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Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) Peran pemberian motivasi dalam 

upaya meningkatkan kinerja karyawan pada Rumah Makan Sate Tegal Ortega 

Banjarbaru (2) Peran pemberian motivasi kerja agar tercapainya tujuan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan pada Rumah Makan Sate Tegal Ortega Banjarbaru. 

 Rancangan penelitian ini adalah kualitatif dan merupakan penelitian observasi 

dan wawancara. Populasi penelitian yaitu seluruh karyawan Rumah Makan Sate 

Tegal Ortega Banjarbaru dengan sampel sebesar 15 orang. 

 Hasil penelitian menunjukkan (1) Pemberian motivasi kepada karyawan di 

Rumah Makan Sate Tegal Ortega Banjarbaru kurang mampu meningkatkan kinerja 

karyawan (2) Pemberian motivasi yang baik sangat berdampak terhadap peningkatan 

kinerja karyawan pada Rumah Makan Sate Tegal Ortega Banjarbaru, dalam hal ini 

berarti pimpinan harus bisa memahami apa yang dapat memotivasi karyawan 

sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Artinya pimpinan harus selalu melakukan 

peninjauan khususnya yang berkaitan dengan pemberian motivasi agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Kata Kunci : Pemberian Motivasi, Kinerja Karyawan 
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ABSTRACT 

The study aims to test: (1) the role of motivational incentives in efforts to improve 

employee performance on the skewers tegal ortega ardinner (2) the job motivation 

role to achieve the goal of improving employee performance on the skewers tegal 

ortega al 

 The design of this study is qualitative and is the study of observation and interview. 

The research population is that all the employees at the ketegal ortega are flooded 

with a sample of 15 people. 

 Research shows that (1) motivation to employees at the sate tegal ortega aris 

inadequate to increase employee performance (2) good motivation results in greatly 

improving employee performance on the tegal ortega ardinner, in which case the 

leader must be able to understand what can motivate an employee to improve his 

performance. It means that leaders should always do a review, especially with regard 

to the motivation given to the company's objectives. 

Keywords: motivational giving, employee performance 

 

PENDAHULUAN 

Pada masa sekarang ini, dimana 

semakin berkembangnya zaman, 

berbagai jenis usaha atau bidang usaha 

semakin berkembang, salah satunya 

dibidang kuliner. Melihat kondisi 

penduduk Indonesia yang semakin 

padat, kebutuhan manusia akan 

makanan dan minuman semakin 

meningkat hal ini menjadikan usaha di 

bidang kuliner memilki prospek yang 

sangat bagus di kemudian hari.  

Tenaga kerja adalah hal faktor 

utama yang menentukan penentu 

dalam berkembangnya suatu 

perusahaan atau organisasi, karena 

sumber daya manusia merupakan 

faktor penentu yang menyebabkan 

maju atau mundurnya kegiatan 

organisasi, demikian juga halnya 

dalam pengelolaan perusahaan, 

tergantung pada skill individu yang 

terlibat dalam penyelenggaraan 

organisasi tersebut. Melalui 

pelalaksanaan tenaga kerja yang 

matang, produktivitas kerja dari tenaga 

kerja yang sudah ada dapat 

ditingkatkan. Hal ini dapat diwujudkan 

melalui adanya penyesuaian. Seperti 

peningkatan motivasi yang baik.  

Motivasi kerja yaitu faktor yang 

mendorong seseorang dalam 

melakukan sesuatu aktivitas tertentu, 

oleh karena itu motivasi sering kali 

diartikan pula sebagai faktor 

pendorong perilaku seseorang. Apabila 

ia membutuhkan serta menginginkan 

sesuatu, maka ia akan terdorong untuk 

melakukan aktivitas tertentu untuk 

memperoleh apa yang dibutuhkannya. 

Misalnya untuk bertahan hidup, ia 

akan terdorong untuk melakukan 

pekerjaan apa saja demi 

mempertahankan hidupnya. Namun 

apabila ia tidak mempunyai tujuan 

atau motivasi tertentu untuk 



mendorong kinerjanya, maka hasil 

yang diinginkan tidak akan maksimal. 

Faktor pendorong karyawan terbagi 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal 

berasal dari dalam diri SDM itu 

sendiri, sedangkan faktor eksternal 

berasal dari luar SDM. 

Menurut Darman (2013:41) 

mengemukakan bahwa motivasi 

adalah keadaan jiwa yang mendorong, 

mengaktifkan atau mengerakan 

seseorang yang kelak mengarahkan 

serta menyalurkan perilaku, sikap dan 

tindakan yang selalu dikaitkan dengan 

pencapaian tujuan, baik tujuan pribadi 

masing-masing anggota. 

Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia pengertian motivasi yaitu 

suatu daya pendorong yang ada dalam 

diri seseorang dengan sadar atau tidak 

sadar untuk melakukan tindakan serta 

tujuan tertentu. Sedangkan menurut 

Vroom dalam (2014:133), mengatakan 

bahwa motivasi mengacu kepada suatu 

proses mempengaruhi pilihan-pilihan 

individu terhadap bermacam-macam 

bentuk kegiatan yang dikehendaki. 

Dengan adanya motivasi dapat 

merangsang karyawan untuk lebih 

menggerakkan tenaga dan pikiran 

dalam merealisasikan tujuan 

perusahaan. Apabila kebutuhan akan 

hal ini terpenuhi maka akan timbul 

kepuasan dan kelancaran terhadap 

peningkatan produktivitas kerja 

karyawan. Produktivitas kerja akan 

terwujud jika para karyawan 

mempunyai kemampuan dalam 

menyelesaikan pekerjaan atau tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya 

masing-masing. Oleh karena itu 

pimpinan harus dapat memberikan 

suatu dorongan atau motivasi pada 

para karyawan. 

Seorang pimpinan harus 

memahami dan mempunyai 

pengetahuan yang luas mengenai 

motivasi agar dapat memberikan 

motivasi yang tepat kepada karyawan, 

dan sebaliknya karyawan juga harus 

mempunyai loyalitas yang tinggi 

kepada perusahaan itu agar perusahaan 

itu bisa memperoleh hasil yang 

optimal. 

Kinerja adalah pencapaian yang 

diperoleh oleh karyawan atau pegawai 

dalam mengembangkan tugas dan 

pekerjaannya yang berasal dari 

organisasi. Kinerja juga diartikan 

sebagai suatu pencapaian hasil kerja 

yang di capai oleh seorang karyawan 

yang bisa di ukur secara tepat. 

Kinerja menurut Gibson dalam 

buku Kasmir) (2015:182) Adalah 

kinerja individu yang dipengaruhi oleh 

kepribadian individu, motivasi, serta 

semangat, pengaharapan, serta 

penilaian yang diberikan oleh 

manajemen akan prestasi dari kinerja 

karyawan. 

Tenaga kerja yang mempunyai 

motivasi kerja yang baik dapat 

meningkatkan sejahteraan organisasi 

atau perusahaan kearah yang lebih 

baik lagi, kesetiaan dan gairah kerja 

dapat kita lihat dari karyawan yang 

merasa senang dengan pekerjaannya.  

Mereka akan loyal kepada rumah 

makan ini dengan memberikan 

perhatian yang lebih baik lagi dari 

sebelumnya. Dengan begitu sangat di 

perlukan suatu motivasi yang baik bagi 

karyawan. Untuk memenuhi 

kebutuhan fisik dan non fisik, jika 

kebutuhan tersebut terpenuhi maka 



karyawan akan semakin termotivasi 

lagi dalam bekerja. 

Apabila hal tersebut diabaikan  

maka akan mengganggu jalannya 

perusahaan yang mengakibatkan 

perusahaan tersebut tidak dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan perusahaan 

tersebut. 

Atas dasar itulah penulis 

mengemukakan pembahasan skripsi 

ini, mencoba untuk meneliti hal 

tersebut, dengan mengambil topik 

yang berjudul “Analisis Motivasi 

Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja 

Karyawan: (Studi pada Rumah Makan 

Sate Tegal Ortega Banjarbaru). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat Deskriptif 

kualitatif, yang mengamati peristiwa 

atau kejadian yang terjadi dilapangan 

kemudian dianalisis melalui metode 

observasi dan wawancara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang 

penulis lakukan dapat di ketahui 

bahwa cara pemberian motivasi yang 

dilakukan oleh pimpinan Rumah 

Makan Sate Tegal Ortega Banjarbaru 

kepada semua karyawan nya yang 

bekerja di rumah makan adalah : 

1. Motivasi Kerja Yang Telah 

Dilakukan  

Pemberian motivasi karyawan 

yang dilakukan atau yang diberikan 

oleh pimpinan Rumah Makan Sate 

Tegal Ortega Banjarbaru dari yang 

penulis amati bahwa saat ini masih 

belum berjalan secara optimal, 

dengan apa yang diharapkan oleh 

karyawan rumah makan itu sendiri, 

hal utamanya dikarenakan oleh 

kesibukan pimpinan maupun 

manajer serta kurangnya waktu 

untuk memberikan perhatian dan 

bimbingan kepada karyawannya. 

Hal ini mengakibatkan kegiatan 

motivasi terhambat, artinya 

pelaksanaan kegiatan motivasi 

hampir tidak berjalan dengan baik 

karena pimpinan tidak punya cukup 

waktu untuk melakukannya, 

akibatnya banyak diantara 

karyawan yang lama kelamaan 

bersikap kurang disiplin, yang dapat 

menyebabkan menurunnya motivasi 

kerja dan semangat kinerja para 

karyawan. 

Selain itu turunnya semangat 

kerja dan motivasi kinerja 

karyawan dapat disebabkan oleh 

beberapa hal, misalnya gaji yang 

terlalu rendah, insentif yang kurang 

terarah, lingkungan kerja yang 

kurang mendukung dan lain 

sebagainya. Untuk itu pimpinan 

atau seorang manajer harus dapat 

menemukan penyebab turunnya 

semangat kerja tersebut, karena 

setelah mengetahi apa 

permasalahan yang menyebabkan 

motivasi kinerja karyawan yang 

menurun maka pimpinan dapat 

menemukan solusi yang terbaik 

untuk mengatasinya. 

Dari permasalahan diatas, 

apabila prestasi kerja dan motivasi 

kerja terutama kesejahteraan 

karyawan kurang mendapat 

perhatian dari atasan, maka akan 

menimbulkan suatu gejolak bagi 

diri karyawan, Hal ini juga menjadi 



masalah bagi rumah makan bila 

berlanjut secara terus menerus akan 

menimbulkan kehilangan karyawan 

atau bahkan banyak karyawan yang 

minta berhenti. 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis amati, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan 

motivasi karyawan yang dilakukan 

oleh pimpinan Rumah Makan ini, 

dinilai belum sesuai, hal itu dapat 

mengakibatkan menurunnya 

motivasi kerja karyawan dalam 

menjalankan tugasnya. dan hal ini 

dapat menimbulkan hambatan 

dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

2. Motivasi yang harusnya 

diberikan 

Untuk meningkatkan atau 

mengembangkan motivasi serta 

semangat kerja karyawan, Pimpinan 

di harapkan bisa meningkatkan 

semangat kerja karyawannya 

semaksimal mungkin. Adanya 

komunikasi serta interaksi yang 

baik antara pimpinan serta 

karyawanya 

Dalam mencapai kepuasan 

kerja akan mempengaruhi motivasi 

kerja dari seorang individu tersebut. 

Pimpinan rumah makan juga harus 

menyadari betapa pentingnya faktor 

manusia sebagai tenaga kerja dalam 

menunjang kelangsungan hidup 

rumah makan. 

Pemberian motivasi karyawan 

yang dilakukan oleh pimpinan 

Rumah Makan ini sebaiknya 

dilakukan secara terus menerus dan 

jangan sampai terputus, karena jika 

komunikasi antara atasan dan 

bawahan terputus akan 

mengakibatkan tidak adanya 

keseragaman dalam melaksanakan 

tugas. 

Fungsi dan peranan motivasi 

dalam suatu rencana kegiatan 

secara nyata mungkin tidak dapat 

dilihat tetapi dapat dirasakan oleh 

karyawan, karena motivasi pada 

umumnya dapat dilaksanakan 

dalam bentuk materil maupun 

nonmaterial, secara materil 

mungkin dapat berupa hadiah-

hadiah sebagai imbalan atas kerja 

keras dan keberhasilan dalam 

melaksanakan pekerjaan, atau 

secara non materil dapat berupa 

penghargaan yang diberikan 

pimpinan kepada bawahan atas 

kinerja yang dicapainya, dapat 

berupa pujian dan kehormatan, 

sehingga karyawan yang mendapat 

motivasi tersebut dapat 

melaksanakan tugas dengan baik 

dan penuh semangat, karena ada 

reward (imbalan) yang akan mereka 

terima. 

Seorang pimpinan mungkin 

dapat mengerti bahwa karyawan 

yang memiliki keterampilan yang 

sama tetapi memiliki prestasi kerja 

yang berbeda. Bisa di sebabkan 

oleh perbedaan motivasi antara 

kedua karyawan itu berbeda, 

karyawan yang satu memiliki 

motivasi yang kuat untuk mencapai 

target pekerjaan sedangkan 

karyawan yang lain tidak 

mempunyai motivasi yang kuat 

untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

Jadi sangat lah jelas bahwa 

motivasi yang mendorong orang 

mau bekerja dapat dibayangkan jika 

tidak ada motivasi. Selain 



diperlukan motivasi yang tinggi, 

seorang pimpinan harus 

menyelesaikan tugas secara adil dan 

merata sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan karyawannya. 

Sehingga setiap karyawan memiliki 

tanggung jawab atas pekerjaan yang 

diberikan. 

Dengan adanya Pembagian 

pekerjaan ataupun tugas yang di 

tetapkan oleh pimpinan maka 

karyawan akan berusaha 

melaksanakannya dengan penuh 

tanggung jawab. Jika pembagian 

tugas itu tidak dilakukan maka 

secara otomatis seorang individu 

akan beranggapan bahwa tidak ada 

suatu tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan. 

Hal ini dilakukan agar mereka 

merasa memiliki adanya suatu 

tanggung jawab atas suatu 

pekerjaan dan tugas yang telah 

diberikan kepada setiap 

karyawannya. Dengan demikian 

pentingnya peranan motivasi untuk 

menjalankan atau 

menyelenggarakan dalam 

menunjang kinerja karyawan, 

pimpinan harus mampu dan mau 

memotivasi karyawan/bawahannya 

agar dapat bekerja secara maksimal, 

untuk itu diperlukan sarana 

motivasi yang tepat pada masing-

masing masalah motivasi. 

Untuk mengetahui masalah-

masalah motivasi, pimpinan harus 

mengetahui dan mengerti seluk 

beluk motivasi, pimpinan harus 

mencari tahu apa sebenarnya 

kebutuhan yang bersangkutan, 

karena kebutuhan masing-masing 

seorang individu pasti berbeda, 

sehingga dapat diberikan sarana 

motivasi yang benar-benar efektif. 

Dari sini bisa disimpulkan 

bahwa motivasi kerja bisa berubah 

setiap saat  

tergantung pada kondisi individu itu 

sendiri, tetapi bukan berarti bahwa 

motivasi tersebut hanya berawal 

dari dalam diri seseorang, tetapi 

juga bisa timbul karena kondisi 

lingkungan sekitar yang membuat 

individu tersebut juag termotivasi 

untuk bekerja lebih giat lagi. 

Secara garis besarnya, 

motivasi yang dapat diberikan oleh 

pimpinan terbagi menjadi dua yaitu  

Motivasi positif dan motivasi 

negatif, motivasi positif yaitu 

proses yang bisa merubah orang 

lain agar melakukan sesuatu yang 

diinginkan dengan berbagai macam 

cara untuk memperoleh sesuatu 

yang dijanjikan. Sedangkan 

motivasi negatif, yaitu proses yang 

bisa merubah orang agar mau 

melaksanakan apapun yang 

diinginkan tetapi memakai teknik 

dasar yang dilakukan melalui 

kekuatan yang akan membuat 

ketakutan. 

Berdasarkan dari pengertian 

diatas, motivasi positif dapat 

diidentifikasikan sebagai uang, 

pujian, perhatian, persaingan, dan 

kebanggaan. Sedangkan motivasi 

negatif yaitu jika karyawan tidak 

melaksanakan tugas yang di 

inginkan oleh pimpinan pada 

organisasi maka karyawan tersebut 

bisa kehilangan sesuatu, bisa dalam 

bentuk kehilangan kepercayaan, 

insentif. atau bahkan mungkin 

jabatan. Dalam penggunaan 



motivasi ini tergantung dari 

pimpinan itu sendiri, apabila 

pimpinan lebih percaya bahwa 

dengan ancaman akan 

menyebabkan karyawan menjadi 

lebih baik maka pimpinan akan 

lebih banyak memakai motivasi 

negatif, sebaliknya apabila 

pimpinan percaya kesenangan akan 

menjadi dorongan kerja maka 

pimpinan akan menggunakan 

motivasi positif. 

 

KESIMPULAN 

1. Rumah Makan Sate Tegal Ortega 

Banjarbaru Merupakan suatu usaha 

yang bergerak di bidang kuliner 

yang terletak di Jalan A. Yani 

Guntung Payung km 29 kalsel, Kec. 

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, 

Kalimantan Selatan 70721. 

2. Tunjangan yang diberikan untuk 

karyawan serta selalu memonitor 

kinerja kerja mereka agar mereka 

merasa diperhatikan oleh pimpinan 

sehingga pada akhirnya hal itu bisa 

menaikkan semangat serta gairah 

dalam bekerja. Dengan 

meningkatkannya semangat dan 

kemauan dalam bekerja tersebut 

maka diharapkan dapat memberikan 

pendapatan dari hasil prestasi yang 

dicapai juga ikut meningkat. 

3. Diharapkan agar pimpinan rumah 

makan bisa lebih memperhatikan 

lagi betapa pentingnya peran 

pemberian motivasi serta semangat 

kerja bagi karyawannya agar 

kinerja karyawan berjalan secara 

maksimal. 
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