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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN PENELITIAN TERDAHULU 

 Dari penelitian Ulfa suci pratiwi (2011) dengan judul “Pengaruh Faktor 

Kepuasan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. PLN (PERSERO) Area 

Pelayanan dan Jaringan Malang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan tingkat kepuasan kerja karyawan, untuk menguji apakah 

faktor-faktor kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan dan untuk mengetahui manakah yang paling berpengaruh yang 

signisfikan antara faktor – faktor kepuasan kerja tersebut. Dari hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa faktor kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan dan gaji mempunyai nilai t hitung yang paling besar 

dari variabel lainnya yaitu sebesar 0,438. 

 Penelitian Novan Patriya Hardhika (2010) dengan judul “Pengaruh Faktor 

Kepuasan Kerja Terjadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Jatim Park Batu” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor kepuasan 

kerja Jatim Park Batu yang meliputi tantangan dalam pekerjaan, gangguan, 

kondisi kerja, rekan kerja, kesesuaian antara kepribadian dengan pekerjaan, 

Hasil analisis diketahui bahwa kepuasan kerja karyawan masuk kategori 

tinggi. Variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan adalah tantangan 

dalam bekerja. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan dan kesamaan penelitian terdahulu dengan sekarang 

Judul Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

Penelitian terdahulu 
“Pengaruh Faktor 
Kepuasan Terhadap 
Kepuasan Kerja 
Karyawan PT. PLN 
(PERSERO) Area 
Pelayanan dan 
Jaringan Malang)” 
Ulfa Suci Pratiwi 
(2011) 

1. Variabel bebas (X) :  

pekerjaan itu sendiri 

(Xi), gaji (X2), 

kesempatan promosi 

(X3), pengawasan 

(X4), rekan kerja (X5)  

b. Variabel terikat (Y)  

kepuasan kerja 

karyawan 

a. rentang skala  

b.analisis regresi 

linier berganda uji F 

dan uji T 

 
 

 

Dari hasil penelitian 
dapat diketahui 
bahwa faktor 
kepuasan kerja 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan dan gaji 
mempunyai nilai t 
hitung yang paling 
besar dari variabel 
lainnya 

Penelitian terdahulu 
“Pengaruh Faktor 
Kepuasan Kerja 
Terjadap Kepuasan 
Kerja Karyawan 
Pada Jatim Park 
Batu “Novan Patriya 
Hardhika (2010) 

a. Variabel Bebas (X) 
tantangan dalam 
pekerjaan (X1), 
ganjaran (X2), kondisi 
kerja (X3), rekan kerja 
(X4), kesesuaian antara 
kepribadian dengan 
pekerjaan(X5) 
b. Variabel terikat (Y)  
Kepuasan kerja 

Analisa Regresi 
linier Berganda 
Uji F dan  
Uji T 

Hasil penelitian 
menyatakan bahwa 
faktor-faktor 
kepuasan kerja 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan dengan 
faktor gaji 
mempunyai t hitung 
paling besar  
 

Penelitian sekarang  
” Analisis pengaruh 
faktor-faktor 
Kepuasan Kerja 
Karyawan TAMAN 
REKREASI 
SENGKALING 
MALANG 
Yanuar Amirul 
Rizky 

a. Variabel Bebas (X) 
Gaji (X1), Pekerjaan 
itu sendiri (X2). Rekan 
kerja (X3), Atasan 
(X4), Promosi (X5),  
Lingkungan kerja (X6) 
  
b. Variabel Terikat (Y) 
 
Kepuasan Kerja 
 

a. Rentang skala 
b.Uji F  
 

Hasil penelitian 
menyatakan bahwa 
faktor-faktor 
kepuasan kerja 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan  
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 Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang sama mengenai kepuasan kerja yang akan 

diteliti sebagai variabel terikat dan faktor-faktor kepuasan kerja sebagai 

variabel bebas. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tempat penelitian 

dan teori faktor-faktor kepuasan yang digunakan sebagai variabel bebas.  

B. LANDASAN TEORI 
        1. Pengertian Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk mencapai tujuan suatu 

perusahaan atau organisasi. Ketika seorang merasakan kepuasan dalam 

pekerjaannya tentunya akan berupaya semaksimal mungkin dengan 

segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas atau 

tanggung jawab atas pekerjaannya. 

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2009:290) kepuasan kerja 

didefinisikan dengan hingga sejauh mana individu merasakan secara 

positif dan negative berbagai macam faktor atau dimensi dari tugas-tugas 

dalam pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang 

menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan 

pekerjaan maupun kondisi dirinya (Mangkunegara 2002:117). 

Kepuasaan kerja adalah sebagai sikap yang dimiliki pekerja 

tentang pekerjaan mereka. Hal tersebut merupakan hasil dari persepsi 

mereka tentang pekerjaan mereka (Gibson 2000:106).  
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Kepuasaan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang 

pekerjaan mereka (Handoko 2001:193) 

Menurut Robbins (2003:101) kepuasan kerja adalah suatu sikap 

umum seorang individu terhadap pekerjaannya. 

Howell dan Dipboye (1986) dalam buku Munandar (2001:350) 

memandang kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa 

suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari 

pekerjaannya. Dengan kata lain kepuasan kerja mencerminkan sikap 

tenaga kerja terhadap pekerjaannya. 

2. Teori Kepuasan Kerja 

       Teori tentang kepuasan kerja yang merupakan perwujudan dari hasil 

study yang menentukan bagaimana para karyawan dapat terpuaskan yang 

dikutip oleh Mangkunegara (2007;120): 

1) Teori Penentuan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory) 

      Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada 

terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Kebutuhan ini berupa 

kebutuhan fisik, rasa aman, social, penghargaan dan aktualisasi diri 

(Maslow dikutip Robbins 2002), ada tiga kebutuhan yang relevan di 

tempat kerja yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan 

kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi. Pegawai akan merasa puas 

apabila ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Makin besar 

kebutuhan pegawai terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. 
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begitupula sebaliknya, apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, 

pegawai itu akan merasa tidak puas. 

2) Teori dua Faktor dari Herzberg 

      Teori dua faktor dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Ia 

menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. Dua 

faktor dapat menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak menurut 

Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan faktor 

pemotivasian (motivational factor). Faktor pemeliharaan disebut pula 

dissatifiers, hygiene factors, job context, extrinsic factors meliputi 

administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, 

hubungan dengan pengawas, hubungan dengan subordinate, upah, 

keamanan kerja, kondisi kerja dan status. Sedangkan faktor 

permotivasian disebut pula satisfier, motivators, job content, intrinsic 

factors meliputi dorongan berprestasi, pengenalan, kemajuan 

(advancement), work it self, kesempatan berkembang dan tanggung 

jawab. 

3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasaan Kerja 

 Dalam suatu perusahaan, banyak variabel yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan. Beberapa faktor tentang kepuasan kerja penting 

untuk dibahas khususnya guna memenuhi pertanyaan apa yang diukur 

dalam variabel kepuasan kerja. Banyak penulis memperhatikan sejumlah 

aspek situasi tertentu yang berbeda sebagai sumber yang penting dari 

kepuasan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Menurut Gilmer dalam 
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As’ad (2003) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

meliputi: 

1) Kesempatan untuk maju 

      Salah satu dorongan orang dalam suatu perusahaan adalah 

adannya kesempatan untuk maju. Kesempatan untuk maju ini 

biasanya diberikan pengarahan-pengarahan oleh pemimpin agar 

para karyawan lebih mengerti dan dapat bekerja dengan baik dan 

dengan diadakannya trining khusus yang dilakukan perusahaan 

baik di dalam maupun diluar perusahaan. 

2) Keamanan kerja 

      Keamanan kerja ini dapat diwujutkan dalam bentuk adanya 

kepuasan terhadap karyawan bahwa tidak akan diperhatikan 

sebelum masa kerja 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. 

3) 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). Oleh sebab itu bila karyawan 

memandang gaji mereka tidak memadai maka prestasi kerja dan 

kepusan kerja mereka akan menurun. 
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4) Pengawasan 

      Pengawasan dapat diartikan bagaimana pihak manajemen 

mengadakan pengamatan terhadap perusahaannya. Ada beberapa 

hal penting yang perlu diawasi, antara lain: 

a) Jumlah sumber daya yang ada didalam perusahaan 

b) Kualitas atau kemampuan sumber daya manusia didalam 

perusahaan 

c) Tentang semangat kerja karyawan 

d) Tentang kinerja karyawan didalam perusahaan 

e) Kondisi kerja 

      Menurut Stephen Robbins (1996) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa variabel yang menentukan kepuasan kerja. Variabel-variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kerja yang secara mental menantang 

       Karyawan lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang 

memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan ketrampilan 

dan kemampuan mereka, kebebasan dan umpan balik mengenai 

betapa baik mereka mengerjakan, 

2) Ganjaran yang pantas 

       Karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi 

yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak kembar arti, dan 

segaris dengan pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai adil 

yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan 
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individu, dan standar komunikasi, kemungkinan besar akan 

menghasilkan kepuasan. 

3) Kondisi kerja yang mendukung 

      Karyawan peduli akan lingkungan kerja yang baik untuk 

kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan 

tugas yang baik. 

4) Rekan pekerja yang mendukung 

      Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau 

prestasi yang berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan 

karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. 

Rekan kerja yang ramah dan mendukung menghantar kekepuasan 

kerja yang meningkat. 

5) Kesesuaian kepribadian dan pekerjaan 

      Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seseorang akan 

menghasilkan seorang individu yang lebih terpuaskan. 

      Menurut Mangkunegara (2002:120), ada dua faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor yang ada pada diri pegawai 

dan faktor pekerjaannya. 

1) Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, 

jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa 

kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi dan sikap kerja 

2) Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, 

pangkat (golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan 
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finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial dan 

hubungan kerja. 

Menurut As’ad yang dikutip oleh Komara (2001) menyimpulkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah: 

1) Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

kejiwaan karyawan meliputi minat, bakat, ketentraman kerja dan 

sikap kerja. 

2) Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

interaksi sosial antara sesama karyawan dengan atasan maupun 

antara karyawan yang berbeda jenis dan unit kerjanya. 

3) Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik lingkungan kerja dan karyawan yang meliputi jenis pekerjaan, 

waktu kerja dan istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruang dan 

suhu. 

4) Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

jaminan dan kesejahteraan karyawan yang meliputi gaji, jaminan 

sosial dan tunjangan. 

 Pendapat Keith Davis (1985:99) dalam Mangkunegara (2002) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan variabel-

variabel seperti turnover, tingkat absensi, umur, tingkat pekerjaan dan 

ukuran organisasi perusahaan. 
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1) Perputaran (turnover) 

Apabila kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan tinggi, maka 

turnover akan rendah. Sedangkan para karyawan yang kurang puas 

biasanya turnovernya akan rendah. 

2) Tingkat Ketidakhadiran Kerja 

Karyawan yang kurang puas cenderung tingkat kehadirannya 

(absence) tinggi. Mereka bersaing tidak hadir kerja dengan alasan 

yang tidak logis dan subyektif. 

3) Umur 

Ada kecenderungan karyawan yang tua lebih merasa puas dari 

pada karyawan yang berumur relatif muda. Hal ini diasumsikan 

bahwa karyawan yang tua lebih berpengalaman untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. Sedangkan 

karyawan usia muda biasanya mempunyai harapan ideal tentang 

dunia kerja, sehingga apabila antara harapannya dengan realita 

kerja terdapat kesenjangan atau tidak keseimbangan dapat 

menyebabkan mereka menjadi tidak puas. 

4) Tingkat Pekerjaan 

Karyawan-karyawan yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih 

tinggi cenderung lebih puas dari pada karyawan yang menduduki 

tingkat pekerjaan yang lebih rendah. Karyawan-karyawan yang 

tingkat pekerjaannya lebih tinggi menunjukan kemampuan kerja 
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yang baik dan aktif dalam mengemukakan ide-ide serta kreatif 

dalam bekerja. 

5) Ukuran Organisasi Perusahaan 

Ukuran organisasi perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan 

karyawan. Hal ini karena besar kecil suatu perusahaan 

berhubungan pula dengan koordinasi, komunikasi, dan partisipasi 

karyawan. 

Berdasarkan para ahli tersebut diatas tentang variabel yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, maka variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel menurut Hariandja (2009:291) : gaji, 

pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, atasan, promosi, dan lingkungan kerja.  

1) Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat 

dari pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan 

dirasakan adil. Sedangkan Siegel dan Lane dalam Ashar Sunyoto 

Munandar (2002;360) mengutip kesimpulan dari beberapa ahli 

yang meninjau kembali hasil-hasil penelitian tentang pentingnya 

gaji sebagai penentu dari kepuasan kerja, yaitu bahwa sarjana 

psikologi telah secara tradisional dan salah meminimisasi 

pentingnya uang sebagai penentu kepuasan kerja. Ternyata 

menurut hasil penelitihan yang dilakukan oleh Theiriault, 

kepuasan kerja merupakan fungsi dari jumlah absolute dari gaji 

yang diterima, derajat sejauh mana gaji memenuhi harapan-

harapan tenaga kerja, dan bagaimana gaji diberikan. 
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2) Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang 

apakah  memiliki elemen yang memuaskan. Merupakan pekerjaan 

yang memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, 

dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Dalam teori 

dua faktor yang dikemukakan oleh Hazberg, pekerjaan merupakan 

salah satu faktor yang mengarahkan ke tingkat motivasi kerja 

yang kuat, yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan prestasi 

kerja yang baik untuk selanjutnya dapat menentukan kepuasan 

kerja karyawan.  

3) Rekan sekerja, merupakan tingkat dimana rekan kerja pandai 

secara teknis dan mendukung secara sosial, atau dapat dikatakan 

kelompok kerja. Rekan kerja juga mempengaruhi kepuasan kerja, 

keramahan, kerjasama dengan rekan kerja merupakan sumber 

yang mempengaruhi kepuasan kerja pada setiap tenaga kerja, 

karena keadaan yang demikian menjadikan rasa aman, 

berkurangnya problema antar pekerja dan mereka dapat bekerja 

sama sesuai dengan harapan dan diperoleh hasil yang maksimal. 

4) Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberikan perintah, 

atau petunjuk dalam pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat 

memberikan  motivasi dan komunikasi sebagai bantuan kepada 

karyawan untuk dapat mempengaruhi kepuasan kerja.  

5) Promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui 

kenaikan jabatan. Seseorang dapat merasakan adanya 
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kemungkinan yang besar untuk naik jabatan atau tidak, proses 

kenaikan jabatan kurang terbuka atau terbuka ini juga 

mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang. Kemungkinan 

ini merupakan kesempatan untuk maju dalam organisasi, 

kesempatan untuk mendapatkan promosi, status, dan keahlian 

yang lebih baik dalam tingkatan manajemen. Keinginan untuk 

mendapatkan promosi berhubungan dengan keinginan 

bertanggung jawab yang lebih besar. ini merupakan suatu kondisi 

yang wajar bahwa mereka selalu berharap akan mendapatkan 

kesempatan itu pada suatu saat.  

6)  Lingkungan kerja, merupakan  lingkungan fisik dan psikologis 

yang dirasakan karyawan pada lingkungan pekerjaan. Ashar 

Sunyoto Munandar (2001:363) mengemukakan, bekerja dalam 

ruangan yang sempit, panas yang cahayanya menyilaukan mata, 

kondisi kerja yang tidak mengenakkan akan menimbulkan 

keengganan untuk bekerja.  Perusahaan perlu menyediakan ruang 

kerja yang sejuk , dengan peralatan yang enak untuk 

dipergunakan, meja dan kursi yang dapat diatur tinggi-rendahnya, 

miring tegak duduknya. Kondisi kerja yang mengandung prinsip-

prinsip ergonomi. Dalam kondisi kerja yang seperti itu kebutuhan-

kebutuhan fisik dipenuhi dan memuaskan tenaga kerja. 

Dari keenam faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja tersebut 

maka dapat menumbuhkan atau meningkatkan kepuasan kerja terhadap 
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karyawan sebuah perusahaan. Sedangkan pada perusahaan sendiri dapat 

memberikan hasil seperti peningkatan kehadiran karyawan, kenyamanan 

dalam kerja, produktivitas kerja. 

4.  Pengukuran Kepuasan Kerja 

  Mengukur kepuasan kerja dapat digunakan skala indeks deskripsi 

jabatan, skala kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah, dan kuisioner 

kepuasan kerja Minnensota (Mangkunegara 2007;126). 

1) Pengukuran kepuasan kerja dengan Skala Indeks Deskripsi 

Jabatan. 

Skala pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kendall, dan 

Hulin pada tahun 1969. Dalam penggunaannya, pegawai ditanya 

mengenai pekerjaan maupun jabatanya yang dirasakan sangat baik 

dan sangat buruk, dalam skala mengukur sikap dari lima area, yaitu 

kerja, pengawasan, upah, promosi, dan Co-worker. Setiap 

pertanyaan yang idajukan, harus dijawab oleh pegawai dengan cara 

menandai jawaban ya, tidak, atau tidak ada jawaban.  

2) Pengukuran kepuasan kerja dengan Berdasarkan Ekspresi Wajah 

Mengukur kepuasan kerja ini dikembangkan oleh Kunin pada 

tahun 1955. Skala ini terdiri dari segi gambar wajah-wajah orang 

mulai dari sangat gembira, gembira, netral, cemberut, dan sangat 

cemberut. Pegawai diminta untuk memilih ekspresi wajah yang 

sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dirasakan pada saat itu.  
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3) Pengukuran kepuasan kerja dengan Kuesioner Minnesota 

Pengukuran kepuasan kerja ini dikembangkan oleh Weiss, Dawis, 

dan England pada tahun 1967. Skala ini terdiri dari pekerjaan yang 

dirasakan sangat tidak puas, tidak puas, netral, memuaskanm dan 

sangat memuaskan. Pegawai diminta memilih satu alternative 

jawaban yang sesuai dengan kondisi pekerjaannya. 

                5. Hubungan Faktor – Faktor Kepuasan Kerja Dengan Kepuasan Kerja 

 Hubungan antara faktor kepuasan kerja dengan kepuasan kerja 

akan terlihat dalam pelaksanaan pekerjaannya sebab tujuan akhir dari 

seorang karyawan adalah mendapatkan suatu hasil yang dirasakan agar 

mendapatkan kepuasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Atau 

dengan kata lain sering dianggap bahwa para karyawan yang mendapatkan 

kepuasan kerja akan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan begitu pula 

sebaiknya seorang karyawan yang tidak merasakan kepuasan kerja maka 

dalam melaksanakan perkerjaan tidak akan maksimal. Setiap individu 

akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan system 

nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan adanya perbedaan persepsi 

pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan 

yang sesuai dengan keinginan individu tersebut maka semakin tinggi 

tingkat kepuasan yang dirasakan (As’ad 2003: 113) 

C. KERANGKA PIKIR 

 Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari awal sampai tahap akhir 

harus merupakan satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh untuk 
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mencari jawaban-jawaban ilmian terhadap masalah-masalah yang diteliti. 

Kerangka pemikiran penulis dalam suatu skema sehingga isi penelitian 

secara keseluruhan diketahui dengan yang jelas, mulai dari ketersediaan 

data, pengelolaan dan penyajian. Dianjurkan agar kerangka pemikiran ini 

dilengkapi dengan penjelasan secara narasi (Umar, 2001). Agar kerangka 

berfikir ini dapat dipahami dan diterima oleh pembaca, maka sebaiknya 

suatu kerangka berfikir haruslah dibuat oleh peneliti itu sendiri (bukan 

orang lain), yaitu dengan memberikan argumen-argumen berdasarkan 

teori dan peneliti terdahulu. Adapun bentuk dari kerangka pikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.1 

Analisis Faktor-Faktor Kepuasaan Kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan 

 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR – FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA  

1. Gaji (X1) 
1) Gaji yang diterima karyawan 
2) Tata cara pembayaran gaji 
3) Waktu pembayaran gaji 

2. Pekerjaan itu sendiri (X2) 
1) Ketertarikan pelaksanaan tugas 
2) Tingkat kesulitan tugas 
3) Banyaknya kesempatan untuk maju 

dan belajar 
3. Rekan kerja (X3) 

1) Interaksi sosial rekan kerja 
2) Kerja sama dengan rekan sekerja 
3) Tingkat penghargaan diantara rekan 

sekerja 

4. Atasan (X4) 
1) Motivasi yang diberikan pemimpin 
2) Komunikasi pemimpin terhadap 

karyawan 
3) Cara memberikan tugas 

5. Promosi (X5) 

1) Kesempatan peningkatan kemampuan 
2) Peluang mengembangkan karir 
3) Peluang untuk berprestasi 

6. Lingkungan kerja (X6) 

1) Kondisi fisik tempat kerja 
2) Suasana tempat kerja 
3) Fasilitas tempat kerja 

 
Hariandja (2009: 291) 

KEPUASAN KERJA 
KARYAWAN 

Sikap terhadap gaji 

Sikap terhadap pekerjaan itu sendiri 

Sikap terhadap rekan kerja 

Sikap terhadap atasan 

Sikap terhadap promosi 

Sikap terhadap lingkungan kerja 
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Kerangka pemikiran diatas mengacu pada teori Hariandja 

(2009:291) yang menjelaskan bahwa faktor gaji, pekerjaan itu sendiri, 

rekan kerja, atasan, promosi, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Dengan terpenuhinya faktor-faktor kepuasan kerja di 

atas, diharapkan akan tercipta kepuasan kerja karyawan dan akan 

bersikap lebih baik pada pekerjaannya, dan dapat bekerja lebih produktif 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika karyawan terpuaskan, maka 

karyawan akan mempunyai sikap positif terhadap pekerjaan yang 

ditawarkan oleh perusahaan dimana dia bekerja.  

D. HIPOTESIS 

Menurut Sugiyono (2010),  hipotesis adalah pernyataan yang 

masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan kebenarannya. Dari 

pendapat tersebut, maka suatu hipotesis yang dikemukaan nantinya 

bukanlah suatu jawaban yang benar secara mutlak tetapi sebagai jalan 

untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan masih harus dibuktikan 

kebenarannya. Berdasarkan penelitihan terdahulu, landasan teori, tujuan 

penelitian dan keadaan dilapangan maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut : 

a. Diduga faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari gaji,  

pekerjaan itu sendiri, rekan sekerja, atasan, promosi, dan 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan Taman Rekreasi 

Sengkaling Malang. 


