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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santoso (2006) dengan 

judul skripsi “Pengaruh Faktor Kepuasan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Malang.” Dari 

hasil analisis dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda 

dengan lima variabel bebas dan satu variabel terikat, 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. 

Berdasarkan hasil penelitian Rahman (2011), dengan judul 

penelitian faktor-faktor yang menjadi faktor kepuasan kerja karyawan 

pada Terminal Tiket Tours Dan Travel Malang terdiri dari faktor pertama 

yaitu mengenai: tata cara pembayaran gaji, sikap antar rekan sekerja, 

tantangan pekerjaan dan interaksi sosial penyelia dengan karyawan. Faktor 

kedua yaitu mengenai: insentif  dan hubungan fungsional, faktor ketiga  

mengenai: pelaksanaan pekerjaan dan gaji yang diterima karyawan, faktor 

keempat yaitu mengenai: perilaku rekan sejawat dan kondisi tempat kerja, 

faktor kelima mengenai: peralatan di tempat kerja, jumlah pekerjaan dan 

bonus dan faktor keenam yaitu mengenai: waktu pembayaran gaji  dan 

sikap penyelia. Faktor yang dominan menjadi kepuasan kerja karyawan 
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pada Terminal Tiket Tours Dan Travel Malang yaitu faktor yang memiliki 

nilai tertingi yaitu faktor pertama yang meliputi tata cara pembayaran gaji, 

sikap antar rekan sekerja, tantangan pekerjaan dan interaksi. 

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

sekarang dapat disajikan pada tabel . 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

Nama Peneliti Alat Analisis Hasil 

Teguh Santoso (2006) dengan 

judul skripsi “Pengaruh Faktor 

Kepuasan Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan 

Pada PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. Cabang 

Malang 

Regresi linier 

berganda,  

uji t, uji f 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

dari faktor tantangan dalam 

pekerjaan, ganjaran, kondisi kerja, 

rekan kerja, dan kesesuaian antara 

kepribadian dengan pekerjaan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Rahman (2011), judul 

penelitian faktor-faktor yang 

menjadi faktor kepuasan kerja 

karyawan pada Terminal Tiket 

Tours Dan Travel Malang 

Analisis faktor Faktor yang dominan menjadi 

kepuasan kerja karyawan pada 

Terminal Tiket Tours Dan Travel 

Malang yaitu faktor yang memiliki 

nilai eigenvalue tertingi yaitu 

faktor pertama yang meliputi tata 

cara pembayaran gaji, sikap antar 

rekan sekerja, tantangan pekerjaan 

dan interaksi. 

 

Sri Utami (2013), dengan 

judul Analisis Tingkat 

kepuasan kerja karyawan pada 

perusahaan Indah Cemerlang 

Malang. 

- Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

       -   Skala Likert 

kepuasan kerja karyawan yang 

meliputi kerja yang menantang, 

ganjaran, kondisi kerja, rekan 

sekerja yang mendukung dan 

kesesuaian keahlian dengan 

pekerjaan termasuk dalam kategori 

tinggi. 
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B.  Landasan Teori 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins (2001:149) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

(job satisfaction) sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap 

pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya, seseorang yang tidak 

puas dengan pekerjaannya mempunyai sikap negatif terhadap 

pekerjaannya tersebut. Tingkat kepuasan kerja karyawan dapat diukur dari 

beberapa faktor yaitu faktor intrinsik, faktor ekstrinsik dan pemenuhan 

pendapatan. Dimana faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri karyawan, faktor ekstrinsik merupakan faktor yang berasal dari 

luar diri karyawan, pemenuhan pendapatan yaitu terciptanya kepuasan 

kerja karena adanya kesesuaian imbalan terhadap hasil kerja karyawan 

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 Handoko (1998: 193) kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana 

karyawan memandang pekerjaan mereka. 
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Hasibuan dalam bukunya (2005: 202) menjelaskan, kepuasan kerja 

adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. 

Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati 

dalam pekerjaan dengan memperoleh hasil kerja, penempatan, perlakuan, 

peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Kepuasan diluar 

pekerjaan adalah kepuasan kerja karyawan yang dinikmati diluar 

pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari hasil 

kerjanya, agar dia dapat membeli kebutuhan–kebutuhannya. Kepuasan 

kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan adalah kepuasan kerja yang 

dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa dengan 

pelaksanaan pekerjaannya. 

Sedangkan dalam buku Mangkunegara (2007:117), Keith Davis 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan menyokong atau 

tidak menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja. Berdasarkan 

pendapat Keith Davis tersebut, Mangkunegara menyatakan kepuasan kerja 

adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri 

pegawai yang berhubungan dengan pekerjaanya maupun dengan kondisi 

dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-

aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan 

karir, hubungan dengan pegawai lainnya, mutu pengawasan, sedangkan 

perasaan yang berhubungan dengan dirinya, antara lain umur, kondisi 

kesehatan, kemampuan, pendidikan. Pegawai akan merasa puas apabila 

aspek-aspek pekerjaan dan aspek-aspek dirinya menyokong dan 
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sebaliknya jika aspek-aspek tersebut tidak menyokong, pegawai akan 

merasa tidak puas. 

2. Variabel-variabel Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja berhubungan dengan variabel-variabel seperti 

turnover, tingkat absensi, umur, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis dalam Mangkunegara (2007: 

117)  

a. Tingkat Absensi 

Pegawai-pegawai yang kurang puas cenderung tingkat ketidak-

hadirannya (absen) tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja dengan 

alasan yang tidak logis dan subjektif. 

b. Umur 

Ada kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas 

daripada pegawai yang berumur relatif muda. Hal ini diasumsikan 

bahwa pegawai yang lebih tua berpengalaman menyesuaikan diri 

dengan lingkungan pekerjaan. Sedangkan pegawai usia muda biasanya 

mempunyai harapan yang ideal tentang dunia kerjanya, sehingga 

apabila antara harapannya dengan realita kerja terdapat kesenjangan 

atau ketidakseimbangan dapat menyebabkan mereka tidak puas. 

c. 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 
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pekerjaannya lebih tinggi menunjukkan kemampuan kerja yang baik 

dan aktif dalam mengemukakan ide-ide serta kreatif dalam bekerja. 

d. 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. 

3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins (2001:149), kepuasan kerja dapat di pengaruhi oleh 

beberapa faktor lain yaitu : 

a. Kerja yang secara mental menantang. 

Karyawan cenderung lebh menyukai pekerjaan-pekerjaan 

yang memberi mereka kesempatan untuk mengunakan ketrampilan 

dan kemampuan mereka dan menawarkan berbagai tugas, 

kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka 

mengerjakannya. 

b. Ganjaran yang pantas. 

  Karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan 

promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan segaris dengan 

pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai adil yang 

didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu, 

dan standar pengupahan komunitas, kemungkinan besar akan 

dihasilkan kepuasan. 
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c. Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan lebih menyukai keadaan sekitar fisik yang tidak 

berbahaya atau merepotkan, disamping itu kebanyakan karyawan 

lebih menyukai bekerja dekat dengan rumah dan dengan alat-alat 

yang memadai 

d. Rekan sekerja yang mendukung. 

 Kebanyakan karyawan kerja juga mengisi kebutuhan akan 

interaksi sosial, oleh karena itu tidaklah mengejutkan bila 

mempunyai rekan sekerja yang ramah dan mendukung 

mengahantar ke kepuasan kerja yang meningkat. 

e. Kesesuaian pekerjaan-kepribadian. 

 Orang yang tipe kepribadiannya sama dan sebangun dengan 

pekerjaan kemudian sesuai dengan bakat dan kemampuan yang 

tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka dengan 

demikian lebih besar untuk mencapai kepuasan. 

Menurut Hasibuan (2005: 203), kepuasan kerja dipengaruhi faktor-

faktor berikut, yaitu : 

a. Balas jasa yang adil dan layak 

b. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian 

c. Berat ringannnya pekerjaan 

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan 

e. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

f. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya 
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g. Sikap pekerjaan monoton atau tidak 

Menurut Gilmer dalam As’ad (2004:114-115) faktor-faktor yang 

mempengaruhi  kepuasan kerja karyawan adalah : 

a. Keamanan kerja 

Faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, 

baik bagi karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat 

mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja. 

b. Gaji 

Gaji lebih banyak menyebabkan ketidak-puasan, dan jarang 

orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang 

diperolehnya. 

c. Perusahaan dan manajemen 

Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu 

memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini yang 

menentukan kepuasan kerja karyawan. 

d. Faktor intrinsik dari pekerjaan 

Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan keterampilan 

tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggan akan tugas akan 

meningkatkan atau mengurangi kepuasan. 

e. Kondisi kerja 

Termasuk disini adalah kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, 

kantin dan tempat parkir. 
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f. Komunikasi 

Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak 

manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam 

hal ini adanya kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, 

memahami dan mengakui pendapat ataupun prestasi karyawannya 

sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas terhadap kepuasan 

kerja. 

g. Fasilitas 

Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan 

merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan 

menimbulkan rasa puas. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2007:120) menyatakan bahwa 

ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu : 

a. Faktor pegawai yaitu faktor yang mencangkup kecerdasan (IQ), 

kecakapan khusus, umur jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, 

pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berfikir, 

persepsi, dan sikap kerja. 

b. Faktor pekerjaan yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat, 

kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi 

jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. 

Sedangkan Luthans (2006: 243) menyatakan bahwa ada lima faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu : 
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a. Pekerjaan itu sendiri 

Dalam hal ini di mana pekerjaan memberikan tugas yang 

menarik, kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan kesempatan 

untuk menerima tanggung jawab. 

b. Gaji 

Sejumlah upah yang diterima dan tingkat di mana hal ini bisa 

dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dan wajar dalam 

perusahaan. 

c. Kesempatan promosi 

Kesempatan untuk maju atau kesempatan untuk mendapatkan 

posisi, status, dan keahlian yang lebih baik dalam perusahaan. 

d. Pengawasan 

Kemampuan pengawas untuk memberikan pengarahan secara 

teknis dan dukungan perilaku. 

e. Rekan kerja 

Tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis dan merupakan 

tenaga kerja yang handal, serta dapat memberikan dukungan secara 

sosial. 

4. Mengukur Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins (2001:149) dalam mengukur kepuasan kerja 

yaitu dua pendekatan yang paling banyak digunakan adalah angka-nilai 

global tunggal (single global rating) dan skor penjumlahan (summation 

score) yang tersusun atas sejumlah faset (aspek) kerja. Metode angka-nilai 
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global tunggal tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjawab 

satu pertanyaan, seperti misalnya “bila semua hal dipertimbangkan, betapa 

dipuaskah anda oleh pekerja anda” kemudian responden menjawab dengan 

melingkari suatu bilangan antara 1-5 yang berpadanan dengan jawaban 

dari “sangat dipuasakan” sampai “sangat tidak dipuaskan”. Metode ini 

mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan 

perasaan karyawan mengenai tiap unsur. Faktor-faktor yang lazim yang 

akan dicakup adalah kodrat (nature) kerja, penyeliaan, upah sekarang, 

kesempatan promosi dan hubungan dengan rekan sekerja. Faktor-faktor ini 

di nilai angka pada suatu skala baku dan kemudian dijumlahkan untuk 

menciptakan skor kepuasan kerja keseluruhan. 

Menurut Robbins (2001:154) ketidakpuasan karyawan dapat 

dinyatakan dalam sejumlah cara : 

a. Eksit  : perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi 

b. Suara : dengan aktif dan konstruksif mencoba memperbaiki diri. 

c. Kesetian  : pasif menunggu baiknya kondisi. 

d. Pengabaian : secara pasif membiarkan kondisi memburuk, termasuk 

kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang 

dikurangi dan tingkat kekeliruan yang meningkat. 

5. Indikator Kepuasan Kerja menurut Hasibuan (2000:202) adalah :  

1. Kedisiplinan 

Kesadaran dan kesedian seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku di perusahaan. 
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2. Moral kerja 

Suatu sikap dan tingkah laku kerja sama sukarela yang ditujukan oleh 

individu atau kelompok kerja untuk mencapai tujuan kerja bersama. 

sikap merupakan kemampuan yang mempunyai pengaruh tertentu 

terhadap tanggapan seseorang kepada orang lain, obyek dan situasi 

yang berhubungan dengan orang tersebut 

3. Turnover 

Ukuran keluar masuknya orang atau mengisi atau meninggalkan 

pekerjaan dalam suatu organisasi disebabkan oleh berbagai alasan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Umar (1998: 69-70) berpendapat bahwa seluruh kegiatan penelitian, 

mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan 

kerangka pemikiran yang utuh untuk mencari jawaban-jawaban ilmiah 

terhadap masala-masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran dibuat dalam 

suatu skema sehingga isi penelitian secara keseluruhan diketahui dengan jelas, 

mulai dari mekanisme ketersediaan data, pengolahan, dan penyajiannya. 

Dianjurkan agar kerangka pemikiran ini dilengkapi dengan penjelasan secara 

narasi. Adapun bentuk dari kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.1 

Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan 

Tingkat Kepuasan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir diatas mengacu pada teori Robbins (2001:149) : kerja 

yang menantang, ganjaran, kondisi kerja, rekan sekerja yang mendukung dan 

kesesuaian keahlian dengan pekerjaan, yang menjelaskan bahwa tingkat 

kepuasan kerja yang menantang, ganjaran, kondisi kerja, rekan sekerja yang 

Kerja yang menantang (X1) 

X 1.1    Beban kerja dengan waktu untuk 

menyelesaikan 

X 1.2   Tingkat kesulitan dari pekerjaan 

 
Ganjaran (X2) 

X 2.1   Tingkat gaji yang diterima 

X 2.2      Kelancaran dan ketepatan 

pembayaran 

 

Kesesuaian keahlian-pekerjaan (X5) 

X 5.1      Kesesuaian pekerjaan dengan bakat 

X 5.2      Kesesuaian kemampuan dengan 

penempatan kerja. 

 

Rekan sekerja (X4) 

X 4.1      Hubungan antara atasan dengan 

bawahan. 

X 4.2      Hubungan antara rekan sekerja. 

 

Kondisi kerja (X3) 

X 3.1   Kenyamanan lingkungan 

X 3.2
       fasilitas 

Kepuasan kerja : 

 Sangat Tinggi 

 Tinggi 

 Rendah 

 Sangat Rendah 
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mendukung dan kesesuaian keahlian dengan pekerjaan. Analisis tingkat 

kepuasan karyawan terkait secara langsung tanggapan karyawan terhadap 

kepuasan kerja karyawan yang dapat dikategorikan masuk dalam kondisi 

sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah.  


