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HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN KINERJA PERAWAT  

DI RUMAH SAKIT KHUSUS MATA SMEC  

MEDAN 

Sri Dhamayani, Adi Tricahya 

 

ABSTRAK 

 Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari para pegawai dalam suatu organisasi 

memiliki motivasi kerja yang tidak sama. Hal ini disebabkan banyak faktor, baik timbul 

dari dalam diri sendiri (internal) maupun dari luar lingkungannya (eksternal). Perbedaan 

motivasi kerja tiap-tiap pegawai tersebut dapat mempengaruhi kinerjanya. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan motivasi dengan kinerja perawat.  

 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Mata Sumatera Eye Center Medan. Waktu 

penelitian bulan April 2019. Populasi penelitian sebanyak 32 orang dan seluruhnya 

dijadikan sampel (total sampling). Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat 

dengan menggunakan uji chi-square pada =0,05). tingkat kepercayaan 95% ( 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi perawat sebagian 

besar tinggi (68,8%), perawat dengan motivasi rendah (31,3%). Kinerja perawat 

sebagian besar baik (78,1%), perawat dengan kinerja kurang (21,9%). Terdapat 

hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Mata 

Sumatera Eye Center Medan tahun 2019, p=0,001. 

 Disarankan kepada perawat di Rumah Sakit Mata Sumatera Eye Center Medan 

untuk meningkatkan motivasi kerja yang baik sehingga dalam melaksanakan pekerjaan 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, tekun, dan giat dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh Rumah Sakit Mata SMEC. 

 

PENDAHULUAN 

 Rumah sakit adalah bagian 

penting dari suatu sistem kesehatan, 

karena rumah sakit menyediakan 

pelayanan kuratif kompleks, pelayanan 

gawat darurat, berfungsi sebagai pusat 

rujukan dan merupakan pusat alih 

pengetahuan dan keahlian (teknologi). 

Untuk meningkatkan kepuasan pemakai 

jasa, rumah sakit harus senantiasa 

meningkatkan mutu pelayanan sesuai 

dengan harapan pelanggan yang dapat 

dilakukan melalui peningkatan kualitas 

kerja. Saat ini keberhasilan sebuah 

rumah sakit sangat ditentukan oleh 

pengetahuan, keterampilan, kreativitas 

dan motivasi staf dan karyawannya. 

Kehadiran teknologi dan sumber daya 

lain hanyalah alat atau bahan 

pendukung, karena pada akhirnya 

sumber daya manusialah yang paling 

menentukan. Pelayanan keperawatan 

merupakan pelayanan yang unik 

dilaksanakan selama 24 jam dan 

berkesinambungan merupakan 

kelebihan tersendiri dibanding 

pelayanan lainnya (Danim, 2016). 

 Dilihat dari ketenagaan yang ada 

di rumah sakit sebagian besar adalah 

tenaga keperawatan. Salah satu tugas 

pokok dan fungsi perawat di rumah 

sakit adalah sebagai pemberi asuhan 

keperawatan masyarakat, keluarga, dan 

individu. Dengan demikian bisa 

dikatakan bahwa kondisi sekarang ini 

cenderung kebanyakan perawat di 

rumah sakit  belum melakukan tugas 

pokok dan fungsinya dengan benar 

karena kurangnya motivasi dalam 

bekerja (Hidayat, 2015). 

 Dalam melaksanakan tugasnya 

sehari-hari para pegawai dalam suatu 

organisasi memiliki motivasi kerja yang 

tidak sama. Hal ini disebabkan banyak 

faktor, baik timbul dari dalam diri 

sendiri (internal) maupun dari luar 
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lingkungannya (eksternal). Perbedaan 

motivasi kerja tiap-tiap pegawai 

tersebut dapat mempengaruhi 

kinerjanya (Rusyadi, 2012). 

 Motivasi adalah keinginan untuk 

bertindak (Robert Heller, 1998 dalam 

Wibowo, 2017). Motivasi merupakan 

proses psikologis yang membangkitkan 

dan mengarahkan perilaku pada 

pencapaian tujuan atau goal-directed 

behavior.  Sedangkan Stephen P. 

Robbins (2015) menyatakan motivasi 

sebagai proses yang menyebabkan 

intensitas (intensity), arah (direction), 

dan usaha terus menerus (persistence) 

individu menuju pencapaian tujuan. 

 Motivasi menjadi pendorong 

seseorang melaksanakan suatu kegiatan 

guna mendapatkan hasil yang terbaik. 

Oleh karena itulah tidak heran jika 

pegawai yang mempunyai motivasi 

yang tinggi biasanya mempunyai 

kinerja yang tinggi pula. Untuk itu 

motivasi pegawai perlu dibangkitkan 

agar pegawai dapat menghasilkan 

kinerja yang terbaik (Amelia 2015). 

 Upaya peningkatan kinerja 

petugas kesehatan di rumah sakit sangat 

penting dan sudah merupakan tuntutan 

karena adanya berbagai aspek yang 

berhubungan dengan upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan. Termasuk 

kemampuan apakah dari segi 

pendidikan, pelatihan, dan lama kerja, 

juga motivasi kerja. Untuk mencapai 

kinerja yang baik, maka upaya tersebut 

harus dilaksanakan secara terpadu dan 

multi disiplin dan melibatkan seluruh 

tenaga kesehatan yang terkait (Mashuri, 

2013). 

 Perilaku seseorang pada 

dasarnya tidak terlepas dari motif-motif 

yang melatarbelakangi. Motivasi 

seseorang terbentuk dalam dirinya 

berawal dari munculnya kebutuhan, 

keinginan dan dorongan untuk bertindak 

demi tercapainya tujuan. Bila keinginan 

telah tercapai biasanya dorongan itu 

secara otomatis akan melemah dan 

berkurang, dan selanjutnya diperlukan 

penguat baru. Pada dasarnya keinginan 

manusia untuk mencapai kepuasan, 

sehingga ada dorongan kuat dari dirinya 

untuk mewujudkannya (Nugroho, 

2015). 

 Frederick Herzberg 

mengembangkan teori dua faktor 

(dalam Gibson, 2015). Teori ini 

memandang kepuasan kerja berasal 

dari keberadaan motivator intrinsik dan 

bahwa ketidakpuasan kerja berasal dari 

ketidakadaan faktor-faktor ekstrinsik. 

Kesimpulan hasil penelitian Herzberg 

adalah sebagai berikut: 1)Ada 

sekelompok kondisi ekstrinsik (konteks 

pekerjaan) meliputi: gaji atau upah, 

keamanan kerja, kondisi pekerjaan, 

status, kebijakan organisasi, supervisi, 

dan hubungan interpersonal. Apabila 

faktor ini tidak  ada maka karyawan 

akan merasa tidak puas. 2) Ada 

sekelompok kondisi intrinsik yang 

meliputi prestasi kerja, pengakuan, 

tanggungjawab, kemajuan, pekerjaan 

itu sendiri, dan pertumbuhan. Apabila 

kondisi intrinsik ini dipenuhi organisasi 

atau perusahaan maka karyawan akan 

puas. 

 Hasil penelitian Wahyuni (2013) 

dengan judul Motivasi Dan Kinerja 

Perawat Pelaksana di Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan menunjukkan 

bahwa motivasi perawat pelaksana 

47,2% baik dan 52,8% tidak baik, 

56,6% kinerja perawat baik dan 43,4% 

kinerja perawat tidak baik. Hasil 

analisis bivariat menunjukkan bahwa 

ada hubungan   motivasi dengan kinerja 

perawat pelaksana di Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan(p=0,006). 

 Hasil penelitian Mashuri (2013) 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa 

umumnya kinerja perawat cukup yaitu 

sebesar 94,7% dan sisanya yang 

menyatakan kurang yaitu ada hanya 

5,3%. Kurangnya kinerja perawat 

tersebut disebabkan karena masih 
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kurangnya pelatihan yang diikuti 

perawat, gaji yang belum mencukupi 

kebutuhan perawat dan masih 

kurangnya motivasi yang diberikan 

pimpinan kepada perawat. Berdasarkan 

penelitian Rau (2014) bahwa dari hasil 

analisis menggunakan Chi Square yang 

dilakukan terhadap motivasi dengan 

kinerja pegawai, didapatkan hasil nilai ρ 

= 0,043 sehingga ρ < 0,05 maka Ho 

pada penelitian ini ditolak, artinya ada 

hubungan motivasi dengan kinerja 

pegawai. 

 Studi pendahuluan yang penulis 

lakukan di Rumah Sakit SMEC Medan 

diketahui bahwa jumlah perawat 

seluruhnya sebanyak 58 orang yang 

terbagi  3 shift, sedangkan perawat shift 

pagi dan shift siang sebanyak 32 orang. 

Ketika peneliti melakukan observasi 

dengan mengamati kinerja perawat 

sehari-hari di Rumah Sakit SMEC 

Medan banyak pegawai yang 

mengobrol dengan temannya sedangkan 

ada banyak pasien yang sedang 

mengantri, sering absen, pada jam kerja 

tidak berada di tempat sementara tidak 

sedang melakukan kunjungan lapangan, 

dan lain-lain. Adanya beberapa masalah 

tersebut berkaitan dengan kinerja 

pegawai yang belum optimal diduga 

karena motivasi kerja perawat tidak 

maksimal.  

 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

Desain  Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan desain cross 

sectional (potong lintang) yaitu data 

deskriptif yang diuji secara analitik 

untuk mengetahui hubungan motivasi 

dengan kinerja perawat di Rumah Sakit 

SMECMedan. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi Penelitian  

 Penelitian dilaksanakan di 

Rumah Sakit SMECMedan yang 

beralamat  diJl. Iskandar Muda No. 

278/280 Medan. Alasan pemilihan 

lokasi ini yaitu : jumlah responden 

mencukupi untuk dijadikan sampel, dan 

belum pernah dilakukan penelitian 

dengan judul yang sama dengan 

penelitian ini. 

Waktu Penelitian  

 Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Januari 2019 sampai dengan 

bulan Juni 2019.Pengambilan data pada 

bulan   April 2019. 

Populasi dan Sampel Penelitian  

 Populasi penelitian ini adalah 

seluruh perawat yang bekerja di Rumah 

Sakit SMECMedan pada shift pagi dan 

shift sore sebanyak  32 orang. 

Sampel dalam penelitian ini diambil 

keseluruhan yaitu sebanyak32  

orang(total sampling). 

 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN  

Analisa Univariat 

Karakteristik Responden  

 Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik di Rumah 

Sakit SMEC Medan tahun 2019 

 

No Umur  Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

3 

20-30 tahun 

31-40 tahun 

41-50 tahun 

17 

12 

3 

53,1 

37,5 

9,4 

Total  32 100,0 
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No Jenis Kelamin  Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

8 

24 

25,0 

75,0 

Total  32 100,0 

No Pendidikan  Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

D3 Keperawatan  

S1 Keperawatan  

28 

4 

87,5 

12,5 

Total  32 100,0 

No Lama Bekerja  Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

3 

1-10 tahun 

11-20 tahun 

21-30 tahun 

24 

7 

1 

75,0 

21,9 

3,1 

Total  32 100,0 

  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 

20-30 tahun sebanyak 17 orang  (53,1%), sebagian kecil berumur 41-50 tahun 

sebanyak 3 orang (9,4%). Berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 orang (75,0%), sebagian 

kecil berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang (25,0%). Berdasarkan pendidikan, 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan D3 Keperawatan 

sebanyak 28 orang (87,5%), sebagian kecil responden berpendidikan S1 

Keperawatan sebanyak 4 orang (12,5%). Berdasarkan lama bekerja, menunjukkan 

sebagian besar responden bekerja antara 1-10 tahun sebanyak 24 orang (75,0%), 

sebagian kecil responden bekerja 21-30 tahun sebanyak 1 orang (3,1%). 

Motivasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, motivasi kerja perawat dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Motivasi di Rumah Sakit 

SMEC Medan tahun 2019 

 

No Motivasi  Jumlah Persentase 

1 

2 

Tinggi  

Rendah  

22 

10 

68,8 

31,3 

Total 32 100,0 

  

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki motivasi 

yang tinggi sebanyak 22 orang (68,8%), sebagian kecil responden memiliki motivasi 

rendah sebanyak 10 orang (31,3%). 

 

Kinerja Perawat 

 Berdasarkan hasil penelitian, kinerja perawat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Distribusi Frekuensi Kinerja Perawat di Rumah Sakit SMEC Medan 

tahun 2019 

No Kinerja Perawat Jumlah Persentase 

1 

2 

Baik 

Kurang  

25 

7 

78,1 

21,9 

Total 32 100,0 
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja responden dalam kategori 

baik sebanyak 25 orang (78,1%), sebagian kecil kinerja responden dalam kategori 

kurang sebanyak 7 orang (21,9%). 

Analisis Bivariat 

Hubungan Motivasi dengan Kinerja Perawat  

 Berdasarkan hasil penelitian, hubungan motivasi dengan kinerja perawat dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel Tabel Silang Hubungan Motivasi dengan Kinerja Perawat di Rumah Sakit 

SMEC Medan tahun 2019 

No. Motivasi 

Kinerja Perawat 
Jumlah p-

value 
Baik Kurang  

Jlh % Jlh % Jlh % 

1. 

2. 

Tinggi 

Rendah  

21 

4 

95,5 

40,0 

1 

6 

4,5 

60,0 

22 

10 

100,0 

100,0 
0,001 

 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

bahwa dari 22 responden yang memiliki 

motivasi tinggi mayoritas kinerja 

perawat dalam kategori baik sebanyak 

21 orang (95,5%). Dari 10 responden 

yang memiliki motivasi rendah 

mayoritas kinerja perawat dalam 

kategori kurang sebanyak 6 orang 

(60,0%).  

 Hasil uji bivariat menggunakan 

Chi-Square menunjukkan bahwa nilai 

p-value sebesar 0,001< 0,05 artinya 

terdapat hubungan yang signifikan 

antara motivasi dengan kinerja perawat 

di Rumah Sakit SMEC Medan tahun 

2019. 

 

Pembahasan  

Motivasi Perawat  

 Berdasarkan hasil penelitian 

tentang motivasi perawat di Rumah 

Sakit SMECMedan tahun 2019, 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki motivasi yang 

tinggi sebanyak 22 orang (68,8%), 

sebagian kecil responden memiliki 

motivasi rendah sebanyak 10 orang 

(31,3%). 

 Hasil penelitian Wahyuni (2013) 

dengan judul Motivasi Dan Kinerja 

Perawat Pelaksana di Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan menunjukkan 

bahwa motivasi perawat pelaksana 

47,2% baik dan 52,8% tidak baik, 

56,6% kinerja perawat baik dan 43,4% 

kinerja perawat tidak baik. 

 Motivasi adalah keinginan untuk 

bertindak (Robert Heller, 1998 dalam 

Wibowo, 2017). Motivasi merupakan 

proses psikologis yang membangkitkan 

dan mengarahkan perilaku pada 

pencapaian tujuan atau goal-directed 

behavior.  Sedangkan Stephen P. 

Robbins dalam Wibowo (2012) 

menyatakan motivasi sebagai proses 

yang menyebabkan intensitas 

(intensity), arah (direction), dan usaha 

terus menerus (persistence) individu 

menuju pencapaian tujuan suatu 

organisasi. 

Motivasi seseorang terbentuk 

dalam dirinya berawal dari munculnya 

kebutuhan, keinginan dan dorongan 

untuk bertindak demi tercapainya 

tujuan. Bila keinginan telah tercapai 

biasanya dorongan itu secara otomatis 

akan melemah dan berkurang, dan 

selanjutnya diperlukan penguat baru. 

Pada dasarnya keinginan manusia untuk 

mencapai kepuasan, sehingga ada 

dorongan kuat dari dirinya untuk 

mewujudkannya (Nugroho, 2012). 

Menurut peneliti, dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

motivasi perawat pelaksana di Rumah 

Sakit SMEC Medan tahun 2018 
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menunjukkan bahwa 68,8% perawat 

pelaksana dengan motivasi tinggi. Hal 

tersebut berarti bahwa lebih banyak 

perawat pelaksana dengan motivasi 

tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas 

sehari-hari dalam memberikan 

pelayanan kepada pasien yang datang 

ke Rumah Sakit Smec. Tetapi jika 

dilihat secara persentase jumlah tersebut 

masih di bawah 70% yang berarti masih 

ada sekitar 31,2% perawat pelaksana 

yang memiliki motivasi rendah dalam 

bekerja. Perawat pelaksana dengan 

motivasi yang rendah inilah yang dapat 

menjadi sumber masalah dalam 

pelaksanaan tugas di Rumah Sakit 

SMEC nMedan, sehingga mereka harus 

memotivasi diri sendiri untuk bekerja 

dengan lebih baik lagi. Motivasi 

perawat yang rendah disebabkan 

kurangnya motivasi dari dalam diri 

(internal) maupun motivasi dari luar diri 

perawat (eksternal). Perawat perlu terus 

menerus memotivasi diri untuk 

memberikan pelayanan asuhan 

keperawatan yang berkualitas pada 

pasien. Motivasi kerja yang tinggi 

dalam diri perawat akan membuat 

kinerja perawat dalam memberikan 

pelayanan di Rumah Sakit Smec 

menjadi lebih baik.   

 

Kinerja Perawat  

 Berdasarkan hasil penelitian 

tentang kinerja perawat di Rumah Sakit 

SMECMedan tahun 2019, menunjukkan 

bahwa sebagian besar kinerja responden 

dalam kategori baik sebanyak 25 orang 

(78,1%), sebagian kecil kinerja 

responden dalam kategori kurang 

sebanyak 7 orang (21,9%). 

 Berbeda dengan hasil penelitian 

Lupiah (2014) yang melakukan 

penelitian di Rumah Sakit Smec 

Kefamenanu mendapatkan hasil bahwa 

sebagian besar perawat mempunyai 

kinerja yang baik yaitu 23 orang 

(60,5%), selebihnya kategori cukup 

yaitu 15 orang (39,5%). 

 Menurut asumsi peneliti, 

kinerja perawat di Rumah Sakit 

SMECMedan secara keseluruhan sudah 

menunjukkan kinerja yang baik. Tetapi 

masih ditemukan sebanyak 21,9%  

perawat dengan kinerja yang kurang 

baik. Hal tersebut perlu menjadi 

perhatian serius bagi kepala Rumah 

Sakit Smec maupun bagi perawat itu 

sendiri.Dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, perawat dituntut 

untuk mempunyai kinerja yang baik 

agar mutu pelayanan kesehatan di 

wilayah kerjanya dapat meningkat. 

Perawat sebagai salah satu profesi  

penting dalam pelayanan kesehatan 

dituntut untuk memberikan layanan 

yang terbaik sehingga masyarakat 

dapat menjadi puas dan memanfaatkan 

pelayanan Rumah Sakit Smec sebagai 

cara untuk meningkatkan derajat 

kesehatan mereka. 

 

Hubungan Motivasi dengan Kinerja 

Perawat  

 Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara motivasi dengan 

kinerja perawat di Rumah Sakit 

SMECMedan tahun 2019, p=0,001 < 

0,05. Dari 22 responden yang memiliki 

motivasi tinggi mayoritas kinerja 

perawat dalam kategori baik sebanyak 

21 orang (95,5%). Dari 10 responden 

yang memiliki motivasi rendah 

mayoritas kinerja perawat dalam 

kategori kurang sebanyak 6 orang 

(60,0%). 

 Hasil penelitian hubungan 

motivasi dengan kinerja pegawai 

Rumah Sakit Smec telah dilakukan oleh 

Kindangen (2013) menunjukkan bahwa 

60% tenaga kesehatan penghargaannya 

baik, 81% tenaga kesehatan tanggung 

jawabnya baik, 52% tenaga kesehatan 

pengembangannya baik dan, 56% 

tenaga kesehatan kinerja baik dan 44% 

kinerja tidak baik. Hasil analisis data 

menunjukkan tidak terdapat hubungan 
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yang bermakna antara penghargaan 

dengan kinerja tenaga kesehatan (p= 

1,000), terdapat hubungan yang 

bermakna antara tanggung jawab 

dengan kinerja tenaga kesehatan i (p= 

0,006) dan terdapat hubungan yang 

bermakna antara pengembangan dengan 

kinerja tenaga kesehatan (p= 0,010).  

 Hasil penelitian Naibaho (2012) 

di Rumah Sakit Smec Se-Kota Medan 

bahwa hasil uji statistik korelasi 

peringkat spearman menunjukkan 

bahwa ada hubungan  motivasi dengan 

kinerja koordinator SP2TP. Sementara 

itu koefisien korelasi (r) antara motivasi 

dengan kinerja menghasilkan angka 

0,335. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa kurang kuatnya korelasi antara 

pengetahuan dengan kinerja (di bawah 

0,5) dan bernilai positif menunjukkan 

bahwa semakin tinggi motivasi bekerja 

koordinator SP2TP, akan semakin 

tinggi kinerja koordinator SP2TP. 

Demikian sebaliknya, semakin rendah 

motivasi bekerja koordinator SP2TP, 

makin rendah pula kinerjanya. 

 Hasil penelitian Amelia (2012) 

di Semarang menunjukkan bahwa 

motivasi dan kedisiplinan berpengaruh 

terhadap kinerja. Maka dengan 

memotivasi karyawan yang ada dan 

meningkatkan kedisiplinan akan 

menghasilkan kinerja secara maksimal. 

sYang didapatkan angka t hitung 

sebesar 3,031> t tabel 2,000. Sehingga 

secara parsial terhadap pengaruh secara 

signifikan dan positif antara motivasi 

terhadap kinerja. 

 Hasil penelitian Rachmawati 

(2013) di Jawa Tengah mengatakan uji 

statistik membuktikan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara 

variabel motivasi kerja dengan kinerja 

pegawai yang menunjukkan terdapat 

koefisien sebesar 0,784. Koefisien 

korelasi ini termasuk cukup tinggi 

karena melebihi 0,50. Uji signifikan 

antara kedua variabel tersebut 

menunjukkan koefisien Z sebesar 

17,503 dan Z tabel dengan tingkat 

kebenaran 95 adalah 1,96 (Sidney 

Siegel dalam Statistik Non Paramerik) 

sehingga harga hitung lebih besar dari 

harga tabel (17,503 > 1,96). 

 Menurut Sopiah (2013) 

mengatakan bahwa motivasi kerja 

adalah sebagai keadaan dimana usaha 

dan kemauan keras seseorang diarahkan 

kepada pencapaian hasil-hasil atau 

tujuan tertentu. Hasil-hasil yang 

dimaksud bisa berupa produktivitas, 

kehadiran atau perilaku kerja kreatif 

lainnya. 

 Motivasi seseorang melakukan 

suatu pekerjaan karena adanya suatu 

kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. 

Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan 

ekonomis yaitu untuk memperoleh 

uang, sedangkan kebutuhan non 

ekonomis dapat diartikan sebagai 

kebutuhan untuk memperoleh 

penghargaan dan keinginan lebih maju. 

Dengan segala kebutuhan tersebut, 

seseorang dituntut untuk lebih giat dan 

aktif dalam bekerja, untuk mencapai hal 

ini diperlukan adanya motivasi dalam 

melakukan pekerjaan, karena dapat 

mendorong seseorang bekerja dan selalu 

berkeinginan untuk melanjutkan 

usahanya. Oleh karena itu jika pegawai 

yang mempunyai motivasi kerja yang 

tinggi biasanya mempunyai kinerja 

yang tinggi pula (Saozi, 2012). 
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