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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Human Resource Development (HRD)  

Menurut Nadler (dalam Chalofsky, 1992) Human Resoure Development 

merupakan aktivitas dalam suatu organisasi yang dibentuk untuk membuat 

perubahan dalam perilaku. Dalam buku yang ditulis oleh Gibb (2013) Human 

Resource Development adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia yang 

di dalamnya terlibat proses yang dapat memberikan, membimbing dan mengatur 

pembelajaran dan pengembangan dalam suatu organisasi agar dapat berkembang 

sesuai tujuan dari organisasi tersebut.  

Human Resource Development sering disebut juga dengan Human Resource 

Management. Human Resource Management di dalamnya terdapat kegunaan selain 

untuk mengembangkan dan pelatihan, juga terdapat proses evaluasi untuk para 

pekerja, pemberian kompensasi untuk para pekerja, hubungan yang dilakukan di 

perusahaan tersebut, keselamatan kerja hingga proses penerimaan pegawai baru 

(Yang dan Lin dalam Hariyanto dan Hatane, 2016).  

 

2.1.1 Tujuan dan Fungsi Human Resource Development 

Human Resource Development atau sering juga disebut dengan Manajemen 

Sumber Daya Manusia memiliki tujuan utama untuk membangun dan 

mengembangkan keatifan karyawan dalam organisasi agar organisasi tersebut dapat 

berkembang sejalan dengan tujuannya (Handoko dalam Almasri, 2016).  

Werther dan Davis dalam Handoko dan Almasri (2016) mengatakan bahwa 

tujuan sumber daya manusia terbagi menjadi beberapa tujuan, yaitu yang pertama 
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untuk tujuan kemasyarakatan karena pada umumnya dalam setiap organisasi bukan 

hanya mementingkan kepentingan perusahaan tetapi juga harus melihat keuntungan 

yang akan didapat oleh masyarakat sebagai konsumennya. Sehingga tujuan dari 

adanya divisi Sumber Daya Manusia dapat membantu untuk meningkatkan SDM 

di perusahaan tersebut agar bisa berdampak positif untuk masyarakat lain. 

Kemudian yang kedua, yaitu untuk tujuan organisasi. Untuk lebih memperjelas 

bahwa dengan adanya Manajemen Sumber Daya Manusia dapat dijadikan suatu 

alat untuk membantu tercapainya tujuan dari organisasi tersebut, sehingga para 

MSDM harus dapat melayani divisi lain dalam organisasi tersebut. Tujuan ketiga 

yaitu tujuan fungsional, dimana MSDM bertugas untuk menjaga dan memelihara 

keseimbangan dalam keaktifan karyawan lain dalam melakukan tugas mereka 

secara optimal. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan pribadi, dalam organisasi bagian 

SDM harus dapat memperhatikan kepentingan pribadi setiap karyawannya juga 

karena pada akhirnya dengan pemeliharaan kepentingan karyawan dapat 

memberikan efek positif bagi perusahaan, dimana nantinya para karyawan akan 

lebih termotivasi dalam bekerja.  

Dikutip dari Marlina (2015) fungsi dari Sumber Daya Manusia adalah untuk 

membuat pengorganisasian, bagian SDM membantu perusahaan untuk 

menempatkan karyawan pada bagian-bagian kerja tertentu. Kemudian untuk 

pengarahan, mendukung karyawan untuk dapat bekerja lebih aktif untuk mencapai 

tujuan dari perusahaan, ataupun diri sendiri. Selanjutnya untuk pengendalian, 

ditujukan agar karyawan dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat dan dapat 

menjalankan peraturan tersebut bersama. Fungsi berikutnya yaitu pengadaan, 

proses ini terjadi pada saat pemilihan, dan penempatan untuk karyawan baru. Ada 
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juga fungsi untuk pengembangan, dimana karyawan diajarkan untuk meningkatkan 

keterampilan, konseptual dan juga moral melalui proses pelatihan. Kompensasi 

juga fungsi yang dilakukan SDM untuk karyawan, SDM membantu untuk 

memberikan gaji untuk karyawan. Dan fungsi integrasi yang gunanya untuk 

menyatukan kesejahteraan perusahaan dan karyawan agar adanya keuntungan yang 

didapat dari kedua belah pihak. Kemudian ada juga pemeliharaan yang gunanya 

untuk menyeimbangkan kondisi karyawan agar tetap bekerja di perusahaan 

tersebut. Perlu juga adanya kedisiplinan, hal ini merupakan fungsi terpenting. Dan 

yang terakhir adalah pemberhentian, SDM dapat memberikan keputusan kepada 

karyawan yang sudah tidak akan dipekerjakan lagi di perusahaan tersebut. 

 

2.2 Definisi Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan hasil yang ditunjukkan dari diri seseorang terhadap 

situasi yang dihadapinya dan juga motivasi memiliki intensitas yang berbeda-beda 

dalam diri individu (Siagian dalam Ernawati, 2012). Motivasi merupakan suatu 

bentuk dorongan dari dalam diri manusia, untuk penelitian ini akan di bahas 

mengenai motivasi kerja. Sebelum itu, menurut Vroom dalam Setiawan (2015) 

mengartikan bahwa motivasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi kerja menurut Hasibuan dalam 

Andayani & Makian (2016) juga diartikan sebagai gerakan yang dilakukan 

seseorang untuk menambah keinginan dalam bekerja yang lebih efektif lagi untuk 

mencapai kepuasan perusahaan.  

Menurut Sedarmayanti dalam Ainnisya dan Susilowati (2018) motivasi kerja 

merupakan kegiatan yang melibatkan diri seseorang dalam kegiatan tersebut sesuai 
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dengan tujuan dalam pekerjaannya, hal ini dilakukan bukan berdasarkan paksaan 

tetapi kesediaan seseorang dalam bekerja tersebut. Motivasi kerja menurut George 

dan Jones dalam Tania dan Sutanto (2013) merupakan suatu dorongan psikologis 

yang menentukan arah dari perilaku, tingkat usaha, dan juga tingkat kegigihan 

dalam menghadapi tantangan di perusahaan. Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa motivasi kerja merupakan suatu bentuk dorongan yang ada dalam diri 

seseorang yng mampu mengubah perilaku untuk mencapai tujuan pribadi maupun 

tujuan bersama di dalam suatu perusahaan. 

 

2.3 Self-determination Theory 

Self-determination Theory (SDT) adalah sebuah teori untuk memahami 

motivasi dalam diri seseorang di dunia pekerjaan. Self-determination memiliki 

sebuah rasa kebebasan dalam memilih dan melakukan apa yang ingin dilakukan. Di 

dalam organisasi sendiri diperlukan adanya kondisi yang dapat membantu 

karyawan dalam mengembangkan motivasi kerja tersebut untuk meningkatkan 

perilaku yang lebih positif (Battistelli, et al. 2017). Self-determination theory 

membedakan motivasi menjadi dua yaitu autonomous motivation dan controlled 

motivation (Gagné dan Deci, 2005). Autonomous motivation yaitu seseorang akan 

termotivasi secara intrinsik ketika seseorang sudah merasa pekerjaannya menarik, 

mereka akan melakukan pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati karena mereka 

merasa pekerjaan tersebut menyenangkan. Sedangkan controlled motivation 

merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan perasaan tertekan dan 

terpaksa dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam controlled motivation sendiri 

pemberian imbalan digunakan untuk mendorong motivasi seseorang dalam 
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melakukan pekerjaan (Dworkin dalam Gagné dan Deci, 2005). Dari hal ini dapat 

dilihat bahwa motivasi intrinsik memiliki peran yang sangat penting, tapi faktanya 

kebanyakan orang akan lebih termotivasi secara ekstrintik. 

 

2.3.1 Dimensi Self-determination Theory  

Dimensi dari self-determination theory terbagi menjadi empat tahapan, 

yaitu: 

1. External regulation: seseorang akan merasa termotivasi dan ingin 

melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan suatu imbalan dan 

menghindari punishment (Gagné, et al., 2010). Contohnya seseorang 

dalam melakukan pekerjaannya hanya karena menginginkan gaji yang di 

dapatkannya karena merasa dengan uang yang di dapat motivasi 

bekerjanya akan semakin tinggi tanpa memiki ketertarikan yang lebih atas 

pekerjaannya tersebut. 

2. Introjected regulation: seseorang akan merasa termotivasi dan melakukan 

suatu pekerjaan karena melihat regulasi dari perilaku melalui “self-worth” 

seperti kesadaran seseorang untuk melakukan hal tersebut maupun rasa 

bersalah. Orang yang introjected biasanya bekerja karena adanya rasa 

bersalah dan paksaan atau bekerja demi mempertahankan “self-worth” 

mereka (Gagné, et al., 2010). Pada tahap ini seseorang akan mulai untuk 

mengintenalisasikan alasan dirinya bekerja tetapi belum sepenuhnya 

menerima pekerjaan tersebut sebagai keinginannya sendiri, karena pada 

tahap ini berbeda dengan tahapan external regulation dimana punishment 

yang didapat berasal dari luar diri, sedangkan pada tahapan ini seseorang 
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terkontrol dari dalam dirinya sendiri sehingga punishment tersebut berasal 

dari dirinya dan seseorang akan cenderung merasa bersalah. Contohnya 

seseorang melakukan suatu pekerjaan karena ingin mendapatkan pujian 

dan menghindari rasa bersalah serta kecemasan, maka dari itu tahapan ini 

sangat kuat hubungannya dengan ego dalam diri (Deci dan Ryan, 2000) 

3. Identified regulation: Menurut Gagné, et al. (2010) seseorang akan 

melakukan suatu pekerjaan karena melihat dari nilai dan arti dari pekerjaan 

tersebut. Jadi biasanya orang akan berkomitmen pada suatu pekerjaan 

berdasarkan makna dan tujuannya dengan hubungan pribadi (Koestner & 

Losier, 2002). Pada tahap ini juga seseorang sudah mampu menerima nilai-

nilai perilaku dan menyebabkan perilaku atau mulai merasa bahwa 

pekerjaannya tersebut menjadi bagian dari identitas mereka. Karena 

adanya kesadaran tersebut membuat seseorang mulai memiliki keinginan 

untuk bekerja lebih keras karena nilai dan identitas dari pekerjaan tersebut 

sudah menjadi bagian dari dirinya (Deci dan Ryan, 2000). Tetapi, 

Identified regulation dengan intrinsic motivation terdapat perbedaan, 

perbedaan utama tersebut karena pada identified motivation perilaku yang 

ditunjukkan tidak sepenuhnya dirasa menyenangkan. Contohnya jika guru 

tidak suka mengajar tetapi tetap berupaya untuk memberikan bahan 

pelajaran karena menurut guru menjadi seorang pendidik adalah bagian 

penting dalam diri mereka, jika dirasa pekerjaan tersebut dapat dinikmati 

maka bentuk yang ditunjukkan adalah motivasi intrinsik, dan jika guru 

merasa pekerjaannya diperlukan untuk karir maka bentuk yang 

ditunjukkan adalah motivasi ekstrinsik (Broeck, Ferris & et al. 2016). 
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4. Integrated regulation: melakukan pekerjaan dengan mengidentifikasi nilai 

dari suatu pekerjaan tersebut sehingga menjadi bagian dari kebiasaan dan 

perasaan seseorang itu sendiri. Pada tahap ini seseorang sudah secara 

menyeluruh terinternalisasi, tahap ini membuat seseorang merasa bahwa 

pekerjaan tersebut adalah sebuah kebiasaan yang sudah terintegrasi di 

dalam dirinya (Deci dan Ryan, 2000). Contoh, seseorang bekerja sebagai 

perawat dan sebagai seorang perawat percaya bahwa kebersihan 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan pasien, sehingga 

konsentrasi perawat tertuju kepada kebersihan pasien meskipun perawat 

menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang menyenangkan tetapi 

karena hal tersebut merupakan tanggungjawab dan perawat merasa 

pekerjaan sebagai perawat adalah sebuah “panggilan” maka dari itu 

perawat termotivasi dalam bekerja. 

 

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Saydam dalam Sarinadi (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi terbagi menjadi dua yaitu faktor internal yang merupakan faktor yang 

berdasarkan dari dalam diri manusia. Hal yang termasuk dalam faktor internal dapat 

terlihat dari tingkat pendidikan, kebutuhan pekerja, dan juga kepuasan kerja dan 

faktor eksternal, merupakan faktor yang berdasarkan dari luar diri manusia seperti 

lingkungan tempat seseorang bekerja, gaji yang di terima, dan penghargaan atas 

prestasi kerja yang dilakukan. 

Hamzah dalam Sarinadi (2014) juga menyatakan faktor-faktor motivasi yaitu 

faktor intrinsik terjadi melalui diri sendiri bukan melalui orang lain sehingga 
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karyawan mendapatkan kepuasan atas pekerjaannya melalui dirinya sendiri, dan 

bukan melalui dorongan dari luar dirinya sehingga orang yang memiliki motivasi 

intrinsik cenderung memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, lebih kreatif, dan 

memiliki ide yang lebih banyak dalam mengembangkan diri maupun perusahaan. 

Dan faktor eksternal merupakan hal yang diluar dari dirinya yang mendorong 

dirinya lebih termotivasi seperti ajakan, perintah ataupun paksaan dari orang lain 

sehingga seseorang tergerak untuk melakukan suatu tindakan tersebut. 

Dalam melakukan suatu pekerjaan seseorang akan memiliki dorongan, 

menurut Herzberg’s Two Factor Theory ada dua faktor yang mendorong seseorang 

untuk termotivasi dalam bekerja Manullang dalam Ady & Wijono (2013) yaitu 

faktor motivator yang melibatkan achievement, recognition, the work itself, dan 

advancement. Faktor-faktor ini dapat diartikan juga sebagai motivasi internal yaitu 

motivasi yang berasal dari dalam diri dan seseorang akan merasa bahwa 

pekerjaannya itu bermakna dan bahagia atas pekerjaan yang dilakukannya. Faktor 

lainnya juga menurut Herzberg adalah faktor hygiene yang melibatkan policy and 

administration, technical supervisor, interpersonal supervisor, working condition 

dan wages. Faktor ini sering dinamakan juga faktor ekstrinsik yaitu bentuk motivasi 

yang berasal dari luar, jika faktor ini tidak terpenuhi maka seseorang akan 

cenderung merasa tidak puas akan pekerjaannya dan merasa tidak termotivasi. 

 


