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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti sebagai bahan 

perbandingan adalah yang dilakukan oleh Nur Rahman Tahun 1999 yang 

berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja” 

(Study Kasus di KUD Sejahtera dan KUD Rejeki Kecamatan Kokop  

Kabupaten Bangkalan). Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas 

yaitu umur, pendidikan, pendapatan keterampilan. Sedangkan variabel 

terikatnya adalah kepuasan kerja. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa 

umur, pendidikan, keterampilan tidak mempengaruhi kepuasan kerja 

pengelola KUD dan pendapatan paling mempengaruhi kepuasan kerja KUD. 

Hasil penelitian Santoso (2006) dengan judul “Pengaruh Faktor 

Kepuasan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. Cabang Malang.” Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dari faktor tantangan dalam pekerjaan, ganjaran, 

kondisi kerja, rekan kerja, dan kesesuaian antara kepr ibadian dengan 

pekerjaan terhadap kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan lima variabel yang 

mempengaruhi kepuasan kerja pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang 

Malang, variabel gaji yang paling berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

kerja karyawan.  

Selanjunya hasil penelitian Widodo (2009) dengan judul penelitian: 
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“Analisis berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan (Studi 

Pada Rumah Sakit Anak dan Bersalin Muhammadiyah Malang). Hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan faktor 

kepuasan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Faktor gaji mempunyai 

pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawan (Studi Pada Rumah 

Sakit Anak dan Bersalin Muhammadiyah Malang). Adapun perbedaan dan 

persamaan antara penelitian terda hulu dan penelitian sekarang dapat disajikan 

pada tabel 1. 

Tabel 2.1 
Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini 

Judul Variabel Teknik 
Analisis Hasil Analis 

Ana1isis faktor -faktor  
Yang mempengaruhi 
kepuasan kerja  
karyawan. (Penelitian 
terdahulu oleh 
Nur Rahman, 1999)  

- Umur  
- Pendidikan 
- pendapatan 
- keterampilan 

Chi Square 
dan Man 
Whitney 

Tidak ada pabedaan 
tingkat kepuasan 
antara KUD 
Sejahtera dan KUD 
Rejeki 

Pengaruh Faktor 
Kepuasan Kerja Terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan 
Pada PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. Cabang 
Malang (Santoso, 2006)  

§ Tantangan dalam 
pekerjaan 

§ Ganjaran 
§ Kondisi kerja 
§ Rekan kerja  
§ Kesesuaian antara 

kepribadian 

Analisis 
Regresi 
linier 
berganda 
dengan uji 
F dan uji t. 

Terdapat pengaruh 
yang signifikan dari 
faktor tantangan 
dalam pekerjaan, 
ganjaran, kondisi 
kerja, rekan kerja, 
dan kesesuaian 
antara kepribadian 
dengan pekerjaan 
terhadap kepuasan 
kerja karyawan.  

Analisis berbagai faktor 
yang mempengaruhi 
kepuasan kerja karyawan 
(Studi Pada Rumah Sakit 
Anak dan Bersalin 
Muhammadiyah Malang)  
(Widodo, 2009).  

§ Tantangan dalam 
pekerjaan 

§ Ganjaran 
§ Kondisi kerja 
§ Rekan kerja  
§ Kesesuaian antara 

kepribadian 

Analisis 
Regresi 
linier 
berganda 
dengan uji 
F dan uji t. 

Terdapat pengaruh 
yang signifikan 
faktor kepuasan kerja 
terhadap kepuasan 
kerja karyawan. Gaji 
berpengaruh 
dominan terhadap 
kepuasan.  
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Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
kepuasan kerja  
karyawan. (penelitian 
saat ini oleh Moh 
Ubaidillah, 2011)  

Variabel bebas : 
Kesempatan untuk 
maju, keamanan 
kerja, pengawasan, 
kondisi kerja, faktor 
intrinsic pekerjaan, 
komunikasi, fasilitas 
 
Variabel terikat : 
Kepuasan kerja  

Regresi 
linear 
Berganda, 
uji F, uji T 

 

 

B.Landasan Teori 

        1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan tujuan akhir yang akan dicapai oleh 

karyawan, rasa puas itu bukanlah suatu keadaan yang tetap karena dapat 

dipengaruhi dan diubah oleh keadaan baik dari dalam maupun dari luar 

lingkungan kerja.  

Istilah kepuasan kerja digunakan untuk menganalisis hasil yang 

telah dicapai oleh karyawan. Jadi kepuasan kerja adalah konsekwensi dari 

imbalan atau hukuman dari prestasi kerja dimasa lalu. 

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian 

kepuasan kerja antara lain menurut pendapat Luthans (1994:126)  

mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu kesenangan atau emosi 

yang positif yang dihasilkan dari suatu kerja atau pengalaman kerja. 

Sementara itu menurut Handoko (1995:193) mengatakan bahwa kepuasan 

kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana karyawan memandang pekerjaannya. 

Menurut Gibson (1992:89) kepuasan kerja berarti pemenuhan 
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kebutuhan yang diperoleh dari pengalaman melakukan berbagai pekerjaan 

dan mendapatkan imbalan. Sedangkan menurut pendapat Keith Davis 

(1985:96) kepuasan kerja adalah perasaan menyokong atau tidak 

menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja.  

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan 

kerja adalah keadaan emosional yang dirasakan oleh karyawan baik 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dari hasil kerja yang dihasilkan. 

Kepuasan kerja karyawan akan nampak dalam sikap positif 

terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan 

kerjaannya. Seorang pimpinan harus dapat memonitor kepuasan kerja para 

karyawannya, karena dapat mempengaruhi tingkat absensi, perputaran 

karyawan, semangat kerja, keluhan-keluhan atau masalah yang lain.  

Kepuasan kerja itu sangat penting untuk aktualisasi diri. Karyawan 

yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan memperoleh 

kematangan psikologis, dan pada gilirannya akan mengalami frustasi. 

Karyawan ini akan sering melamun, mempunyai semangat kerja rendah, 

cepat lelah dan bosan, emosinya tidak stabil, dari absen dan melakukan 

kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang harus 

dilakukan. Sedangkan karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja 

biasanya mempunyai catatan kehadiran dan perputaran yang lebih baik, 

dan berprestasi. Oleh karena itu, kepuasan kerja mempunyai arti yang 

sangat penting baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan, karena dapat 

menciptakan keadaan yang positif dengan lingkungan kerja. Dengan 
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melihat begitu pentingnya peranan kepuasan kerja terhadap kinerja dan 

juga bagi kelangsungan perusahaan maka seorang pimpinan dituntut untuk 

dapat mewujudkan kepuasan karja yang diinginkan oleh karyawan.  

         2. Teori-Teori Kepuasan Kerja 

            a. Teori Keseimbangan 

Teori ini dikembangkan oleh Adam. Adapun komponen dalam teori ini 

adalah: 

1)  Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan 

pegawai. Misalnya : upah, keuntungan tambahan, status simbol. 

2)  Comparison adalah perbandingan antara input-outcome dirinya 

sendiri dengan input-outcoine pegawai lain. Jadi menurut teor: ini 

pegawai akan merasa puas tergantung pada besar kecilnya 

perbedaan antara keduanya.  

a. Teori Perbedaan 

Teori ini dipelopori oleh Porter. ia berpendapat bahwa 

mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung 

selisih apa yang seharusnya diterima dengan kenyataan yang 

dirasakan pegawai. Locke (1996) mengemukakan bahwa kepuasan 

kerja pegawai tergantung pada perbedaan antara apa yang didapat 

dan apa yang diharapkan oleh pegawai. Apabila yang didapat 

ternyata lebih besar dari yang diharapkan maka pegawai tersebut 

akan merasa puas, begitu pula sebaliknya. 

  



15 
 

b.  Teori Dua Faktor Hezberg 

Dua faktor yang dianggap dapat menyebabkan timbulnya rasa 

pu as atau rasa tidak puas adalah faktor pemeliharaan dan faktor 

pemotivasian. Faktor pemeliharaan meliputi : Administrasi dan 

kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan 

pengawasan, hubungan dengan sub ordinat, keamanan kerja, dan 

status. Sedangkan faktor pemotivasian meliputi : Dorongan 

berprestasi, pengenalan, kemajuan, kesempatan berkembang, dan 

tanggungjawab.  

c. Teori Pengharapan 

Teori dikembangakan oleh Victor H.Vroom, kemudian 

diperluas oleh Porter dan Lawler. Keit Davis mengemukakan 

bahwa Vroom menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu 

produk dari bagaimana seseorang menginginkan sesuatu, dan 

penaksiran seseorang memungkinkan penaksiran tertentu yang 

akan menuntunnya. Ia juga menjelaskan bahwa pengharapan 

menipakan kekuatan keyakina n pada suatu perlakuan yang diikuti 

dengan hasil khusus. Hal ini menggambarkan bahwa keputusan 

pegawai yang memungkinkan mencapai suatu hasil dapat 

menuntun hasil yang lainnya. Pengharapan merupakan suatu aksi 

yang berhubungan dengan hasil, jika pegawai merasa tidak 

mungkin mendapatkan hasil maka harapannya adalah 0.  
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Menurut Gilmer dalam As’ad (1998) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja meliputi : 

                 a.Kesempatan untuk maju 

Salah satu dorongan orang dalam suatu perusahaan adalah 

adanya kesempatan untuk maju. Sudah menjadi sifat dasar manusia 

pada umumnya untuk menjadi lebih baik, lebih maju dari posisi yang 

sekarang. Karena itulah mereka pada umumnya mengerjakan 

kemajuan dalam hidupnya. Karyawan termotivasi untuk bekerja 

lebih giat lagi dan juga akan memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang dirasa sebelumnya. Dengan begitu seorang karyawan akan 

merasa dihargai didalam ia bekerja dan hal itulah yang menyebabkan 

karyawan tersebut akan merasa puas dalam bekerja. Kesempatan 

untuk maju ini biasanya diberikan pengarahan-pengarahan oleh 

pimpinan agar para karyawan lebih mengerti dan dapat bekerja 

dengan baik dan dengan diadakannya training khusus yang 

dilaksanakan oleh perusahaan baik didalam maupun diluar 

perusahaan.  

  b. Keamanan Kerja  

Menurut As’ad (1998) mengatakan bahwa faktor keamanan 

kerja adalah penunjang kepuasan kerja, baik bagi karyawan pria atau 

wanita. Keadaan aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan 

selama bekerja. Keamanan kerja ini dapat diwujudkan dalam bentuk 
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adanya kepuasan terhadap karyawan bahwa tidak akan diberhentikan 

sebelum masa kerjanya habis. Dengan adanya jaminan seperti ini maka 

karyawan merasa tidak akan khawatir terhadap pekerjaan yang 

dilaksanakan dan juga akan bekerja dengan baik sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh perusahaan.  

               c. Gaji 

Gaji adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Tujuan pemberian gaji ini 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan diperusahaan 

tempat ia bekerja (Handoko, 1996). Gaji atau kompensasi sangat 

penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya gaji 

mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan itu 

sendiri, oleh karena itu bila karyawan memandang gaji mereka tidak 

memadai maka prestasi kerja dan kepuasan kerja mereka akan 

menurun. Program pemberian gaji juga penting bagi perusahaan karena 

mencerminkan upaya untuk mempertahankan Sumber Daya 

Manusianya.  

                d. Pengawasan 

Pengawasan dapat diartikan bagaimana pihak manajemen 

mengadakan pengamatan terhadap perusahaannya. Ada beberapa hal 

penting yang perlu diawasi, antara lain: 

1)  Jumlah sumber daya yang ada didalam perusahaan 

2)  Kualitas atau kemampuan sumber daya manusia didalam 
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perusahaan  

3)  Tentang semangat kerja karyawan  

4)  Tentang kinerja karyawan didalam perusahaan 

 

Dengan adanya pengamatan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen secara rutin maka diharapkan akan berdampak baik 

terhadap kinerja karyawan dan akan berpengaruh terhadap operasional 

bagi perusahaan tersebut. 

Biasanya karyawan lebih menyukai system pengawasan yang baik 

dalam artian bahwa seorang pengawas itu dijadikan sebagai panutan 

atau contoh oleh karyawan itu. 

               e. Kondisi kerja  

Menurut Robbins (1996) bahwa karyawan pedulikan 

lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi ataupun untuk 

memudahkan mengerjakan tugas dengan baik. Karyawan lebih 

menyukai keadaan sekitar fisik yang tidak berbahaya atau merepotkan. 

Temperatur, cahaya dan faktor lingkungan seharusnya tidak extreme, 

misalnya terlalu panas, atau terlalu remang-remang. Apabila kondisi 

kerja yang ada sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan 

maka karyawan akan merasa betah aan tidak bosan berada ditempat ia 

bekerja. Disamping itu karyawan lebih menyukai bekerja dekat dengan 

rumahnya dalam fasilitas yang bersih dan relative modern, dan dengan 

peralatan yang memadai. Apabila kondisi kerja didalam perusahaan 
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telah dirasakan cukup baik maka karyawan akan bekerja sesuai dengan 

yang diharapkan.  

               f. Faktor intrinsik pekerjaan 

Atribut pada pekerjaan yang mensyaratkan keterampilan 

tertentu, sukar dan mudahnya pekerjaan serta kebanggaan akan tugas 

akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja. Hal ini dapat 

diartikan bahwa ada kalanya karyawan itu sangat menyukai jenis 

pekerjaan yang mengsyaratkan keterampilan tertentu dan sulit, hal ini 

dirasakan oleh karyawan sebagai suatu tantangan yang harus mereka 

laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan begitu karyawan akan 

merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan. Ada pula karyawan 

yang menyukai jenis pekerjaan yang biasa saja tanpa harus ada 

persyaratan tertentu dalam pekerjaannya, karena mereka kurang 

menyukai adanya tantangan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan, 

dengan begitu karyawan akan merasa puas dengan pekerjaan yang 

dilaksanakan.  

               g. Komunikasi 

Komunikasi dapat didefinisikan sebagai pemberian pesan-

pesan yang berorientasi pada tujuan antara dua orang atau lebih 

melalui suatu media (Udai Pareek:1991). Komunikasi merupakan 

dasar dari kebanyakan pergaulan dalam organisasi, orang-orang dalam 

organisasi bergaul satu sama lain dalam kelompok mereka sendiri, 

antar kelompok atau antar tingkat. Efektifitas komunikasi sangat besar 
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sumbangannya terhadap kelancaran berfungsinya perusahaan. John 

Garmet mengatakan bahwa keberhasilan para manajer sangat 

tergantung kepada kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan 

semua orang yang mereka pertanggung jawabkan untuk melakukan 

apa yang perlu dikerjakan dan pentingnya melakukan hal tersebut. 

Didalam suatu organisasi komunikasi memegang peranan penting, 

entah itu komunikasi yang dilakukan antara atasan dan bawahan 

ataupun komunikasi yang dilakukan antara karyawan dengan karyawan 

yang lain.  

Komunikasi juga dapat menimbulkan hubungan yang harmonis 

didalam perusahaan dengan kata lain bahwa komunikasi yang baik 

akan menimbulkan iklim yang stabil dan kondusif didalam perusahaan.  

               h. Fasilitas  

Menurut pendapatnya Gilmer fasilitas yang diberikan oleh 

perusahaan meliputi rumah sakit, dan pensiun, perumahan, cuti, 

transportasi. Hal tersebut merupakan standart dari suatu jabatan dan 

apabila dilaksanakan dapat menimbulkan rasa puas. Fasilitas dapat 

diartikan sebagai upaya timbal balik yang diberikan oleh organisasi 

terhadap para karyawan yang telah bekerja untuk perusahaan. Dengan 

adanya fasilitas yang diberikan oleh perusahaan maka diharapkan 

karyawan akan merasa terpuaskan dan akan bekerja lebih baik lagi 

karena karyawan merasa dihargai oleh perusahaan dan mereka akan 

memberikan timbal balik yang positif terhadap perusahaan.  
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4. Kerangka Pikir 

Dari analisis teori terdahulu, As’ad menyadur pendapat Gilmer 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja meliputi : 

kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, pengawasan, faktor  

intrinsik pekerjaan, kondisi kerja, komunikasi, fasilitas. Dari faktor 

tersebut penerapannya dalam CV. Mina Sejahtera Mandiri Bangkalan 

sebagai berikut : 

Kesempatan untuk maju, di CV. Mina Sejahtera Mandiri tersebut 

biasanya dilakukan pengarahan secara langsung oleh pimpinan dalam hal 

ini adalah pemilik perusahaan sebagai pelaksana harian kepada karyawan 

dan juga adanya pelaksanaan training yang dilakukan diluar perusahaan 

seperti mengikuti kursus atau pelatihan tentang ketrampilan, contohnya 

karyawan mengikuti training tentang pembuatan produk baru yang 

dihasilkan dari produk yang sudah ada dan produk tersebut mempunyai 

nilai jual yang lebih tinggi seperti pembuatan garam yang kadar garamnya 

rendah. Dengan adanya training tersebut akan menambah ketrampilan atau 

skill dari para karyawan. Keamanan kerja, berkaitan dengan masalah 

keamanan kerja yang menyangkut keamanan fisik maupun non fisik 

seperti kelangsungan kerja karyawan di CV. Mina Sejhtera Mandiri maka 

diberikannya jaminan kepada karyawan untuk tidak diberhentikan apabila 

mereka bekerja dengan baik dan tidak melakukan suatu kesalahan yang 

dapat merugikan perusahaan dan juga adanya pemberian pesangon bagi 

karyawan yang sudah habis masa kerjanya. Gaji, pemberian gaji yang 
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diterapkan oleh CV. Mina Sejahtera Mandiri Bangkalan sudah sesuai. 

Dalam pemberian gaji pokok karyawan sudah sesuai dengan UMR, dan 

apabila ada permintaan pasar yang lebih maka perusahaan mengadakan 

kerja lembur. 

Pengawasan merupakan bentuk koreksi, di CV. Mina Sejahtera 

Mandiri pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi dan mengoreksi 

cara kerja perbagian yang ada didalam perusahaan tersebut apakah sesuai 

dengan apa yang telah ditentukan, bagian produksi diawasi oleh penyelia 

produksi. Kondisi kerja merupakan salah satu pendorong timbulnya rasa 

puas, pada CV. Mina Sjahtera Mandiri Bangkalan kondisi kerja cukup 

dimana terdapat cahaya yang cukup dan lingkungan kerja yang bersih 

tetapi untuk temperaturnya bersuhu panas dikarenakan ventilasi udara 

kurang. Mengenai faktor intrinsik pekerjaan di CV. Mina Sejahtera 

Mandiri sudah diadakan penyeleksian terhadap pekerjaan yang akan 

diberikan kepada karyawan sehingga diharapkan karyawan akan mampu 

menyelesaikan tugasnya dengan baik, jadi ada kriteria tersendiri yang 

dijadikan dasar oleh pimpinan di da lam memberi tugas atau pekerjaan 

kepada karyawan.  

Komunikasi merupakan salah satu komponen penting dalam 

pencapaian kepuasan kerja, untuk mewujudkan hal ini di CV. Mina 

Sejahtera Mandiri biasanya pimpinan sering melakukan komunikasi 

dengan para karyawan mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para 

karyawan apakah ada hambatan atau tidak ada. Dengan adanya 
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komunikasi juga akan tercipta hubungan yang akrap antara rekan sekerja 

sehingga akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik. Fasilitas 

merupakan faktor penunjang didalam mewujudkan rasa puas, mengenai 

masalah fasilitas di CV. Mina Sejahtera Mandiri diberikan fasilitas kepada 

karyawan yaitu kendaraan angkutan yang menjemput dan mengantar 

pulang karyawan sampai rumah masing-masing tetapi fasilitas penunjang 

seperti masker dan penutup kepala masih belum ada.  Dari penjelasan 

diatas mengenai faktor -faktor yang dapat berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan CV. Mina Sejahtera Mandiri Bangkalan 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, maka dapat dibuat kerangka 

pikir sebagai berikut :  

Gambar 2.1 
Hubungan Antara Faktor Kepuasan Dengan kepuasan Kerja Karyawan 

Faktor- faktor kepuasan kerja 
(X) 

 Hasil Analisis Faktor 

1.  Kesempatan untuk maju 
(X1) 

2.  Keamanan kerja (X2) 
3.  Gaji (X3) 
4.  Pengawasan (X4 ) 
5.  Kondisi kerja (X5) 
6.  Faktor intrinsik pekerjaan 

(X6) 
7.  Komunikasi (X7 ) 
8.  Fasilitas (X8) 

 Faktor 1 
 
 
 
Faktor 2 
 
 
 
 
Faktor 3 

 Sumber: Gilmer dalam As’ad (1998) 
5. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pemecahan masalah, 

atas dasar pengertian tersebut maka dalam penyusunan proposal ini dapat 

diajukan jawaban sementara sebagai berikut: 
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1.  Diduga bahwa kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, pengawasan, 

faktor intrinsik, kondisi kerja, komunikasi, fasilitas yang menjadi faktor 

kepuasan kerja karyawan pada CV. Mina sejahtera Mandiri Bangkalan. 

2.  Diduga bahwa gaji merupakan faktor dominan yang menjadi kepuasan 

kerja karyawan pada CV. Mina sejahtera Mandiri Bangkalan. 


