuhan rasa aman dapat terpenuhi dalam 

berbagai bentuk seperti: 

Pegawai yang bekerja mampu untuk menyisikan gaji untuk 

ditabung. 

Bagi seorang pegawai memiliki pekerjaan yang ada jaminan 

pensiun, asuransi kesehatan/jiwa dan sejenisnya. 

Kondisi kerja yang menyenangkan, termasuk memiliki 

pimpinan yang aspiratif. 

Keamanan dalam tempat tinggal. 
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Kebutuhan sosial 

Kebutuhan yang mencakup perasaan seseorang seperti 

termilikunya cinta dan kasih sayang dari seseorang, memiliki 

keluarga yang harmonis, tergabung dalam organisasi sosial. 

Social needs disini memperlihatkan seseorang yang 

membutuhkan pengakuan atau penghormatan dari orang lain. 

Kebutuhan penghargaan 

Esteem needs adalah kebutuhan seseorang untuk memperoleh 

harga diri. Harga diri atau respek diri ini bergantung pda 

keinginan akan kekuatan, kompetensi dan kemandirian. Pada 

tahap ini seorang memiliki keinginan kuat untuk 

memperlihatkan prestasi yang dimiliki, serta prestasi tersebut 

selanjutnya diinginkan orang lain mengetahuinya dan 

menghargai atas prestasi yang telah diperoleh tersebut. 

Kebutuhan aktualisasi diri 

kebutuhan untuk menggunakan prestasi yang dimiliki dan 

mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan dirinya. 
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Teori Motivasi Herzberg 

Motivasi factor 

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan bekerja 

berdasarkan pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi seperti 

pencapaian, penghargaan, tanggung jawab, dan peluang untuk 

bertumbuh. Dan tergolong sebagai faktor motivasional antara 

lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, 

kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir dan pengakuan 

dari orang lain. 

Hygine factor 

Melihat bagaimana kondisi kerja, lingkungan kerja dan 

sejenisnya memiliki pengaruh dalam mendorong seseorang 

memiliki motivasi kuat dalam membangun semangat kerja. 

 

Teori ERG 

Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Aldefder. Kata ERG 

merupakan kepanjangan dari existence, relatedness, dan 

growth. 
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Existence (eksistensi), kebutuhan fisiologis dan keamanan 

dalam klasifikasi Maslow. 

Relatedness (hubungan), kebutuhan sosial komponen eksternal 

penghargaan dalam klasifikasi Maslow. 

Growth (pertumbuhan), hasrat instrinsik untuk perkembangan 

pribadi mencakup komponen intrinsik dari kategori 

penghargaan Maslow dan karakteristik yang tercakup pada 

aktualisasi diri. 

 

Teori Kebutuhan Mc Cleallan 

Menurut McClelland terdapat tiga motif yang dimiliki oleh 

setiap orang, yaitu sebagai berikut: 

Motif berprestasi 

Mereka yang memiliki nilai standar yang tinggi. Jika gagal dalam 

bekerja ia selalu ingin mengulang kembali karena mereka 

berprinsip kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mereka 

yang diatas standar angat membahayakan lingkungan. Egoisme 

selalu ditinggikan sehingga mereka tak acuh terhadap 

lingkungannya, mereka mengumpulkan teman-temannya dan 

jika sudah berhasil biasanya teman-temannya ditinggalkan. 
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Motif Berkuasa 

Mereka yang memiliki niali diatas standar, membahayakan 

lingkungan dan bersifat kejam dengan menghalalkan segala 

cara untuk memeras orang lain. Mereka yang dibawah standar 

jangan memimpikan jabatan yang lebih tinggi karena hal itu 

akan membuat mereka yag berstandar tinggi akan mengolok-

olok mereka. 

Motif Bersahabat 

Mereka yang berada di atas standar akan mempunyai banyak 

kawan tapi lupa akan pekerjaannya apalagi prestasi kerja. 

Mereka yang dibawah standar akan mengabaikan orang lain. 

Jika memperoleh nilai dari nol sama sekali tidak butuh teman 

dan cenderung hidup menyendiri. 

Teori Evaluasi Kognitif 

Teori ini berasumsi bahwa membagi ganjaran-ganjaran 

ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya secara instrinsik 

telah diberi hadiah, cenderung mengurangi tingkat motivasi 

keseluruhan. Artinya, bila ganjaran ekstrinsik diberikan kepada 

seseorang untuk menjalankan suatu tugas yang menarik, 

pemberian ganjaran akan menyebabkan minat instrinsik 

terhadao tugas sendiri merosot. 
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Teori Penetapan tujuan 

Suatu tujuan akan memberitahu pegawai apa yang perlu 

dikerjakan dan apa yang tidak perlu dikerjakan, serta betapa 

banyak upaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan. 

Teori Penguatan 

Teori penguatan memandang perilaku itu muncul disebabkan 

oleh lingkungan sehigga para ahli beragumen bahwa 

penguatanlah yang mengkondinasikan perilaku manusia, 

bukan semata-mata dirinya. Teori ini dilandasi oleh aliran yang 

menganggap perilaku itu muncul karena ada pengaruh stimulus 

dari lingkungan. 

Teori Keadilan 

Teori keadilan mengemukakaan bahwa individu akan 

membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka 

dengan masukan atau keluaran orang lain dan kemudia 

merespon untuk menghapuskan setiap ketidakadilan. 

Menurut Sutrisno (2016:121) menyebutkan bahwa teori 

motivasi terdiri dari dua aspek, yaitu sebagi berikut : 
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Teori Kepuasan (Content Theory) 

Teori ini menekankan kepada pendekatan atas factor-faktor 

kebutuhan dan kepuasan individu menyebabkannya bertindak 

dan berperilaku secara tertentu. Jadi, dalam teori ini 

mengemukakan bahwa seseorang akan bertindak untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kebutuhan dan 

pendorong adalah keinginan dalam memenuhi kepuasan 

material dan nonmaterial dari hasil bekerja. Teori kepuasan 

(Content Theory) yang dikenal antara lain : 

Teori F.W.Taylor dengan teori motivasi konvensional 

Teori ini memfokuskan pada anggapan bahwa keinginan untuk 

pemenuhan kebutuhan menyebabkan orang mau bekerja keras. 

Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mau berusaha 

memberikan imbalan berupa bentuk materi, agar bawahannya 

bersedia diperintah untuk melakukan pekerjaan yang telah 

ditentukan. 

Teori Abaraham H.Maslow dengan teori hierarki 

Kebutuhan fisiologis (physiological), yaitu kebutuhan untuk 

mempertahankan hidup. Seperti : makan, minum, pakaian, dan 

lain-lain. Upaya untuk bertahan hidup. 
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Kebutuhan rasa aman (safety), yaitu kebutuhan akan rasa aman 

dan keselamatan. Keamanan dan perlindungan/keselamatan 

dari bahaya fisik dan emosional. 

Kebutuhan hubungan sosial (affiliation), yaitu kebutuhan untuk 

hidup bersama dengan orang lain. Seperti: kasih sayang, rasa 

memiliki, penerimaan.  

Kebutuhan pengakuan (esteem), kebutuhan akan adanya 

penghargaan diri dan penghargaan prestise (posisi) diri dari 

lingkungannya. Kebutuhan pengakuan meliputi : faktor internal 

(otonomi, dan prestasi) dan faktor eksternal(pengakuan, dan 

perhatian) 

Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization), merupakan 

tingkat kebutuhan yang paling tinggi, karena biasanya 

seseorang bertindak bukan atas dorongan orang lain, tetapi 

karena atas kesadaran dan keinginan diri sendiri. 
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Teori Hierarki Maslow 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sutrisno (2016:121) 

 

Teori David McClelland dengan teori motivasi prestasi 

Need for achievement, yaitu kebutuhan untuk mencapai sukses 

yang diukur berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri 

seseorang. 

Need for affiliation, yaitu kebutuhan akan kehangatan dan 

sokongan dalam hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan 

untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan orang lain. 
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Need for power, yaitu kebutuhan untuk menguasai dan 

mempengaruhi terhadap orang lain. Kebutuhan ini 

menyebabkan orang yang bersangkutan tidak atau kurang 

memperdulikan perasaan orang lain. 

Teori Frederick Hezberg dengan teori model dan faktor 

Faktor pemeliharaan (maintenance factor), yang disebut juga 

hygiene factor, merupakan faktor-faktor pemeliharaan yang 

berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh 

ketentraman badaniah. Faktor-faktor pemeliharaan ini 

meliputi: gaji, kondisi kerja fisik, kepastian kerja, supervisi yang 

menyenangkan, dan macam-macam tunjangan lainnya. 

Faktor motivasi (motivation factor), merupakan faktor 

pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari 

dalam diri orang yang bersangkutan, mencakup: kepuasan 

kerja, prestasi yang diraih, peluang untuk maju, pengakuan 

orang lain, kemungkinan pengembangan karier, dan tanggung 

jawab. 
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Teori Clayton P. Alderfer dengan teori ERG 

Existence (keberadaan), merupakan kebutuhan seseorang 

untuk dapat dipenuhi dan terpeliharanya keberadaan yang 

bersangkutan sebagai seorang manusia di tengah-tengah 

masyarakat atau perusahaan, yang meliputi: kebutuhan 

psikologis (rasa lapar, rasa haus) dan kebutuhan rasa aman. 

Relatedness (kekerabatan), merupakan keterkaitan antara 

seseorang dengan lingkungan sosial sekitarnya. Teori ini 

mencakup semua kebutuhan yang melibatkan hubungan 

seseorang dengan orang lain, seperti: kegiatan saling menerima, 

pemberian pengertian, dan sebagainya yang merupakan proses 

kekerabatan. 

Growth (pertumbuhan), merupakan kebutuhan yang berkaitan 

dengan pengembangan potensi diri seseorang, seperti: 

pertumbuhan kreativitas dan pribadi. 

Teori Motivasi Proses (Process Theory) 

Teori motivasi proses pada dasarnya berusaha menjawab 

pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, 

memelihara, dan menghentikan perilaku individu agar setiap 

individu dapat bekerja giat sesuai dengan keinginan manajer, 

atau dengan kata lain teori-teori proses memusatkan 
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perhatiannya pada bagaimana motivasi terjadi. Teori ini 

merupakan sebab-akibat bagaimana seseorang bekerja serta 

hasil telah diperolehnya. Ada tiga teori motivasi proses (Process 

Theory) yang dikenal yaitu: 

Teori Harapan (Expectancy Theory) 

Teori ini menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi 

seseorang bekerja giat dalam melaksanakan pekerjaannya 

bergantung pada timbal balik antara apa yang diinginkan 

dengan kebutuhan dari hasil pekerjaan itu. Teori ini 

mengandung 3 variabel, yaitu: 

Daya tarik, yaitu sampai sejauh mana seseorang merasa 

pentingnya hasil yang diperoleh dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

Hubungan antara prestasi kerja dengan imbalan, yaitu tingkat 

keyakinan seeorang tentang hubungan antara tingkat prestasi 

kerja dengan pencapaian hasil tertentu. 

Hubungan antara usaha dengan prestasi kerja, yaitu persepsi 

seseorang tentang kemungkinan bahwa usaha tertentu akan 

menjurus kepada prestasi. 

Teori keadilan (equity theory) 
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Teori ini menekankan bahwa ego manusia selalu 

mendambakan keadilan dalam pemberian hadiah maupun 

hukuman terhadap setiap perilaku yang relative sama. Keadilan 

merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja 

seseorang. 

Teori pengukuhan (reinforcement theory) 

Teori ini didasarkan atas hubungan sebab dan akibat perilaku 

dengan pemberian kompensasi. Jadi, teori ini menyatakan 

bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan dan imbalannya 

berlaku sebagai faktor pendorong yang positif dan perilaku 

yang berhasil. 

 

c. Jenis Motivasi Kerja 

Menurut Suhardi (2013:53) menyebutkan bahwa motivasi 

terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut : 

Motivasi Intrinsi 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari dalam 

diri seseorang. Motivasi ini terkadang muncul tanpa pengaruh 

apa pun dari luar. Biasanya orang yang termotivasi secara 

intrinsik lebih mudah terdorong untuk mengambil tindakan. 
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Bahkan, mereka bisa memotivasi dirinya sendiri tanpa perlu 

dimotivasi orang lain. Semua ini terjadi karena ada prinsip 

tertentu yang mempengaruhi mereka. 

Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikannya motivasi intrinsik, 

yaitu motivasi yang muncul karena pengaruh lingkungan luar. 

Motivasi ini menggunakan pemicu untuk membuat seseorang 

termotivasi. Pemicu ini bisa berupa uang, bonus, insentif, 

penghargaan, hadiah, gaji besar, jabatan, pujian dan sebagainya. 

Motivasi ekstrinsik memiliki kekuatan untuk mengubah 

kemauan seseorang. Seseorang bisa berubah pikiran dari yang 

tidak mau menjadi mau berbuat sesuatu karena motivasi ini. 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern yang berasal dai pegawai. 

Menurut Bangun (2012:316), sebagai berikut: 

Kebutuhan Fisiologis 

Ditunjukkan dengan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu 

kebutuhan ini masih bersifat kebutuhan jasmani atau fisik, 
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kebutuhan ini berupa pemberian kebutuhan sandang, papan 

dan pangan. 

Kebutuhan Rasa Aman dan Keselamatan 

Ditunjukkan dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kerja 

yang diantaranya seperti adanya tunjangan kesehatan dan 

jasmani di hari tua. 

Kebutuhan Sosial 

Ditunjukkan dengan melakukan interaksi dengan orang lain 

yang diantaranya dengan menjalin hubungan kerja yang 

harmonis, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain dan 

kebutuhan akan rasa perasaan ikut berpartisipasi. 

Kebutuhan Akan Penghargaan 

Ditunjukkan dengan pujian dan promosi berdasarkan 

kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai 

oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi kerja. 

Kebutuhan Perwujudan Diri 

Ditunjukkan dengan sifat pekerjaan yang menarik dan 

menantang, dimana karyawan tersebut akan menyerahkan 

kecakapan, keterampilan dan potensinya. Dalam pemenuhan 
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kebutuhan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

Dimensi Motivasi Kerja 

Menurut Sutrisno (2016:116) menyebutkan bahwa faktor-

faktor yang dapat dijadikan dimensi motivasi kerja yaitu 

sebagai berikut : 

Faktor Intern 

Keinginan untuk dapat hidup. Ini merupakan kebutuhan setiap 

manusia untuk bertahan hidup yang meliputi: mendapat 

kompensasi, memiliki pekerjaan tetap, dan suasana kerja yang 

aman dan nyaman. 

Keinginan untuk dapat memiliki. Dapat mendorong seseorang 

untuk mau melalakukan pekerjaan. Hal ini sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari yang apabila memiliki keinginan yang 

keras maka dapat mendorong orang untuk mau bekerja.  

Keinginan untuk memperoleh penghargaan, yang disebabkan 

adanya keinginan untuk dihormati, dihargai, dan diterima oleh 

orang lain. 
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Keinginan untuk memperoleh pengakuan, yang meliputi: 

penghargaan terhadap prestasi, hubungan kerja yang harmonis, 

pimpinan yang adil, dan dihargai masyarakat. 

Keinginan untuk berkuasa.  Dapat mendorong seseorang untuk 

bekerja. Hal ini dapat memungkinkan seseorang menjadi 

pemimpin atau penguasa dalam organisasi. 

Faktor Ekstern 

Kondisi lingkungan kerja, meliputi keseluruhan sarana dan 

prasarana kerja yang ada disekitar lingkungan kerja karyawan 

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 

Kompensasi yang memadai, yang m erupakan alat motivasi 

yang paling ampuh untuk mendorong para karyawan dapat 

bekerja dengan baik. 

Supervisi yang baik.  

Fungsi supervisi adalah memberikan pengarahan, dan 

membimbing dalam bekerja. Dengan hubungan yang baik 

antara supervisi dan para karyawan, maka akan dapat 

menghadapi segala masalah dengan baik. 
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Adanya jaminan pekerjaan 

Hal ini bisa membuat para karyawan akan mau bekerja keras 

untuk perusahaan. Para karyawan memiliki keinginan kalau 

jaminan karier yang jelas untuk masa depan mereka dapat 

dijamin oleh perusahaan. 

Status dan tanggung jawab, yang merupakan dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan akan rasa sebuah 

pencapaian. 

Peraturan yang fleksibel 

Biasanya dalam suatu perusahaan memiliki sistem dan 

prosedur yang harus dipatuhi oleh para karyawan, yang bersifat 

untuk mengatur dan melindungi para karyawan. Semua 

peraturan yang berlaku diperusahaan harus dikomunikasikan 

sejelas-jelasnya kepada para karyawan. 

 

B. Manajemen Pengetahuan 

a. Pengertian Manajemen Pengetahuan 

Selain motivasi kerja, pengelolaan pengetahuan dalam 

organisasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Karyawan juga harus didukung dengan 
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adanya pengetahuan kerja yang memadai. Oleh karena itu, 

perlunya sebuah organisasi dalam melakukan pengelolaan 

pengetahuan karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja 

karyawan. Manajemen pengetahuan berperan sebagai salah 

satu strategi perusahaan untuk mengembangkan karyawan. 

Karyawan harus didukung dengan pengetahuan agar terus 

berkembang dan dapat dikelola oleh perusahaan dengan sistem 

manajemen yang tepat (Nisa, Astuti, dan Prasetyo, 2016). 

Pada dasarnya pengetahuan yaitu informasi yang sudah 

ditindak lanjuti sebagai pembuat keputusan yang lebih baik dan 

memberikan masukan yang efektif untuk dialog dan menambah 

kreativitas dalam organisasi (Jashapara, 2011:18). Menurut 

Dalkir (2011:4) manajemen pengetahuan sebagai sebuah 

koordinasi sitematis dalam sebuah organisasi yang mengatur 

sumber daya manusia, teknologi, proses dan struktur organisasi 

dalam rangka meningkatkan nilai melalui penggunaan ulang 

dan inovasi. 

Jashapara (2011:342) menyebutkan bahwa manajemen 

pengetahuan adalah sebagai proses pembelajaran yang baik, 

berhubungan dengan eksplorasi, eksploitasi, dan saling berbagi 

pengetahuan dengan manusia dan teknologi tepat guna serta 

lingkungan budaya sebuah organisasi untuk meningkatkan 

modal intelektual. 



61 

Menurut Suryadi (2012:7) manajemen pengetahuan adalah 

suatu langkah untuk menangkap, mengorganisasikan dan 

penyimpanan pengetahuan dan pengalaman dari setiap 

individu pekerja atau grup pekerja di dalam sebuah organisasi 

dan membuat pengetahuan tersedia untuk pekerja lainnya di 

dalam organisasi.  

Nawawi (2012:2) menyebutkan bahwa manajemen 

pengetahuan digambarkan sebagai pengembangan alat, proses, 

sistem, struktur, dan kultur yang secara implicit meningkatkan 

kreasi, penyebaran dan pemanfaatan pengetahuan yang 

penting bagi pengambilan keputusan. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

manajemen pengetahuan adalah suatu kegiatan pengelolaan 

pengetahuan yang bertujuan untuk menemukan dan 

memanfaatkan sumber daya intelektual yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. 

Tujuan Manajemen Pengetahuan 

Menurut Dalkir (2011:4) menyebutkan bahwa tujuan 

pengetahuan manjemen adalah sebagai berikut: 
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Memfasilitasi kelancaran perpindahan pengetahuan dari 

karyawan yang akan pensiun ke penerus yang direkrut oleh 

perusahaan untuk menempati posisi sebelumnya. 

Meminimalisasi hilangnya memori penting perusahaan. 

Mengidentifikasi sumber daya dan area pengetahuan yang 

kritis, sehingga perusahaan mengetahui apa yang perlu 

diketahui dan melakukan yang terbaik. 

Membangun sebuah toolkit dari metode-metode yang dapat 

digunakan oleh individu, kelompok, dan perusahaan untuk 

mengatasi kehilangan modal intelektual yang potensial. 

Menurut Nawawi (2012:85) menyebutkan bahwa tujuan 

pengetahuan manjemen adalah sebagai berikut: 

Menciptakan Pengetahuan 

Knowledge diciptakan seiring dengan manusia menentukan 

cara baru untuk melakukan sesuatu atau menciptakan know 

how. Kadang-kadang knowledge eksternal dibawa ke dalam 

organisasi/institusi. 
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Menangkap Pengetahuan 

Knowledge baru diidentifikasikan sebagai bernilai dan 

direpresentasikan dalam suatu cara yang masuk akal dan dapat 

dicerna. 

Menjaring Pengetahuan 

Knowledge baru harus ditempatkan dalam konteks agar dapat 

ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan kedalaman manusia 

(kualitas tacit) yang harus ditangkap bersamaan dengan fakta 

explicit.  

Menyimpan Pengetahuan 

Knowledge yang bermanfaat harus dapat disimpan dalam 

format yang baik dalam penyimpanan knowledge, sehingga 

orang lain dalam organisasi dapat mengaksesnya atau 

menggunakannya. 

Mengolah Pengetahuan 

Sebagaimana sebuah perpustakaan (library), knowledge harus 

dibuat up to date. Hal tersebut harus di review untuk 

menjelaskan apakah knowledge tersebut relevan atau akurat. 

Menyebarluaskan Pengetahuan 
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Knowledge harus tersedia dalam format yang bermanfaat untuk 

semua orang atau anggota dalam organisasi yang memerlukan 

knowledge tersebut. 

Manfaat Manajemen Pengetahuan 

Menurut Fernandez dan Sabherwal (2010:71) menyebutkan 

bahwa manfaat manajemen pengetahuan adalah sebagai 

berikut : 

Orang 

Memberi fasilitas pembelajaran kepada karyawan (antar 

karyawan atau sumber eksternal) agar dapat berkembang 

secara konstan sebagai bentuk respon terhadap pasar dan 

teknologi. 

Meningkatkan pembelajaran terhadap karyawan dan kepekaan 

terhadap pengetahuan terbaru sesuai dengan bidang masing-

masing. 

Karyawan lebih mudah mendapatkan informasi dan knowledge 

yang dibutuhkan untuk beradaptasi pada lingkungan 

organisasi.  
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Karyawan lebih mudah belajar dibandingkan organisasi lain 

yang tidak menerapkan manajemen pengetahuan dan lebih siap 

terhadap perubahan. 

Manajemen pengetahuan menyediakan sebuah solusi efektif 

terhadap karyawan atas permasalahan yang telah dihadapi 

sebelumnya. 

Proses 

Membantu organisasi menjadi lebih efektif dengan menentukan 

dan melaksanakan proses yang tepat. 

Mengurangi biaya untuk mendapatkan dan mengakses 

pengetahuan yang berharga. 

Membantu individu menciptakan solusi yang inovatif terhadap 

masalah yang dihadapi untuk mengembangkan proses 

organisasi. 

Membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang 

strategis serta mengembangkan produk dalam lingkungan 

dinamis. 
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Produk 

Membantu organisasi menawarkan produk baru yang 

menyediakan penambahan value secara signifikan 

dibandingkan produk sebelumnya. 

Memudahkan organisasi mengakses dan mengkombinasikan 

pengetahuan terbaik untuk mencegah produksi yang terlalu 

mahal atau terlalu lama pengerjaannya. 

Kinerja Organisasi 

Direct Impacts: manajemen pengetahuan dapat membuat 

produk inovatif yang menciptakan keuntungan, ketika 

dihubungkan dengan strategi bisnis organisasi. 

Indirect Impacts: manajemen pengetahuan membantu 

organisasi untuk mengembangkan dan mengeksploitasi 

sumber daya tangible dan intangible dengan lebih baik 

dibandingkan kompetitor lain. 

Menurut Dalkir (2011:25) menyebutkan bahwa manfaat 

manajemen pengetahuan adalah sebagai berikut: 
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Individual 

 Membantu orang melakukan pekerjaannya, menghemat 

waktu melalui pengambilan keputusan yang lebih baik 

dan sebagai pemecahan masalah. 

 Membangun rasa terhadap keterikatan sebagai 

komunitas dalam organisasi. 

 Membantu orang agar tetap up to date. 

 Memberikan tantangan dan peluang untuk 

berkontribusi. 

Komunitas 

 Mengembangkan keterampilan profesional. 

 Mempromosikan peer-to-peer mentoring. 

 Memfasilitasi jaringan dan kolaborasi yang lebih efektif. 

 Mengembangkan kode etik profesi yang harus diikuti 

oleh anggotanya. 

 Mengembangkan suatu bahasa yang umum. 

Organisasi 

 Membantu mengarahkan strategi. 

 Memecahkan masalah dengan lebih cepat. 

 Menyerap best practices. 
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 Meningkatkan pengetahuan yang tertanam pada 

produk dan layanan. 

 Meningkatkan ide dan kesempatan untuk berinovasi. 

 Memungkinkan organisasi untuk berkompetisi dengan 

lebih baik. 

 Membangun memori bagi organisasi. 

 

d. Jenis-Jenis Manajemen Pengetahuan 

Menurut Fernandez dan Sabherwal (2010:25) menyebutkan 

bahwa jenis-jenis manajemen pengetahuan yaitu sebagai 

berikut : 

Tacit Knowledge 

Pengetahuan berupa perkiraan, intuisi dan perasaan yang sulit 

untuk diekspresikan dan dibagikan. Pengetahuan tacit ini lebih 

kepada pengalaman dan aktivitas personal. 

Explicit Knowledge 

Pengetahuan yang telah dituang dalam bentuk kata dan angka. 

Pengetahuan explicit ini dapat dibagikan secara sistematis dan 

formal dalam bentuk data, spesifikasi, manual, gambar, audio, 

video, program komputer dan hak cipta. 
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Menurut Nawawi (2012:62) menyebutkan bahwa jenis-jenis 

manajemen pengetahuan yaitu sebagai berikut :  

Tacit Knowledge 

Pengetahuan yang ada dalam diri seseorang yang diperolehnya 

melalui pengalaman dan pekerjaan. 

Explicit Knowledge 

Pengetahuan yang sudah direkam dan didokumentasikan, 

sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola. 

Menurut Dalkir (2011:9) menyebutkan bahwa jenis-jenis 

manajemen pengetahuan yaitu sebagai berikut : 

Tacit Knowledge 

Bentuk pengetahuan yang sulit untuk diartikan dalam bentuk 

kata, teks maupun gambar. Pengetahuan tacit ini biasanya 

berada didalam kepala knowers. 

Explicit Knowledge 

Representasi dari konten yang telah ditangkap dalam beberapa 

sumber yaitu kata-kata, audio, dan gambar. Pengetahuan 

explicit ini terkandung didalam media nyata yang dapat dilihat 

dan dipelajari. 
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Perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel Perbedaan Tacit Knowledge dan Explicit Knowledge 

Tacit Knowledge Explicit Knowledge 

Kemampuan untuk beradaptasi, 
mengahadapi situasi yang baru 
dan tidak Terduga 

Kemampuan  untuk  
menyebarkan,  membuat 
kembali,  mengakses  dan  
menerapkan  ke dalam 
organisasi 

Keahlian,  tahu-bagaimana,  
tahu-kenapa, dan peduli-kenapa 

Kemampuan untuk 
mengajar, dan melatih 

Kemampuan untuk bekerja 
sama, saling berbagi visi, dan 
mengirimkan budaya. 

Kemampuan untuk 
mengatur, menyusun, 
menerjamahkan visi 
kedalam pernyataan misi, 
dan menjadi pedoman 
operasional dalam 
organisasi. 

Pelatihan Dan mementori untuk 
memindahkan  pengalaman 
pengetahuan dalam satu ke satu, 
dasar tatap muka 

Memindahkan Pengetahuan 
lewat produk, pelayanan,dan 
proses pendokumentasian. 

Sumber : Dalkir (2011:9)       
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e. Proses Terbentuknya Manajemen Pengetahuan 

Proses penciptaan manajemen pengetahuan dalam organisasi 

atau perusahaan terjadi karena adanya konversi antara tacit 

knowledge dan explicit knowledge, melalui proses socialization, 

externalization, combination, dan interalization (Dalkir, 

2011:64).  

Proses Terbentuknya Manajemen Pengetahuan (SECI). Berikut 

adalah penejelasan dari komponen yang terdapat dalam model 

SECI yaitu sebagai berikut: 

Socialization 

Socialization merupakan proses dari adalah pengetahuan yang 

dibagikan dengan cara tatap muka, berbicara secara alami, dan 

biasanya berupa interaksi sosial. Contoh: meeting. 

Externalization 

Externalizaiton adalah proses yang memberikan gambaran dari 

tacit dan dikonversi ke explicit. Pengetahuan yang sebelumnya 

hanya berupa tacit sekarang menjadi dapat ditulis, direkam, 

digambarkan, atau terbuat dari benda yang berwujud 

(tangible). Contoh : buku catatan hasil meeting. 
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Combination 

Combination adalah proses mengkombinasikan potongan-

potongan explicit Knowledge yang terpecah menjadi 

pengetahuan baru. : laporan review. 

Internalization 

Internalization sangat erat kaitannya dengan learning by doing, 

jadi internalization itu mengubah pengalaman invidu dan 

pengetahuan kedalam model mental. Contoh: karyawan dapat 

mendapatkan jawaban lebih cepat dengan adanya dokumentasi 

pengalaman dari karyawan lainnya. 

Komponen Manajemen Pengetahuan 

Menurut Tobing (2007:28) menyebutkan bahwa ada lima 

faktor penting dalam implementasi manajemen pengetahuan 

yaitu sebagai berikut: 

Manusia 

Pada hakekatnya knowledge berada dalam pikiran manusia 

berupa tacit knowledge. Di samping sebagai sumber knowledge, 

manusia pada hakekatnya juga merupakan pelaku dari proses-

proses yang ada di dalam manajemen pengetahuan. 
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Leadership (Kepemimpinan) 

Para pemimpin harus mengerahkan kapasitas intelektual dan 

sumber daya yang dibawah kendalinya dalam menginspirasi, 

menyusun dan terjun langsung mengkonduktori implementasi 

manajemen pengetahuan untuk mewujudkan visinya. Selain itu 

pemimpin juga sangat berperan dalam menerapkan prinsip-

prinsip dan teknik-teknik manajemen yang integratif berbasis 

pengetahuan. 

Teknologi Internet 

Tujuan dari penggunaan teknologi internet dalam manajemen 

pengetahuan adalah untuk mendistribusikan pengetahuan 

melalui internet/intranet yang memungkinkan pengetahuan 

yang dimiliki perusahaan dan karyawannya tersebar secara 

luas dan menjadi milik kolektif perusahaan atau organisasi. 

Organisasi 

Organisasi berkaitan dengan penanganan aspek operasional 

dari aset-aset pengetahuan, termasuk fungsi-fungsi, proses-

proses, struktur organisasi formal dan informal, ukuran dan 

indikator pengendalian, proses penyempurnaan, dan rekayasa 

proses bisnis. 
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Learning (Pembelajaran) 

Proses learning menjadi sangat penting dalam manajemen 

pengetahuan, karena melalui proses inilah diharapkan muncul 

ide-ide, inovasi dan pengetahuan baru, yang menjadi komoditas 

utama yang diproses dalam manajemen pengetahuan. 

 

C. Kinerja Karyawan 

Menurut Hersey dan Blanchard (dalam buku Sinambela, 

2016:481) mendefinisikan kinerja merupakan suatu fungsi dari 

motivasi dan kemampuan.Untuk menyelesaikan tugas dan 

pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan 

tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan suatu 

tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan 

dan bagaimana mengerjakannya. 

Kinerja karyawan menunjukan pada kemampuan  internal 

dalam melakukan dan melaksanakan keseluruhan tugas-tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas tugas tersebut 

biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang 

sudah diterapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa 

seorang karyawan masuk dalam tingkat kerja tertentu. T 
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Kinerja dapat dikelompokkan melampaui target, sesuai target, 

atau dibawah target.  

Kinerja dimaknai sebagai keseluruhan untuk kerja dari seorang 

karyawan, Sedangkan kinerja karyawan juga memberikan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi tersebut. 

Kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang memiliki 

hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan 

konsumen dan memberikan kontribusi kepada ekonomi 

Wibowo (2012). Kinerja didalam suatu perusahaan merupakan 

kewajiban yang dilakuakan oleh segenap Sumber Daya Manusia 

yang ada dalam organisasi, baik didalam nya unsur pemimpin 

maupun pekerjanya.  

Karyawan berkualitas dan memiliki pengetahun yang tinggi, 

akan sangat mempengaruhi peningkatan kinerja dari pegawai 

itu sendiri, serta meningkatnya prestasi perusahaan tempat 

mereka bekerja, sehingga tujuan dari perusahaan yang telah 

ditentukan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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 Peningkatan kinerja pegawai akan membawa kemajuan yang 

signifikan bagi perusahaan untuk dapat tetap bertahan dalam 

lingkup persaingan bisnis baik produksi maupun jasa yang 

tidak stabil. Manajemen Pengetahuan merupakan suatu displin 

ilmu yang sangat penting untuk mentransfer ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku kerja efektif. 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Menurut Benardin dan Russel (2015:270) kinerja karyawan 

adalah hasil yang di produksi oleh fungsi pekerjaan tertentu 

atau kegiatan-kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode 

waktu tertentu, yang memperlihatkan kualitas dan kuantitas 

dari pekerjaan tersebut. Mangkunegara (2015:67) 

menyebutkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanaka tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadaanya. Priansa 

(2016:269) menyebutkan bahwa kinerja karyawan adalah 

perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam organisasi. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

kinerja karyawan adalah kemampuan mencapai persyaratan-
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persyaratan pekerjaan, yaitu ketika target kerja dapat 

diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas 

waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan 

moral maupun etika perusahaan. Dengan demikian kinerja 

karyawan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan 

tersebut. 

Manfaat Penilaian Kerja 

Menurut Bangun (2012:233) menyebutkan bahwa manfaat 

penilaian kinerja yaitu sebagai berikut : 

Evaluasi antar individu dalam organisasi 

Penilaian kinerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap 

individu dalam organisasi tujuan ini dapat memberi manfaat 

dalam menentukan jumlah dan jenis kompensasi yang 

merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi 

Pengembangan diri setiap individu dalam organisasi 

Penilaian kinerja dalam organisasi ini bermanfaat untuk 

pengembangan karyawan. Setiap individu dalam organisasi 

dinilai kinerjanya, bagi karyawanyang memiliki kinerja rendah 

perlu dilakukan pengembangan baik melalui pendidikan 

maupun pelatihan. 
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Pemeliharaan sistem 

Berbagai sistem yang ada dalam organisasi, setiap subsistem 

yang ada saling berkaitan antara satu subsistem lainya. Salah 

satu subsistem yang tidak berfungsi dengan baik akan 

menggangu jalannnya subsistem yang lain. Oleh karena itu, 

sistem dalam organisasi perlu dipelihara dengan baik. 

Dokumentasi penilaian kinerja 

Pemberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam posisi 

pekerjaan karyawan di masa yang akan datang. Manfaat 

penilaian kinerja disini berkaitan dengan keputusan-keputusan 

manajemen sumber daya manusia, pemenuhan secara legal 

manajemen sumber daya manusia, dan sebagai kriteria untuk 

pengujian validitas. 

Kinerja memiliki tujuan yang sangat memotivasi karyawan, 

agar karyawan bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugas 

dengan benar dan tepat. Adapun tujuan penilaian kinerja 

menurut (Rivai, 2003:311) meliputi : 

 Mengetahui Pengembangan  

 Pengambilan Keputusan Administrasi 

 Keperluan Perusahaan 

 Dokumentasi 
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b. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2015:72) menyebutkan bahwa 

terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja sebagai berikut: 

Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. Dapat dilakukan 

melalui tiga cara yaitu: 

Mengidentifikasi masalah melalui data dan informasi yang 

dikumpulkan terus-menerus mengenai fungsi-fungsi bisnis. 

Mengidentifikasi masalah melalui karyawan. 

Memperhatikan masalah yang ada. 

Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. Untuk 

memperbaiki keadaan tersebut, diperlukan beberapa inovasi 

antara lain : 

Mengidentifikasi masalah setepat mungkin 

Menentukan tingkat keseriusan masalah dengan 

mempertimbangkan; 

Harga yang harus dibayar bila tidak ada kegiatan. 
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Harga yang harus dibayar bila ada campur tangan dan 

penghematan yang diperoleh apabila ada penutupan 

kekurangan kinerja.  

Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab 

kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun 

yang berhuibungan dengan karyawan itu sendiri. 

Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi 

penyebab kekurangan tersebut. 

Melakukan rencana tindakan tersebut. 

Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi 

atau belum mulai dari awal. 

 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Sastrohadiwiryo (2013:235) menyebutkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai 

berikut : 

Kemampuan mereka 

Merupakan kemampuan yang diperoleh secara formal, 

misalnya pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah atau 
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diperguruan tinggi yang dapat mempengaruhi secara langsung 

kinerja karyawan itu sendiri. 

Motivasi 

Motivasi (materil dan non materil) yang diberikan secara 

langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti 

memberikan pujian pengharggan, bonus, piagam dan lain 

sebagainya. Motivasi yang diberikan hanya merupakan 

fasilitas-fasilitasyang mendukung serta menunjang gairah 

kerja/kelancaran tugas, sehingga kinerja karyawan lebih 

meningkat dalam melakukan pekerjaannya. Motivasi tidak 

langsung besar pengaruhnya untuk merangsang 

kinerjakaryawan, sehingga produktivitas kerja meningkat. 

Dukungan yang diterima 

Fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan 

pekerjaan yang diperlukan dalam pencapaian kinerja secara 

tidak langsung fasilitas-fasilitas yang terpenuhi tersebut dapat 

membantu kinerja karywan dalam melaksanakan pekerjaannya 

tersebut. 
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Keberadaan pkerjaan yang mereka lakukan 

Dengan keberadaan pekerjaan yang perusahaan berikan 

kepada karyawannya sehingga dapat ikut mempengaruhi 

kinerja karyawan, karena karyawan akan merasa puas dan akan 

timbul kecintaan karyawan terhadap perushaan dan 

pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap 

pekerjaannya, maka kinerja mereka akan semakin baik pula. 

Hubungan mereka dengan organisasi 

Hubungan tempat kerja karyawan juga akan mempengaruhi 

kinerja karyawan secara tidak langsung karena hubungan 

mereka dengan organisasi kerja yang nyamamn dan hubungan 

yang harmonis antara karyawan yang satu dengan yang lainnya 

maka akan timbul semangat kerja karyawan yang akhirnya 

akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Menurut Mangkunegara (2015:67) menyebutkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja dirumuskan sebagai 

berikut: 

Kemampuan (Ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). 
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Hal ini menunjukkan bahwa penempatan karyawan haruslah 

sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki. 

Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam 

menghadapi situasi kerja. Motivasi menggerakkan diri 

karyawan secara terarah untuk mencapai tujuan kerja yang 

telah ditentukan. Oleh karena itu motivasi kerja sangat penting 

bagi hasil kinerja karyawan pada sebuah perusahaan. 

Setiap perusahaan memiliki banyak faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja. Menurut Sinambela (2016:497) sistem 

manajemen menjadi tiga yaitu: 

 Mendefinisikan kinerja 

 Mengukur kinerja 

 Memberikan umpan balik informasi kinerja 

 

d. Aspek Kinerja Karyawan 

Menurut Hasibuan (2012:95) menyebutkan bahwa aspek-

aspek yang dinilai dalam kinerja adalah sebagai berikut: 
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Kerjasama 

Karyawan berpatisipasi dan bekerjasama dengan karyawan 

lainya secara vertikal dan horizontal, di dalam maupun di luar 

pekerjaan, sehingga hasil pekerjaanya akan semakin baik. 

Tanggung jawab dan kecakapan 

Karyawan mempertanggung jawabkan pekerjaan dan hasil 

kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakannya, serta 

perilaku kerjanya. 

Kedisipilinan 

Disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-perturan yang 

ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang 

diberikan kepadanya. 

Sikap 

Karyawan dinilai dan/atau dilihat dari sikap perilaku, 

kesopanan, periang disukai, memberi kesan menyenangkan, 

memperhatikan sikap yang baik, serta berpenampilan simpatik 

dan wajar. 
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Kreativitas 

Kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya 

untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

Kejujuran 

Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi 

perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun tehadap orang lain 

seperti pada bawahannya. 

Inisiatif 

Kemampuan berpikir yang orisinal dan berdasarkan inisiatif 

sendiri untuk menganalisis, memberikan alasan, mendapatkan 

kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian masalah 

yang dihadapinya. 

Keandalan 

Hasil kerja, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang dapat 

dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaan. 

Kesetiaan 

Kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan 

organisasi. Kesetian ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan 

menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar 
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pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung 

jawab. 

 Kepemimpinan 

Kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai 

pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat 

memotivasi orang lain atau bawahaannya untuk bekerja secara 

efektif. 

 

e. Dimensi Kinerja Karyawan 

Menurut Bernardin dan Russel (2015:279) menyebutkan 

bahwa dimensi kinerja karyawan yaitu sebagai berikut: 

Kualitas (Quality) 

Proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati 

kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 

Kuantitas (Quantity) 

Jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, unit, siklus 

kegiatan yang dilakukan. 
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Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, 

dengan memerhatikan koordinasi output lain serta waktu yang 

tersedia untuk kegiatan orang lain. 

Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness) 

Penggunaan sumber daya organisasi (manusia, keuangan, 

teknologi, dan material) dimaksimalkan untuk mecapai hasil 

tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit 

penggunaan sumber daya. 

Kebutuhan Pengawasan (Need for Supervision) 

Merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat 

melaksanakan suatu fungi pekerjaan tanpa memerlukan 

pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan 

yang kurang diinginkan. 

Hubungan Antar Perseorangan (Interpersonal Impact) 

Merupakan tingkat sejuh mana karyawan memelihara harga 

diri, nama baik dan kerjasama diantara rekan kerja dan 

bawahan. 
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Latihan Soal 

Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap 

materi pada BAB III, kerjakan tugas berikut; 

a. Jelaskan tentang motivasi kerja! 

b. Sebutkan teori (minimal empat) dalam motivasi 

kerja! Berikan contohnya! 

c. Sebutkan dan jelaskan tentang manusia memiliki 5 

(lima) tingkatan kebutuhan menurut Maslow! 

d. Menurut Sutrisno menyebutkan bahwa teori 

motivasi terdiri dari dua aspek. Sebutkan dan 

jelaskan! 

e. Sebutkan dan jelaskan teori David McClelland 

dengan teori motivasi prestasi! 

f. Sebutkan dan jelaskan teori Frederick Hezberg 

dengan teori model dan faktor! 

g. Sebutkan dan jelaskan tiga teori motivasi proses 

(Process Theory)! 

h. Menurut Suhardi motivasi terbagi menjadi 2 (dua) 

jenis. Sebutkan,jelaskan, dan berikan contoh! 

i. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja 

digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dan 
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faktor ekstern. Jelaskan maksudnya dan berikan 

contohnya! 

j. Sebutkan faktor-faktor yang dapat dijadikan 

dimensi motivasi kerja menurut Sutrisno! 

k. Apa yang dimaksud dengan manajemen 

pengetahuan secara umum dan secara teori? 

Berikan kesimpulannya! 

l. Sebutkan tujuan pengetahuan manjemen menurut 

Dalkir dan Nawawi!  

m. Apa manfaat manajemen pengetahuan menurut 

Fernandez dan Sabherwal? 

n. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis manajemen 

pengetahuan menurut Fernandez dan Sabherwal! 

o. Jelaskan perbedaan antara tacit knowledge dan 

explicit knowledge! 

p. Jelaskan secara lengkap Proses Terbentuknya 

Manajemen Pengetahuan! 

q. Menurut Tobing ada lima faktor penting dalam 

implementasi manajemen pengetahuan. Sebutkan 

dan jelaskan! 

r. Apa yang Anda pahami tentang kinerja karyawan? 
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s. Tuliskan pengertian tentang kinerja karyawan! 

Sertakan kesimpulannya! 

t. Apa manfaat penilaian kinerja menurut Bangun? 

Jelaskan! 

u. Menurut Mangkunegara (2015:72) menyebutkan 

bahwa terdapat tujuh langkah yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja. 

Sebutkan, jelaskan, dan berikan contohnya! 

v. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja! 

w. Sebutkan aspek-aspek yang dinilai dalam kinerja!  

x. Jelaskan maksud dimensi kinerja karyawan 

menurut Bernardin dan Russel! Berikan 

contohnya! 

y. Tulisankan rangkuman dari bab III! 
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BAB IV 

SIMBIOSIS MUTUALISME 
ANTARA MOTIVASI KERJA, 

MANAGEMENT PENGETAHUAN, 
DAN KINERJA KARYAWAN 

 

Hubungan Antara Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

diantaranya yaitu motivasi (Sastrohadiwiryo, 2013:235). 

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 (George and Jones, 2005:175). Motivasi kerja 

merupakan pendorong semangat kerja (Ardana, Mujiati, dan 

Utama, 2012:193). 

Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan 

diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan 

organisasi perusahaan. Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) 
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karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. Sikap 

mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja 

itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai 

kinerja maksimal (Mangkunegara, 2015:61). Motivasi 

merupakan dorongan atau semangat yang membuat seseorang 

mempunyai tujuan dan ukuran standar yang akan dicapai. 

Pemberian motivasi kepada karyawan, akan memberikan 

dorongan kepada karyawan untuk lebih giat dalam bekerja 

sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan 

(Suparyadi, 2015:115). 

Sinambela (2016:496) mengatakan bahwa kinerja merupakan 

implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan 

bahwa seeorang akan menunjukkan prestasi yang optimal bila 

ia mendapatkan manfaat dan terdapat rangsangan dalam 

pekerjaannya secara adil dan masuk akal. Kinerja yang optimal 

akan dicapai jika terdapat rasa keadilan yang dirasakan 

pegawai, sehingga mereka dapat terpacu untuk melakukan 

tugas-tugasnya, dan pekerjaan yang dilakukan harus adil dan 

masuk akal, dalam artian bahwa di antara sesama pegawai 

haruslah terdapat keadilan pembagian tugas dan insentif yang 

diperoleh. 

Sebelumnya telah diketahui bahwa kinerja suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh banyak faktor dan motivasi salah satunya. 
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Motivasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dari 

pimpinan, motivasi seseorang juga dapat dipengaruhi oleh 

sikap dan tindakan orang itu sendiri. Kondisi tersebut dapat 

tercapai apabila perusahaan dapat mengidentifikasi dengan 

jelas kebutuhan atau kemampuan karyawan. Kinerja yang baik 

akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan 

motivasi kerja yang baik. 

Peranan motivasi sangatlah penting sebagai pendorong seorang 

karyawan untuk terus berprestasi. Prestasi yang tinggi dapat 

menimbulkan suatu iklim kerja karyawan yang akan menjadi 

baik sehingga dapat mendorong sikap keterbukaan baik dari 

pihak karyawan maupun pimpinan. Ketentraman kerja akan 

berjalan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa peranan motivasi 

dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan 5 macam 

sebagai berikut : 

Mutasi jabatan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Pimpinan juga memberikan motivasi agar karyawan bekerja 

dengan baik, memberikan dorongan kepada karyawan agar 

karyawan bisa berkembang. Pimpinan juga memberikan 
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kesempatan kepada karyawan untuk berpindah posisi lainnya. 

Berpindah posisi memberikan kesempatan kedua untuk 

menata karir lebih baik atau membina hubungan lebih baik. 

Berpindah posisi juga dapat membawa dampak yang positif 

yaitu berupa kenaikan posisi yang lebih baik, menambah 

wawasan, menambah pengalaman, mencoba hal-hal baru yang 

sebelumnya tidak mengerti akan menjadi mengerti. Berpindah 

posisi dalam sebuah karir seseorang memiliki dampak yang 

lebih baik asalkan telah melalui persiapan yang matang 

termasuk mengukur kemampuan diri dan minat pribadi diri 

seorang karyawan. 

Memberikan pengakuan atas prestasi kerja karyawan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Pengakuan pimpinan yang dimaksud jika hasil kerja karyawan 

baik maka akan mempengaruhi gaji karyawan. Untuk 

mengukur perilaku karyawan dalam bekerja dapat dilihat 

sejauh mana karyawan berperilaku sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh suatu organisasi.  

Prestasi kerja juga berkaitan dengan pencapaian hasil dari 

standar kerja yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. 

Pimpinan mengartikan untuk hasil kerja yang baik yaitu jika 
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karyawan aktif dalam bekerja dan mampu melaksanakan tugas-

tugas yang ditetapkan dengan baik dan benar. 

Komunikasi efektif atasan kepada karyawan. 

Memberikan informasi atau umpan balik merupakan elemen 

penting bagi semua orang dalam suatu organisasi. Memberikan 

umpan balik biasanya dilakukan oleh manager atau supervisor, 

untuk memberi tahu kepada karyawan hal apa saja tugasnya. 

Karyawan yang masih melakukan kesalahan dalam bekerja 

akan diberikan peringatan agar dapat memperbaiki kesalahan 

yang telah dilakukan. Tujuan dalam memberikan umpan balik 

yaitu untuk memberikan bimbingan, memberikan informasi 

yang baik untuk mendukung perilaku karyawan yang efektif, 

untuk membimbing seorang karyawan yang telah melakukan 

kesalahan atau belum mengerti dengan tugas- tugas yang 

ditetapkan di organisasi tersebut, agar menjadi suatu kinerja 

yang baik dan sukses. 

Peluang karyawan untuk ikut dalam proses putusan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Maksud dari kebebasan dalam arti tetap mengikuti peraturan 

perusahaan yang telah ditetapkan. Kebebasan yang telah 
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diberikan perusahaan misalnya diizinkan untuk bekerja sambil 

menempuh perkuliahan. 

Perusahaan akan memberikan waktu untuk karyawan yang 

menempuh perkuliahan. Karyawan yang menempuh 

perkuliahan wajib memberikan jadwal mata kuliah kepada 

pihak yang bersangkutan. Karyawan yang bekerja sambil 

menempuh perkuliahan akan tetap mendapatkan gaji, tetap 

mengikuti aturan perusahaan termasuk jam masuk kerja dan 

jam pulang kerja akan ditentukan oleh perusahaan apabila 

sedang ada jam mata kuliah. Pimpinan juga memiliki tuntutan 

kepada karyawan untuk meningkatkan tanggung jawab bekerja 

dengan baik terutama masuk sesuai jadwal yang tentukan oleh 

perusahaan. 

Job desc yang jelas dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Pimpinan juga memberikan tanggung jawab kepada karyawan 

agar dapat bekerja di masing-masing bagian atau per stand agar 

tidak lupa tugas-tugas yang telah diberikan oleh perusahaan. 

Pimpinan juga memiliki cara agar karyawan memiliki 

kemampuan untuk inisiatif dan kreatif dalam bekerjanya yaitu 

dengan cara breaving setiap hari. Pimpinan juga memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk memberikan dan 

menerima sumbang saran untuk karyawan yang memiliki ide-



97 

ideyang baik dalam bekerja agar dapat meningkatkan semangat 

karyawan dalam bekerja. Pimpinan juga memberikan peran 

yang untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan 

memberikan contoh kepada karyawan, ikut terlibat di dalam 

pekerjaan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawan. 

Prestasi kerja karyawan akan tergantung pada keefektifitasnya 

dalam bekerja. Tanpa memiliki pengetahuan, kecakapan dalam 

bekerja, dan ketrampilan yang diperlukan untuk perannya, 

seseorang tidak dapat efektif dalam bekerja. Kemantapan peran 

akan menjadi lebih baik jika karyawan dapat menerima 

masukan dari orang lain. Semakin banyak karyawan menerima 

masukan dari orang lain, maka akan memperbaiki kesalahan 

dan akan meningkatkan kreatif dalam bekerjanya. 

Hubungan Antara Manajemen Pengetahuan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Manajemen pengetahuan adalah sebuah koordinasi sitematis 

dalam sebuah organisasi yang mengatur sumber daya manusia, 

teknologi, proses dan struktur organisasi dalam rangka 

meningkatkan nilai melalui penggunaan ulang dan inovasi 

(Dalkir, 2011:4). Manajemen pengetahuan menjadi bidang yang 

penting dalam proses pembelajaran sebuah organisasi. 

Pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi harus mampu 

memberikan kemajuan bagi organisasi itu sendiri. Untuk itu 
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dibutuhkan manajemen yang kuat agar pengetahuan tersebut 

mengakar di setiap individu dalam organisasi dan tidak hilang 

begitu saja dengan didukung infrastruktur untuk penyebaran 

informasi di lingkungan organisasi (Harmen dan Darma, 2018). 

Melalui manajemen pengetahuan akan terjadi eksploitasi yang 

maksimal dari suatu pengetahuan. Pemanfaatan pengetahuan 

yang menyebar ke seluruh anggota organisasi atau semua unit 

di dalam sebuah perusahaan, tentu jauh lebih maksimal dari 

pada eksploitasi pengetahuan yang dilakukan individu tertentu 

atau unit tertentu. Pemanfaatan yang optimal dari pengetahuan 

atau kompetensi organisasi tertentu akan meningkatkan daya 

saing perusahaan itu, juga dapat membukakan kesempatan 

untuk mengeksplorasi pengetahuan untuk mendapatkan atau 

menciptakan pengetahuan baru (Monsow, Runtuwene, dan 

Rumawas, 2017). Manajemen pengetahuan merupakan bentuk 

pembelajaran untuk meningkatkan kinerja karyawan maupun 

organisasi (Harmen dan Darma, 2018). 

Manajemen Pengetahuan mempengaruhi Kinerja Karyawan 

yang didukung dengan adanya identifikasi, refleksi, berbagi 

pengetahuan dan pengguna pengetahuan. Hal ini menjadi 

komponen terbesar yang mempengaruhi adanya penerapan 

manajemen pengetahuan yang ada di perusahaan dan 
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dipengaruhi oleh adanya perencanaan informasi, perolehan 

informasi dan pencipta informasi.. 

Adanya faktor identifikasi pengetahuan, refleksi pengetahuan, 

berbagi pengetahuan dan pengguna pengetahuan, dari 

beberapa faktor diatas yang sangat dominan mempengaruhi 

kinerja ialah penggunaan pengetahuan yang baik sehingga 

dalam penggunaan tersebut terlihat adanya perencanaan 

informasi, pengelolaan informasi serta adanya penciptaan 

informasi yang ada di perusahaan terutama yang ada di setiap 

divisi. 

Manajemen pengetahuan dan kinerja memiliki pergerakan yang 

searah, artinya ketika perusahaan ingin peningkatan dari 

kinerja karayawannya hal yang perlu dilakukan adalah dengan 

menambah nilai pada ke karyawan tersebut. Semakin tinggi 

manajemen pengetahuan, maka akan berdampak pada 

kinerjanya yang semakin baik pula. Karena karyawan tersebut 

akan lebih mudah dalam melakuakan aktivitas pekerjaan yang 

sesuia dengan bidang yang mereka jalankan dan yang 

mengaplikasikannya pada cara menyelesaikan pekerjaan yang 

lebih baik. 

Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Manajemen Pengetahuan 

Terhadap Kinerja Karyawan 
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Kinerja karyawan adalah hasil yang di produksi oleh fungsi 

pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan pada pekerjaan 

tertentu selama periode waktu tertentu, yang memperlihatkan 

kualitas dan kuantitas dari pekerjaan tersebut (Benardin dan 

Russel, 2015:270). Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan salah satunya adalah motivasi 

(Sastrohadiwiryo, 2013:235). Motivasi kerja merupakan 

pendorong semangat kerja (Ardana, Mujiati, dan Utama, 

2012:193). Motivasi merupakan dorongan atau semangat yang 

membuat seseorang mempunyai tujuan dan ukuran standar 

yang akan dicapai. Pemberian motivasi kepada karyawan, akan 

memberikan dorongan kepada karyawan untuk lebih giat 

dalam bekerja sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja 

karyawan (Suparyadi, 2015:115). 

Selain motivasi kerja, karyawan juga harus didukung dengan 

adanya pengetahuan kerja yang memadai. Oleh karena itu, 

perlunya sebuah organisasi dalam melakukan pengelolaan 

pengetahuan karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja 

karyawan. Manajemen pengetahuan menjadi bidang yang 

penting dalam proses pembelajaran sebuah organisasi. 

Pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi harus mampu 

memberikan kemajuan bagi organisasi itu sendiri. Untuk itu 

dibutuhkan manajemen yang kuat agar pengetahuan tersebut 
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mengakar di setiap individu dalam organisasi dan tidak hilang 

begitu saja dengan didukung infrastruktur untuk penyebaran 

informasi di lingkungan organisasi (Harmen dan Darma, 2018). 

Melalui manajemen pengetahuan akan terjadi eksploitasi yang 

maksimal dari suatu pengetahuan. Pemanfaatan pengetahuan 

yang menyebar ke seluruh anggota organisasi atau semua unit 

di dalam sebuah perusahaan, tentu jauh lebih maksimal dari 

pada eksploitasi pengetahuan yang dilakukan individu tertentu 

atau unit tertentu. Pemanfaatan yang optimal dari pengetahuan 

atau kompetensi organisasi tertentu akan meningkatkan daya 

saing perusahaan itu, juga dapat membukakan kesempatan 

untuk mengeksplorasi pengetahuan untuk mendapatkan atau 

menciptakan pengetahuan baru (Monsow, Runtuwene, dan 

Rumawas, 2017). Manajemen pengetahuan merupakan bentuk 

pembelajaran untuk meningkatkan kinerja karyawan maupun 

organisasi (Harmen dan Darma, 2018). 
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Latihan Soal 

Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap 

materi pada BAB IV, kerjakan tugas berikut; 

a. Apa yang Anda pahami tentang simbosis 

mutualisme? 

b. Jelaskan hubungan antara motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan! 

c. Tuliskan peranan motivasi dalam meningkatkan 

kinerja karyawan! 

d. Jelaskan hubungan antara manajemen  

pengetahuan terhadap kinerja karyawan! 

e. Jelaskan hubungan antara motivasi kerja dan 

manajemen  pengetahuan terhadap kinerja 

karyawan! 

f. Tulisankan rangkuman dari bab IV! 
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BAB V  
RESUME 

 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

 Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi 

semakin baik motivasi kerja, maka semakin tinggi kinerja 

karyawan. 

 Manajemen pengetahuan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Jadi semakin tinggi manajemen pengetahuan, 

maka semakin tinggi kinerja karyawan. 

 Motivasi kerja dan manajemen pengetahuan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Jadi semakin baik motivasi kerja 

dan manajemen pengetahuan, maka semakin tinggi kinerja 

karyawan. 
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Meningkatkan motivasi kerja karyawan melalui berbagai cara 

diantaranya: 

 Meningkatan pemberian imbalan berupa bonus atau 

kompensasi kepada karyawannya yang berprestasi dalam 

bekerja. Selain itu pimpinan perusahaan juga dapat 

memberikan penghargaan baik berupa lisan atau tulisan 

sebagai bentuk apresiasi terhadap presatsi kerja karyawan. 

 Memperlakukan semua karyawan dengan adil tanpa 

membeda-bedakan agar tidak adanya kecemburuan sosial 

antar karyawan di perusahaan. 

 Pimpinan perusahaan harus dapat memotivasi dan 

mendukung setiap karyawan dalam melakukan 

pekerjaaanya dengan memberikan arahan yang jelas 

mengenai pekerjaan, serta membantu karyawan ketika 

menghadapi masalah dalam pekerjaan. 

 Adanya promosi jabatan (jenjang karir) yang menjanjikan 

bagi karyawan yang memiliki prestasi kerja sehingga dapat 

memicu karyawan untuk berlomba dalam meningkatkan 

kinerjanya. 

 Perusahaan dalam membuat peraturan dapat 

mempertimbangan kondisi karyawan, sehingga setiap 

peraturan yang dibuat dapat diterima dan dilaksanakan 

dengan baik oleh karyawan. 
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 Meningkatkan pengelolaan manajemen pengetahuan di 

perusahaan dengan berbagai cara diantaranya : 

 Adanya pengumpulan dan proses identifikasi atas semua 

informasi yang diperoleh perusahaan baik dari internal atau 

eksternal perusahaan. Informais yang diperoleh salah 

satunya dapat berbentuk kritik dan saran dari masyarakat. 

 Adanya proses penilaian atas setiap informasi yang 

diperoleh yang kemudian dapat dipublikasikan secara 

merata kepada setiap bagian sehingga informasi baru di 

perusahaan. 

 Melakukan pengeloaan segala bentuk informasi yang positif 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional 

perusahaan. Pengelolaan informasi harus dilakukan secara 

sistemtasi sehingga mudah dipahami oleh setiap karyawan 

di perusahaan sehingga mudah diaplikasikan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

 Meningkatkan kinerja karyawan melalui berbagai cara 

diantaranya: 

 Adanya sistem rewards dan punishment kepada karyawan 

yang berprestasi kerja dan karyawan yang melanggar 

ketentuan perusahaan. Hal ini akan membuat karyawan 

lebih giat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan 

standar yang ditentukan perusahaan. 
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 Memberikan jumlah pekerjaan sesuai dengan batas wajar 

dan kemampuan kemampuan karyawan sehingga karyawan 

tidak memliki beban kerja yang begitu berat yang dapat 

berimbas pada stress kerja, sehingga akan berpengaruh 

terhadap penurunan kinerja karyawan. Selain itu adanya 

pertanggujawaban setiap karyawan atas pekerjaan yang 

menjadi tanggungajawabnya.. 

 Perusahaan dapat menimbang kembali anatar waktu 

penyelesaian pekerjaan dengan beban kerja karyawan, 

sehingga karyawan dapat mengelola waktu bekerja dengan 

optimal. 

 Perusahaan dapat menambah sumber daya baik berupa 

sumber daya manusia, teknologi, atau lainnya untuk 

mendukung setiap kebutuhan karyawan dalam bekerja. 

 Mengadakan kegiatan non formal seperti outbound untuk 

melatih kerjasama, inisiatif, dan kemampuan karyawan 

dalam menyelesaikan masalah, sehigga dapat diterapkan 

dalam praktik pekerjaan diperusahaan. 
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Latihan Soal 

Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap 

materi pada buku ini, kerjakan tugas berikut; 

a. Tulisankan rangkuman dari setiap pembahasan 

dalam buku ini! 

b. Tuliskan pendapatmu tentang management 

perusahaan yang ada di tempat Anda bekerja! 

c. Tuliskan pendapatmu tentang motivasi kerja 

karyawan di tempat Anda bekerja! 

d. Tuliskan pendapatmu tentang management 

perusahaan yang ideal! 
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