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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. LANDASAN PENELITIAN TERDAHULU 

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Citra Amarini dengan Judul 

“Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Karyawan bagian produksi pada 

PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) Probolinggo. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara simultan variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

komimen karyawan. Dari hasil analisis regresi liniear sederhana didapat nilai 

konstanta sebesar 0,584 dan nilai koefisien sebesar 0.823 yang berarti terdapat 

perubahan kepuasan kerja pada PT.KTI Probolinggo maka akan mempengaruhi 

komitmen karyawam di PT. KTI Probolinggo 

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nuravia Aprilia (2010) melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Kepemimpinan Transformasional Dengan 

Loyalitas”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat 

signifikan antara kepemimpinan transformasional dengan loyalitas karyawan pada 

bagian produksi di dengan korelasi (r) sebesar 0,833 dan nilai probabilitas 

kesalahan (p) sebesar 0,000. Arah korelasi positif. Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. 

   Penelitian terdahulu akan sangat bermakna karena digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan sangat bersinggungan dengan penelitian yang hendak 

dilakukan. Karena penelitian terdahulu merupakan penelitian yang terkait 

langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang ada persamaan mengenai variabel kepuasan 

kerja yang akan dilihat bagaimana pengaruhnya pada variabel terikat yang 

digunakan.Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada variabel terikat, 

penelitian terdahulu menggunakan variabel terikat Komitmen Karyawan, 

penelitian sekarang menggunakan Loyalitas Karyawan. Dan untuk analisis yang 

digunakan, kalau pada penelitian terdahulu menggunakan Analisa Regresi 

Sederhana dan juga Metode uji korelasi untuk penelitian sekarang menggunakan 

Analisa Regresi Sederhana. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

  Menurut Martoyo (2000 : 142) kepuasan kerja adalah keadaaan emosional 

karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa 

karyawan dari perusahaan/organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang yang 

memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan.   

  Menurut Siagian (2002 : 295) menyatakan bahwa kepuasan keja 

merupakan suatu cara pandang sesorang baik yang bersifat positif maupun yang 

bersifat negatif tentang pekerjaannya.  
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  Sedangkan menurut Hasibuan (2005) kepuasan kerja adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan kinerja. 

  Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan dan reaksi karyawan ketika harapan dan keinginan 

karyawan tersebut dapat atau tidak dapat terealisasi oleh perusahaan atau 

organisasi, biasanya sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan 

kinerja. 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

  Menurut Luthans (2006) mengatakan bahwa faktor-faktor kepuasan kerja 

ada 5 yaitu : 

 1. Pekerjaan itu sendiri 

  Pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan. Umpan balik dari 

pekerjaan itu sendiri dan otonomi merupakan dua faktor motivasi utama 

yang berhubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan yang dapat memuaskan 

karyawan adalah pekerjaan yang memberikan status pada karyawannya. 

Karyawan cenderung menyukai pekerjaan yang menawarkan bermacam 

tugas dan tantangan yang dapat mengembangkan potensi dirinya 

 2. Gaji/ insentif 

  Uang tidak hanya membantu orang memperoleh kebutuhan dasar, tetapi 

juga alat untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai tingkat kepuasan yang 

lebih tinggi. Karyawan melihat imbalan sebagai refleksi dari bagaimana 

perusahaan memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan. 
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 3. Promosi pekerjaan 

  Aspek promosi jabatan mencakup kesempatan memperoleh promosi jabatan 

yang lebih tinggi. Selain memperoleh kesempatan promosi, aspek ini juga 

mencakup keadilan dalam promosi jabatan. 

 4. Kepenyeliaan (supervisi) 

  Pengawasan atau supervisi merupakan sumber penting lain dari kepuasan 

kerja. Akan tetapi, untuk saat ini dapat dikatakan bahwa gaya pengawasan 

mempengaruhi kepuasan kerja. Gaya pengawasan yang berpusat pada 

karyawan, diukur menurut tingkat dimana penyelia menggunakan 

ketertarikan personal dan peduli pada karyawan. Selain itu, manajer yang 

memungkinkan karyawannya untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan memengaruhi pekerjaan mereka. Cara ini menyebabkan kepuasan 

kerja yang lebih tinggi. Partisipasi memiliki efek positif pada kepuasan 

kerja. 

 5. Rekan kerja (Kolega) 

  Sifat alami dari rekan kerja akan mempengaruhi kepuasan kerja. Pada 

umumnya, rekan kerja yang kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja 

yang paling sederhana pada karyawan secara individu. Kelompok kerja 

yang kuat akan bertindak sebagai sumber dukungan, kenyamanan, nasihat, 

dan bantuan pada anggota individu. Penelitian terbaru mengindikasikan 
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bahwa kelompok kerja yang memerlukan saling ketergantungan antar 

anggota dalam menyelesaikan pekerjaan, akan memiliki kepuasan kerja 

yang lebih tinggi. Kelompok kerja yang baik atau efektif akan membuat 

pekerjaan menjadi menyenangkan. Sebaliknya, jika kondisi dimana orang 

sulit bekerja sama maka faktor itu mungkin memiliki efek negatif pada 

kepuasan kerja. 

 

c. Variabel-variabel kepuasan kerja 

   Menurut Mangkunegara (2001) mengemukakan bahwa variabel kepuasan 

kerja adalah : 

 1. Turnover 

  Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover pegawai yang 

rendah. Sedangkan pegawai-pegawai yang kurang puas biasanya 

turnovernya tinggi. 

 2. Tingkat ketidak-hadiran kerja 

  Pegawai-pegawai yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya 

tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja dengan alasan yang tidak logis dan 

subjektif.  

 3. Umur 

  Ada kecendrungan pegawai yang yang lebih tua lebih merasa puas daripada 

pegawai yang berumur relative muda. Hal ini diasumsikan bahwa pegawai 

yang tua lebih berpengalaman menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 

Sedangkan pegawai usia muda biasanya mempunyai harapan yang ideal 
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tentang dunia kerjanya, sehingga apabila antara harapannya dengan realita 

kerja terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan dapat menyebabkan 

mereka menjadi tidak puas.  

 4. Tingkat pekerjaan 

  Pegawai-pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi 

cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan 

yang lebih rendah. Pegawai-pegawai yang tingkat pekerjaannya lebih tinggi 

menunujukan kemampuan kerja yang baik dan aktif dalm mengemukakan 

ide-ide serta kreatif dalam bekerja. 

 5. Ukuran organisasi perusahaan 

  Ukuran organisasi perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan pegawai. Hal 

ini karena besar kecil suatu perusahaan berhubungan pula dengan 

koordinasi, komunikasi, dan partisipasi pegawai. 

 

d. Pengukuran Kepuasan Kerja Karyawan 

   Untuk mengukur kepuasan kerja karyawan menurut Sopiah (2008:175) 

diantaranya : 

 1. Menggunakan skala indeks deskripsi jabatan 

  Skala pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kenndal, dan Hullin. Cara 

penggunannya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada 

karyawan dengan jawaban , tidak atau ragu-ragu. Dengan cara ini dapat 

diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. 

 2. Dengan menggunakan kuisioner kepuasan kerja Minnesota 
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  Pengukuran kerja ini dikembangkan oleh Weiss dan England. Skala ini 

berisi tanggapan yang mengaharuskan karyawan untuk memilih salah satu 

alternative jawaban, sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas dan sangat 

puas terhadap pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan jawaban-jawaban 

tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. 

 3. Pengukuran berdasarkan ekspresi wajah 

  Pengukuran kerja ini dikembangkan oleh Kunin. Responden diharuskan 

memilih salah satu gambar wajah orang, mulai dari wajah yang sangat 

gembira, gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Kepuasan kerja 

karyawan akan dapat diketahui dengan melihat pilihan gambar yang diambil 

responden. 

 

e. Jenis-Jenis Kepuasan Kerja 

   Menurut Hasibuan (2000 : 200) kepuasan kerja dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis yaitu : 

 1. Kepuasan kerja di dalam pekerjaan 

Kepuasan kerja di dalam pekerjaan merupakan kepuasan kerja yang 

dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, 

penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. 

Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan 

lebih mengutamakan pekerjaannya dari pada balas jasa walaupun balas jasa 

itu penting. 

 2. Kepuasan kerja di luar pekerjaan 
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Kepuasan di luar pekerjaan adalah kepuasan kerja karyawan yang dinikmati 

diluar pekerjaannya dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari 

hasil kerjanya. Balas jasa atau kompensasi digunakan karyawan tersebut 

untuk mncukupi kebutuhan-kebutuhannya. Karyawan yang lebih menikmati 

kepuasan kerja di luar pekerjaan lebih memperhatikan balas jasa dari pada 

pelaksanaan tugas-tugasnya. Karyawan akan merasa puas apabila 

mendapatkan imbalan yang besar. 

3. Kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan 

Kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan merupakan kepuasan 

kerja yang dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas 

jasa dengan pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan yang lebih menikmati 

kepuasan kerja kombinasi dalam dan di luar pekerjaan ini akan merasa puas 

apabila hasil kerja dan balas jasa dirasanya adil dan layak. 

 

2. LOYALITAS KARYAWAN  

a. Pengertian Loyalitas 

   Loyalitas menurut kamus besar bahasa indonesia (2003:613) berasal dari 

kata loyal atau setia, sedangkan loyalitas itu sendiri berarti perilaku  kepatuhan 

atau kesetiaan. 

   Sedangkan Steers (1980:127) mengemukakan loyalitas merupakan 

keadaan dimana indivdu sangat tertarik pada (mempunyai keikatan terhadap) 

tujuan, nilai-nilai dan kemampuan yang dimiliki atasannya. Sehingga keikatan 

lebih dari hanya sekedar keanggotaan karena keikatan meliputi sikap yang 

menyenangkan atasan dan kesediaan karyawan untuk mengusahakan tingkat 
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upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi memperlancar pencapaian 

tujuan. 

   Sementara Gibson (2001:10) mengatakan bahwa loyalitas karyawan 

merupakan keterikatan, rasa identifikasi dan keterlibatan yang dinyatakan oleh 

seseorang terhadap perusahaan. Keterlibatan, rasa identifikasi dan keterikatan 

tersebut dinyatakan oleh karyawan dengan jalan memberikan kesempatan untuk 

berprestasi, dengan mengakui prestasi yang dicapai maka berpengaruh penting 

terhadap loyalitas kerja. 

   Nitisemito (2002:08) mengemukakan bahwa loyalitas keadaan yang ada 

pada seseorang karyawan atau pegawai yang mempunyai tanggung jawab besar 

terhadap perusahaan dimana karyawan itu bekerja. Pada dasarnya setiap 

perusahaan sangat menginginkan terciptanya loyalitas yang terjadi pada masing-

masing karyawan. Hal ini disebabkan antara perusahaan dan karyawan 

mempunyai hubungan yang sangat dekat sehingga terjadi loyalitas. 

   Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

karyawan adalah kesetiaan atau kepatuhan dan keadaan yang ditunjukkan oleh 

karyawan terhadap prestasi di dalam pekerjaan dan perusahaan, sehingga 

menimbulkan rasa memiliki, menjaga nama baik perusahaan yang disertai 

tanggung jawab yang besar terhadap dimana karyawan itu bekerja demi 

memperlancar pencapaian tujuan. 

 

b. Tujuan Pembinaan Loyalitas Karyawan 

   Menurut Saydam dalam Fahmi (2002:10) menjelaskan bahwa pembinaan 

loyalitas karyawan dilakukan dengan tujuan tertentu yaitu : 
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 1. Agar karyawan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan. 

 2. Merasa memiliki perusahaan. 

 3. Dapat mencegah turnover 

 4. Menjamin kesinambungan kinerja perusahaan. 

   Steers & Portner mengemukakan aspek-aspek loyalitas yang berhubungan 

dengan sikap yang akan dilakukan karyawan, dan merupakan proses psikologis 

terciptanya loyalitas kerja dalam perusahaan antara lain : 

 1. Dorongan yang kuat untuk tetap menjadi anggota perusahaan, kekuatan 

aspek ini sangat dipengaruhi oleh keadaan individu, baik kebutuhan, tujuan 

maupun kecocokan individu dalam perusahaan. 

 2. Keinginan untuk berusaha semaksimal mungkin bagi perusahaan. Kesamaan 

persepsi antara karyawan dan perusahaan dan yang didukung oleh kesamaan 

tujuan dalam perusahaan mewujudkan keinginan yang kuat untuk berusaha 

semaksimal, karena dengan pribadi juga perusahaan akan terwujud. 

 3. Kepercayaan yang pasti dan penerimaan yang penuh atas nilai-nilai 

perusahaan. Kepastian kepercayaan yang diberikan karyawan tercipta dari 

operasional dari perusahaan yang tidak lepas dari kepercayaan perusahaan 

terhadap karyawan itu sendiri untuk melaksanakan pekerjaanya. 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas 

   Menurut Nitisemito (1996:102) banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

atau meningkatkan loyalitas karyawan dalam bekerja pada suatu organisasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut, antara lain :  



18 
 

 1. Pemberian gaji yang cukup, perhatian terhadap kebutuhan sosial dan rohani, 

harga diri, perasaan aman, kesempatan untuk maju, fasilitas yang 

menyenangkan dan insentif yang terarah pada perasaan senang atau puas, 

serta pemberian bonus dan loyalitas karyawan perlu ditumbuhkan sehingga 

karyawan mempunyai suatu perasaan atau kesadaran memiliki 

 2. Pemberian tunjangan pensiun dengan jalan mewajibkan karyawan untuk 

menyisihkan sebagian penghasilannya. 

 3. Peraturan dalam bekerja 

  Dapat dibayangkan kalau seorang karyawan bekerja atas kemauannya 

sendiri, tanpa memperhatikan aturan atau tata tertib perusahaan atau 

atasannya. Alasannya karena merasa sudah memiliki kemampuan dan 

kepintaran, sehingga tidak perlu ada masukan dari atasan atau pimpinannya. 

Padahal bekerja di perusahaan adalah team work dimana satu dengan yang 

lain saling ketergantungan. Apalagi kalau untuk tujuan perusahaan maka 

loyalitas sangat diutamakan. Pintar tapi tidak loyal maka tidak diutamakan. 

 4. Pemberian insentif 

  Perusahaan akan memberikan tambahan penghasilan secara langsung 

kepada karyawan yang menunjukkan prestasi kerja yang lebih. Insentif 

adalah sistem yang paling efektif sebagai pendorong loyalitas kerja. 

 5. Imbalan/Kompensasi 

  Sistem pemberian imbalan (Kompensasi) adalah sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka dan untuk memotivasi 
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mereka agar mencapai tingkat prestasi yag diinginkan serta loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan Husein Umar (1998:16) 

 6. Kepuasan kerja 

  Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah kepuasan 

kerja karyawan. Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional 

karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana karyawan 

memandang pekerjaan mereka, mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya serta sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala 

sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya. Adapun menurut Luthans 

(2006:243) bahwa kepuasan kerja dapat berfungsi untuk meningkatkan 

semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 

 7. Sesekali perlu menciptakan suasana santai 

  Menciptakan suasana santai pada dasarnya adalah bagaimana pihak 

perusahaan menciptakan keharmonisan antar karyawan satu dengan 

karyawan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari keselarasan semua karyawan 

dalam berkomunikasi dan interaksi di dalam lingkungan perusahaan, 

tentunya dalam hal menjaga etika pada saat berbicara, mengontrol emosi 

dan menjaga batasan-batasan ketika berdialog. 

 8. Fasilitas yang menyenangkan 

  Fasilitas adalah tunjangan yang diterima oleh eksekutif yang dikaitkan 

dengan posisi dan status mereka di perusahaan Simamora (2003:549). 

Tanda status atau prestise yang dapat dilihat diantara orang-orang yang 

menduduki eselon yang lebih tinggi dari suatu organisasi, pada 
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kenyataannya membentuk pendapatan psikis. Apabila dengan adanya 

fasilitas tersebut ternyata mampu menambah kesenangan para karyawan, 

maka berarti semangat dan gairah kerja dapat meningkatkan yang pada 

akhirnya dapat menumbuhkan loyalitas kerja karyawan. Fasilitas yang 

menyenangkan tidak dapat diartikan secara sempit, karena banyak yang 

menafsirkan bahwa fasilitas yang menyenangkan hanya tertuju pada gedung 

kantor yang megah, ruang kantor yang bagus, perlengkapan kantor yang 

canggih, tempat olahrafa, rumah dinas dan sebagainya. Sebenarnya fasilitas 

yang menyenangkan sangat luas, sehingga termasuk di dalamya yaitu 

poliklinik, tempat ibadah, kamar kecil yang bersih, pendidikan untuk anak 

dan sebagainya. 

 

e. Cara Meningkatkan Loyalitas 

  Mariko menjelaskan, tidak sulit meningkat loyalitas karyawan pada 

perusahaan. Ada empat cara meningkatkan loyalitas: 

 1. Perhatian khusus kepada karyawan khusus. 

Ini bisa diimplementasikan dengan cara menaikan jabatan dan 

meningkatkan gaji. Untuk mengetahui perkembangan karyawan, perusahaan 

harus memantau kerja karyawan. tugas ini biasanya dilakukan HRD dan 

harus dikerjakan dengan teliti dan tidak asal-asalan. Karyawan berkualitas 

harus diberikan kompensasi positif, salah satunya bonus. Cara ini akan 

mengikat karyawan untuk enggan pindah kerja karena semua kebutuhan 

sudah dipenuhi perusahaan. 

 2. Membangun nilai kekeluargaan. 
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Nilai ini bisa dibangun dengan cara makan siang bersama karyawan terpilih. 

Tidak perlu setiap hari, makan siang bersama bisa dilakukan dalam satu 

bulan atau minggu sekali. Dari sini akan terbangun keakraban antara 

karyawan dengan pemimpin. Dalam kondisi akan terlontar pembicara-

pembicara non formal yang membuat suasana menjadi santai dan akrab. 

“Cara seperti banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, para 

CEO meluangkan waktu untuk makan siang bersama karyawan terpilih,” 

kata Mariko. 

 3. Meningkatkan karier. 

Menaikan jabatan karyawan berprestasi sangat perlu dilakukan, karena itu 

merupakan satu kebanggan. Karyawan paling senang bila mereka 

menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ini merupakan satu prestasi kerja, 

dengan imbalan ini mereka akan meningkatkan semangat kerja. Jangan 

biarkan karyawan berprestasi pindah kerja, karena mereka adalah aset 

perusahaan yang nilainya tidak kalah dengan keuntungan. 

 4. Analisa. 

Dengan menganalisa keadaan karyawan pemimpin akan tahu kondisi dan 

tingkat kebutuhan karyawan. Setiap karyawan mempunyai tingkat 

kebutuhan berbeda-beda. Dalam memenuhi kebutuhan karyawan tidak bisa 

disama ratakan, setiap karyawan mempunyai tingkat kebutuhan berbeda-

beda. Tingat kebutuhan karyawan berusia 22-25 tahun, di mana mereka baru 

lulus kuliah dan belum menikah berbeda dengan karyawan berusia 30-35 

tahun. Karyawan berusia 22-25 tahun mempunyai sifat ingin belajar dan 
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tingkat kebutuhan terhadap materi masih kecil. Karyawan pada level ini 

lebih cocok jika berikan learning center atau pendidikan tambahan. 

Pendidikan tambahan akan menjadi bekal pengembangan karier. Berbeda 

dengan karyawan berusia 30-35 tahun. Diusia ini mereka sudah mempunyai 

rencana untuk menikah. Untuk kelangsungan pernikahan, mereka 

membutuhkan dana pernikahan. Karyawan seperti ini lebih senang bila 

gajinya dinaikan. Begitu juga dengan karyawan, berusia 40 tahun ke atas. 

Keryawan berusia diatas 40 tahun sudah mulai sakit-sakitan dan anak sudah 

mulai sekolah. Karyawan ini lebih senang, bila uang kesejahtraan keluarga 

dinaikan. 

 

f. Pengukuran Loyalitas 

   Pengukuran tentang loyalitas harus memperhatikan keinginan dari pihak 

karyawan, dimana : 

 1. Karyawan ingin mengetahui posisi mereka 

 2. Karyawan menginginkan pengakuan atas tambahan usaha mereka 

 3. Karyawan menginginkan umpan balik tentang apa yang harus mereka 

kerjakan secara khusus untuk mempergiat kerja mereka Zarkasi (1986:192). 

   Menurut Gibson dan Donelly (2001) keloyalan kepada perusahaan 

mencakup tiga sikap, yakni : 

 1. Perasaan manunggal dengan perusahaan, yaitu : 

  a) Rasa memiliki, adalah karyawan akan berusaha semaksimal mungkin 

untuk mematuhi segala perubahan yang berlaku di perusahaan tersebut 

tanpa merasa terpaksa. 



23 
 

  b) Kerja sama, adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja 

bersama-sama dengan perusahaan/orang lain dalam menyelesaikan suatu 

tugas dan pekerjaan yang telah ditentukan. 

 2. Perasaan terlibat dalam tugas dan kewajiban perusahaan yaitu : 

  a) Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang karyawan/tenaga kerja 

dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. 

  b) Wewenang, merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi dan merupakan 

kekuasan formal yang diberikan pada seseorang/organisasi. 

 3. Perasaan yang setia/loyal kepada perusahaan yaitu : 

  a) Menjaga, adalah karyawan mampu mempertahankan dan 

mengembangkan citra perusahaan, mau bekerja dan berusaha sebaik-

baiknya demi kemajuan bersama, mempunyai motivasi kerja yang selalu 

tinggi dan selalu bersedia berkorban bagi perusahaan. 

  b) Melindungi, adalah menciptkan rasa aman dalam diri karyawan sehingga 

timbul rasa tanggung jawab yang besar. 

 

3. HUBUNGAN KEPUASAN KERJA TERHADAP LOYALITAS 

KARYAWAN 

   Manusia sebagai sumber daya manusia, secara umum dalam hidupnya 

mencari kebahagiaan yang merupakan sinonim dari kepuasan hidup. Menurut 

kamus pintar Gayo, 2004) kebahagiaan adalah keadaan sejahtera dan kepuasan 

hati, yaitu kepuasan yang menyenangkan yang tumbuh bila kebutuhan dan 

harapan tertentu individu terpenuhi.  
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   Semua periode dalam kehidupan kebahagiaan terpengaruhi oleh sejumlah 

faktor. Dalam bekerja bentuk kebahagiaan adalah kepuasan. Sedangkan bentuk 

kepuasan kerja karyawan bisa tergambarkan melalui loyalitas yang merupakan 

suatu dasar bagi seorang karyawan untuk dapat bertahan dan memberikan 

pengabdian. Semakin banyak karyawan yang mengabdi, sudah dapat dipastikan 

semakin kuat perusahaan itu untuk dapat bertahan. 

   Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah kepuasan 

kerja karyawan. Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional 

karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana karyawan 

memandang pekerjaan mereka, mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya serta sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

yang dihadapi dilingkungan kerjanya. 

   Adapun menurut Luthans (2006:243) bahwa kepuasan kerja dapat 

berfungsi untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan. Jika perusahaan tidak berusaha menimbulkan perasaan loyal 

para karyawan terhadap perusahaan, maka sikap mereka akan acuh tak acuh 

terhadap kemajuan perusahaan. Sesuai pernyataan Nitisemito (1996 : 106) bahwa 

semua tingkah laku dan tindakan karyawan itu pasti ada penyebabnya : didorong 

oleh motif yang baik dan efisien menurut kriteria sendiri. Dan motif paling dasar 

adalah mempertahankan hidupnya ditengah bermacam-macam masalah kesulitan 

dan tekanan-tekanan sosial.  

   Menurut Nitisemito (1996 : 100) di dalam praktek perusahaan memang 

sulit menimbulkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Sementara karyawan 
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yang memiliki perasaan loyal yang rendah disebabkan karena kurangnya 

kesejahteraan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Sumber ketidakpuasan 

adalah hal-hal yang bersifat material misalnya rendahnya upah yang diterima, 

fasilitas materi yang sangat minim, dan sebagainya. Sumber ketidakpuasan itu 

tidak hanya yang bersifat material tetapi juga yang bersifat nonmaterial misalnya 

penghargaan yang manusiawi, kebutuhan untuk berpartisipasi dan sebagainya. 

4. KERANGKA PIKIR 

   Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan sebagaimana diatas maka 

dapat disusun suatu kerangka pikir sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Kepuasan Kerja dan Loyalitas Karyawan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi loyalitas kerja adalah faktor kepuasan kerja hal ini sesuai dengan 
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pendapat Luthans (2006:243) bahwa kepuasan kerja dapat berfungsi untuk 

meningkatkan semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan. Dimana perusahaan mengusahakan karyawan untuk mempunyai 

loyalitas dengan cara memberikan kesempatan pada karyawan untuk maju 

hendaknya dibuka selebar-lebarnya agar tercipta persaingan sehat. Karyawan yang 

berprestasi harus mendapat penghargaan berupa hadiah, kenaikan gaji, atau 

kesempatan untuk mendapat promosi agar karyawan merasa senasib dengan 

perusahaan dan jika perusahaan banyak mendapat keuntungan sebaiknya 

karyawan juga diberikan tanda terima kasih misalnya bonus sehingga pada saat 

perusahaan mengalami kesulitan karyawanpun merasa ikut bertanggung jawab 

karena merasa ikut memiliki perusahaan. Nitisemito (2001 :170)  

 

5. HIPOTESIS 

  Menurut Sugiono (2002:51) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, landasan teori, 

tujuan penelitian dan keadaan di lapangan maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut : 

  “Diduga variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

karyawan pada PT. Arthawenasakti Gemilang.” 

 

 


