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ABSTRAK 

Sangatlah penting bagi seorang manajer untuk memahami motivasi, karena 
motivasi berhubungan erat dengan keberhasilan seseorang dan organisasi di dalam 
mencapai tujuannya. Kinerja individu merupakan suatu masalah yang kritis dalam 
membuat organisasi bisa berjalan atau bekerja secara efektif. Jika seorang manajer 
sedang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerjanya, maka ia harns memiliki suatu 
konsep pemahaman mengenai konsep motivasi dan sejumlah faktor yang bisa 
mempengaruhi motivasi seorang individu untuk bekerja dengan giat, dan untuk 
bekerja dengan benar. Terkait dengan kondisi diatas, maka penulis ingin melakukan 
pengukuran nilai motivasi kerja karyawan serta bagaimana cara untuk meningkatkan 
nilai motivasi tersebut. 

Dengan kondisi demikian maka diajukan permasalahan yang terkait dengan 
kodisi diatas adalah: "Bagaimana melakukan pengukuran nilai motivasi kerja 
l\.aryawan serta bagaimana cara untuk meningkatkan nilai motivasi tersebut?" 

Dengan pendekatan teori harapan David A Nadler dan Edward E. Lawler III 
dilakukan pengukuran Nilai Motivasi Kerja (NMK) dengan menggunakan metode 
kuisioner yang terdiri atas 3 bagian, yaitu kuisioner item harapan, item prioritas, serta 
item indikasi. Model analisa yang digunakan adalah model persamaan multiplikatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Bahwa setiap individu pada dasarnya 
adalah unik dan berbeda. Tentunya setiap individu ini juga mempunyai kebutuhan 
yang berbeda pula sehingga individu·individu tersebut akan berbeda pada jenis apa 
dari hasil yang mereka inginkan. (2) Dari hasil pengukuran Nilai Motivasi Kerja 
(NMK) terhadap 37 karyawan housekeeping Hotel Equator Surabaya didapatkan 
rentang nilai antara 57,3 sampai dengan 152. (3) Dengan menggunakan dua nilai 
pembatas, yaitu 64 dan 125 didapatkan pengelompokkan karyawan menjadi 3 level 
atau kelas, yaitu level kurang dengan 3 responden, level sedang dengan 21 responden, 
dan level baik dengan 13 responden. (4) Peningkatan nilai motivasi kerja dapat 
dilakukan dengan memberikan rewards atau penghargaan yang tepat kepada setiap 
karyawan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing yang telah diidentifikasi 
sebelumnya. 
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