
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Landasan Penelitian Terdahulu

Landasan penelitian terdahulu yang digunakan yaitu 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 kepribadian dengan pekerjaan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Hal ini ditunjukkan bahwa pada hasil analisis regresi uji parsial faktor 

tantangan dalam pekerjaan diperoleh faktor thitung sebesar 0,427 > dari ttabel dengan 

tingkat kepercayaan 95%, ganjaran thitung sebesar 0,804 > dari ttabel, kondisi kerja 

thitung sebesar 0,317 > dari ttabel, rekan kerja thitung sebesar 1,853 > dari ttabel, 

kesesuaian kepribadian thitung sebesar 0,620 > dari ttabel. 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. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi dari 

pengawasan adalah sebesar 0,853.

Selanjunya hasil penelitian Widodo (2009) dengan judul penelitian: 

“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. Hasil tersebut dapat dibuktikan dengan nilai 

Fhitung > Ftabel (34,45 > 3,76). Faktor gaji mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kepuasan kerja karyawan (Studi Pada Rumah Sakit Anak dan Bersalin 

Muhammadiyah Malang) dengan koefisien regresi sebesar 0,540.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama meneliti mengenai pengaruh faktor kepuasan terhadap kepuasan kerja 

karyawan, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu obyek penelitian yang 

digunakan dan jumlah sampel penelitian.

B.  Landasan Teori

1. Pengertian Kepuasan Kerja

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. 

Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Menurut Luthans (2006: 243), 

kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik 

pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Locke dalam buku 

Luthans (2006: 243), memberikan definisi komprehensif dari kepuasan kerja yang 

meliputi reaksi atau sikap kognitif, afektif, dan evaluatif dan menyatakan bahwa 

kepuasan kerja adalah “keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang 

berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang.” 

Menurut Davis, Newstrom (1996:105) kepuasan yaitu: “Seperangkat 

perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka”. 



Sedangkan menurut Siagian (2002:295) menyatakan bahwa: “Kepuasan kerja 

merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif maupun yang 

bersifat negatif tentang pekerjaannya”. Karena itu tidak sederhana dalam 

melakukan analisis terhadap kepuasan kerja karyawan, banyak faktor yang perlu 

mendapat perhatian dalam menganalisis kepuasan kerja seseorang.

Sedangkan menurut Martoyo (1998:132) kepuasan kerja adalah: “Keadaan 

emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai 

balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Kepuasan 

kerja karyawan nampak dalam sikap positif terhadap pekerjaannya dan segala 

sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Seorang pemimpin harus dapat 

memonitor kepuasan kerja para karyawannya karena hal ini dapat mempengaruhi 

tingkat absensi, perputaran karyawan, semangat kerja, keluhan-keluhan atau 

masalah yang lain. Kepuasan kerja sangat penting untuk aktualisasi diri. 

Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan memperoleh 

kematangan psikologis dan pada gilirannya akan mengalami frustasi. Karyawan 

seperti ini akan sering melamun, mempunyai semangat kerja yang rendah, cepat 

lelah dan bosan, emosi tidak stabil, sering absen dan melakukan kesibukan yang 

tidak ada hubungannya dengan yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan pendapat mengenai kepuasan kerja diatas dapat digaris bawahi 

bahwa kepuasan kerja yaitu merupakan suatu sikap seorang karyawan terhadap 

pekerjaan yang mereka lakukan. Kepuasan kerja seorang karyawan dapat 

mewakili sikap secara menyeluruh sehingga berpengaruh terhadap perasaan di 



dalam bekerja. Selain itu dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang dirasakan karyawan baik menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dari hasil kerja yang dilaksanakan.

2. Teori-Teori Tentang Kepuasan Kerja

Menurut Mangkunegara (2000:120) terdapat beberapa teori mengenai 

kepuasan kerja para pegawai, yaitu meliputi:

1. Teori Keseimbangan (Equity Theory)

Teori ini dikembangkan oleh Adam, adapun komponen dari teori ini adalah 

input, outcome, comparison person, dan equity-inequity. Menurut teori ini 

puas atau tidak puasnya pegawai merupakan hasil dari membandingkan 

antara input-outcome dirinya dengan perbandingan input-outcome pegawai 

lain (comparison person). Jadi jika perbandingan tersebut dirasakan seimbang 

(equity) maka pegawai akan merasa puas.

2. Teori Perbedaan (Dissrepancy Theory)

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Proter, ia berpendapat bahwa bahwa 

untuk mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataaan yang dirasakan oleh pegawai. 

Kepuasan kerja pegawai tergantung pada perbedaan antara apa yang didapat 

dan apa yang diharapkan oleh pegawai. Apabila yang didapat pegawai 

ternyata lebih besar daripada apa yang diharapkan maka pegawai tersebut 

menjadi puas.



3. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory)

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai tergantung pada terpenuhi atau 

tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia 

mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai 

terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya apabila 

kebutuhan pegawai tidak terpenuhi pegawai tersebut akan merasa tidak puas.

4. Teori Pandangan Kelompok (Social Reference Group Theory)

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah tergantung pada 

pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat tergantung pada pandangan dan 

pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok 

acuan. Kelompok acuan tersebut oleh pegawai dijadikan dijadikan tolok ukur 

untuk menilai dirinya maupun lingkungannya. Jadi, pegawai akan merasa 

puas apabila hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang 

diharapkan oleh kelompok acuan.

5. Teori Dua Faktor dari Herzberg

Teori ini dikemukan oleh Frederick Herzberg, ia menggunakan teori Abraham 

Maslow sebagai titik acuannya. Teori ini mengemukakan bahwa dua faktor 

yang menyebabkan timbulnya rasa puas dan tidak puas, yaitu meliputi: faktor 

pemeliharaan (maintenance factors) dan faktor pemotivasian (motivational 

factors).



3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Munandar (2001:357) menyatakan bahwa faktor- faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja meliputi:

a. Intrinsik Pekerjaan

Menurut Locke dalam buku Munandar (2001:357), intrinsik 

pekerjaan yang menentukan kepuasan kerja adalah keragaman, 

kesulitan, jumlah pekerjaan, tanggung jawab, otonomi, kendali terhadap 

metode kerja, kemajemukan dan kreatifitas. Ada satu unsur yang dapat 

dijumpai pada intrinsik dari pekerjaan diatas, yaitu tingkat tantangan 

mental. Konsep dari tantangan yang sesuai merupakan konsep yang 

penting. Pekerjaan yang menuntut kecakapan yang lebih tinggi daripada 

yang dimiliki tenaga kerja atau tuntutan pribadi yang tidak dapat 

terpenuhi tenaga kerja akan menimbulkan frustasi dan pada akhirnya 

timbul ketidakpuasan kerja.

Menurut As’ad (2002:115), intrinsik pekerjaan adalah atribut 

yang ada pada pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan 

mudahnya serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan atau 

mengurangi kepuasan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa 

intrinsik pekerjaan berkaitan secara langsung dengan upaya para 

karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan  yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. Intrinsik pekerjaan berkaitan secara 



langsung dengan beban atau tanggungjawab kerja yang harus dilakukan 

dan diselesaikan oleh karyawan.

b. Gaji

Gaji adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan dari 

rumah sakit sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Pemberian gaji ini 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi pekerjaan karyawan di rumah 

sakit di tempat mereka bekerja (Handoko, 1996:195). Gaji atau 

kompensasi sangat penting bagi karyawan sebagai individu karena 

besarnya gaji mencerminkan nilai karyawan mereka diantara karyawan 

itu sendiri. Oleh karena itu apabila karyawan memandang gaji mereka 

tidak memadai maka prestasi kerja dan kepuasan kerja mereka akan 

menurun.

Menurut Gilmer (1996) dalam buku As’as (1998:114), gaji 

lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang 

mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang 

diperolehnya.

Siegel dan Lane dalam buku Munandar (2001:360) mengutip 

kesimpulan dari beberapa ahli yang meninjau kembali hasil-hasil 

penelitian tentang pentingnya gaji sebagi penentu dari kepuasan kerja, 

yaitu bahwa sarjana psikologi telah secara tradisional dan salah 

meminimisasi pentingnya uang sebagai penentu kepuasan kerja. 

Ternyata, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Theriault, 



kepuasan kerja merupakan fungsi dari jumlah absolut dari gaji yang 

diterima, derajat sejauh mana gaji memenuhi harapan-harapan tenaga 

kerja, dan bagaimana gaji diberikan. Uang mempunyai arti yang 

berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda. Disamping memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tingkat rendah (makanan, perumahan), uang dapat 

merupakan simbol dari capaian (achievement), keberhasilan, dan 

pengakuan atau penghargaan.

Dengan menggunakan teori keadilan dari Adams dilakukan 

berbagai penelitian dan salah satu hasilnya ialah bahwa orang yang 

menerima gaji yang dipersepsikan sebagai terlalu kecil atau terlalu 

besar akan mengalami distress atau ketidakpuasan. Kajian yang 

dilakukan dalam laboratorium mendukung hasil tentang gaji yang 

terlalu kecil, namun hasil tentang gaji yang terlalu besar tidak jelas 

meyakinkan.

Yang penting ialah sejauh mana gaji yang diterima dirasakan 

adil. Jika gaji dipersepsikan sebagai adil didasarkan tuntutan-tuntutan 

pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar gaji yang berlaku 

untuk kelompok pekerjaan tertentu, maka akan ada kepuasan kerja.

Herzberg memasukkan faktor gaji atau imbalan ke dalam faktor 

kelompok hygiene. Jika dianggap gajinya terlalu rendah, tenaga kerja 

akan merasa tidak puas. Namun jika dirasakan tinggi atau dirasakan 

sesuai dengan harapan, maka istilah Herzberg adalah tenaga kerja tidak 



lagi tidak puas. Artinya tidak ada dampak pada motivasi kerjanya. Uang 

atau imbalan akan mempunyai dampak terhadap motivasi kerjanya jika 

besarnya imbalan disesuaikan dengan tinggi prestasi kerjanya.

c. Penyeliaan

Kemampuan penyelia untuk menunjukkan minat dan perhatian 

terhadap karyawan akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

tersebut. Kepuasan kerja menurut Stress (1985) merupakan hasil dari 

cara penyelia dalam memperhatikan dan meminta pendapat serta 

partisipasi bawahannya. Bila karyawan merasa bahwa mereka bagian 

integral dari organisasi dan para atasan mereka secara pribadi 

memperhatikan kesejahteraan karyawannya, maka tingkat kepuasan 

karyawan tersebut akan tinggi.

d. Rekan Sejawat

Tidak semua orang bekerja hanya untuk mencari uang, tetapi 

ada juga orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial (need 

of affiliation). Tak heran, jika mempunyai rekan kerja yang ramah dan 

kooperatif dapat meningkatkan kepuasan kerja. Bahkan ada karyawan 

yang gajinya kecil namun tetap bertahan pada pekerjaannya karena dia 

sangat senang dengan rekan-rekan kerjanya.

Rekan sekerja merupakan lingkungan kerja terdekat yang akan 

mempengaruhi situasi kerja, motivasi dan prestasi. Hubungan 

interpersonal antar rekan sekerja yang menunjukkan sikap bersahabat, 



saling membantu dalam memecahkan kesulitan serta mendukung dalam 

segala hal akan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi.

Menurut Munandar (2001:362), ada tenaga kerja yang dalam 

menjalankan tugas pekerjaannya memperoleh masukan dari tenaga kerja 

lain. Disini rekan sejawat yang bekerja dalam ruangan yang sama 

terutama memberikan kepuasan terhadap kebutuhan sosial masing-

masing. Didalam kelompok kerja dimana para pekerja harus bekerja 

sebagai satu tim, kepuasan kerja mereka timbul karena kebutuhan-

kebutuhan tingkat tinggi mereka (kebutuhan harga diri, kebutuhan 

aktualisasi diri) dapat dipenuhi, dan mempunyai dampak pada motivasi 

kerja mereka.

e. Kondisi Kerja

Munandar (2001:363) mengemukakan, bekerja dalam ruangan 

yang sempit, panas, cahaya lampunya menyilaukan mata, kondisi kerja 

yang tidak mengenakkan (uncomfortable) akan menimbulkan 

keengganan untuk bekerja. Orang akan mencari alasan untuk sering-

sering keluar ruangan kerjanya. Rumah sakit 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 ini kebutuhan-kebutuhan fisik dipenuhi dan 

memuaskan tenaga kerja.



Pada sisi yang lain kondisi kerja juga berkaitan dengan 

fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada para karyawan. 

Fasilitas yang diberikan tersebut secara langsung dapat memberikan 

jaminan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dapat 

diselesaikan dengan baik oleh karyawan.

Dari kelima faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

tersebut maka dapat menumbuhkan atau meningkatkan kepuasan kerja 

terhadap karyawan sebuah rumah sakit, sedangkan terhadap rumah sakit 

sendiri dapat memberikan hasil seperti peningkatan kehadiran, loyalitas 

kerja dan kinerja yang baik.

4. Variabel-Variabel Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja berhubungan dengan variabel ganjaran yang menantang, 

kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, serta kesesuaian 

antara kepribadian dan pekerjaan. (Sunarto, 2003:94) yang secara lengkap dapat 

diuraikan sebagai berikut:

a. Ganjaran yang pantas

Para karyawan yang menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang 

mereka persepsikan sebagai adil, tidak meragukan, dan segaris dengan 

pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada 

tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu dan standar pengupahan 

komunitas kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan.



b. Kondisi kerja yang mendukung

Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi 

maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Studi-studi 

memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan fisik sekitar yang 

tidak berbahaya atau merepotkan. Temperatur, cahaya, keributan dan faktor-

faktor lingkungan terlalu panas atau terlalu remang-remang.

c. Rekan kerja yang mendukung

Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang 

berwujud dari pekerjaan mereka. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga 

mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu, tidaklah 

mengejutkan bila mempunyai rekan sekerja yang ramah dan mendukung ke 

kepuasan kerja yang meningkat.

d. Kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan

Orang-orang yang mempunyai kepribadian kongruen (sama dan sebangun) 

dengan pekerjaannya yang mereka pilih seharusnya mendapatkan bahwa 

mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi 

tuntutan kebutuhan mereka. Dengan demikian lebih besar kemungkinan untuk 

berhasil pada pekerjaan tersebut dan karena sukses ini mereka mempunyai 

probabilitas yang lebih besar untuk mencapai kepuasan yang tinggi dari 

pekerjaan mereka.



5. Hubungan Faktor-Faktor Kepuasan Kerja dengan Kepuasan Kerja 

Karyawan

Kepuasan karyawan merupakan faktor pendukung keberhasilan 

rumah sakit dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut 

Munandar (2001:363) variabel yang menentukan kepuasan kerja seorang 

karyawan yaitu terkait dengan pekerjaan itu sendiri, gaji, penyelia, rekan 

sejawat, dan kondisi kerja. Apabila dihubungkan antara faktor kepuasan 

kerja dengan kepuasan kerja akan terlihat dalam pelaksanan pekerjaannya 

sebab tujuan akhir dari seorang karyawan adalah mendapatkan suatu hasil 

yang dirasa akan membuat puas terhadap apa yang telah mereka lakukan 

atau perbuat, atau dengan kata lain sering dianggap bahwa para karyawan 

yang mendapatkan kepuasan kerja akan melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik dan begitu pula sebaliknya apabila seorang karyawan tidak 

mendapatkan kepuasan kerja maka dalam melaksanakan pekerjaannya tidak 

akan maksimal.

Selain itu menurut Sunarto (2003:94) variabel-variabel yang 

berkaitan dengan pekerjaan manakah yang menentukan kepuasan kerja? 

Suatu tinjauan ulang yang ekstensif atas literatur menunjukkan bahwa 

faktor-faktor yang lebih penting yang mendorong kepuasan kerja adalah 

kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja 

yang mendukung dan rekan kerja yang mendukung. 

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat keterkaitan antara faktor-

kepuasan dengan usaha rumah sakit untuk meningkatkan kepuasan kerja 



para karyawan di rumah sakit. Melalui pemenuhan atas faktor kepuasan 

para karyawan tersebut maka dengan sendirinya akan tercipta kepuasan 

kerja para karyawan di rumah sakit.

6.  Kerangka pikir

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran yang menghubungkan keterkaitan faktor 

kepuasan kerja dengan kepuasan kerja karyawan, yaitu  sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

          Sumber: Sunarto (2003)

Sumber: Munandar (2001:357)

Kepuasan Kerja (Y) :
1. Kepuasan atas ganjaran 

yang pantas
2. Kepuasan atas kondisi kerja 

yang mendukung
3. Kepuasan atas rekan kerja 

yang mendukung
4. Kepuasan atas kesesuaian 

kepribadian dengan 
pekerjaan

Faktor Kepuasan
 Intrinsik pekerjaan (X1)

- Kesesuaian pekerjaan dengan 
latar belakang pendidikan.

- Pekerjaan memberikan 
kesempatan untuk berkembang.

 Gaji (X2)
- Kesesuaian gaji dengan beban 

pekerjaan.
- Kesesuaian gaji dengan prestasi 

kerja.
 Penyelia (X3)

- Pimpinan memperhatikan 
kesejahteraan pegawai.

- Pimpinan menjaga hubungan 
baik dengan karyawan.

 Rekan sejawat (X4)
- Adanya persaingan sehat 

sesama rekan kerja.
- Adanya kerja tim yang solid.

 Kondisi Kerja (X5)
- Kondisi kerja yang nyaman.
- Ketersediaan peralatan kerja 

yang nyaman digunakan.



Dengan terpenuhinya faktor-faktor kepuasan kerja diatas diharapkan akan 

tercipta kepuasan kerja karyawan dan karyawan akan bersikap lebih baik pada 

pekerjaannya, serta dapat bekerja lebih produktif dalam mencapai tujuan rumah 

sakit. Apabila karyawan terpuaskan, maka karyawan akan mempunyai tanggapan 

yang positif terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan dalam beraktivitas di  

Rumah Sakit Wava Husada Malang. Dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja 

para karyawan dalam bekerja maka terkait secara langsung dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan tersebut. Faktor tersebut yaitu 

berkaitan secara langsung dengan pekerjaan itu sendiri, gaji, penyelia, rekan 

sejawat dan kondisi kerja.

7.  Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pemecahan masalah, menurut 

Supranto (2001: 124) hipotesis merupakan suatu proporsi atau anggapan yang 

mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau 

pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian yang lebih lanjut atas dasar 

tersebut. Berdasarkan pada penelitian sementara, latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, serta landasan teori 

yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai 

berikut:

1. Diduga bahwa faktor pekerjaan itu sendiri, gaji, penyelia, rekan sejawat dan 

kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

Rumah Sakit Wava Husada Malang.



2. Diduga faktor gaji yang paling berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan Rumah Sakit Wava Husada Malang.




