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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junaidi (2000) 

dengan judul Pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan bagian 

produksi pada perusahaan Keramik Pondowo malang, dengan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

Variabel yang diteliti adalah variabel bebas yaitu motivator (X1), 

Higiene (X2), sedangkan variabel terikat yaitu prestasi kerja karyawan (Y). 

alat analisis menggunakan regresi linier berganda. Hipotesis yang diajukan 

adalah diduga kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap prestasi kerja 

karyawan dan juga faktor higiene berpengaruh paling dominan terhadap 

prestasi kerja karyawan. 

Hasil analisis kedua variabel bebas tersebut menunjukkan adanya 

pengaruh terhadap prestasi kerja karyawan, sedangkan dari hasil analisis 

diperoleh persamaan regresi X1 = 0,405 dan X2 = 0,583, ini berarti hipotesis 

dapat dinyatakan bahwa faktor higiene berpengaruh dominan terhadap 

prestasi kerja karyawan. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

pada penelitian yang dilakukan oleh Junaidi mengambil lokasi di perusahaan 

keramik pendowo malang, sedangkan dalam penelitian ini mengambil lokasi 

di home industry batik pasir semeru. Variabel bebas yang digunakan adalah 
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faktor motivator (X1) dan faktor higiene (X2) sedangkan dalam penelitian ini 

variabel terikatnya adalah kepuasan kerja (Y). Persamaan dari penelitian 

terdahulu dan penelitian sekarang adalah teori motivasi menurut Frederick 

Herzberg  yaitu motivator dan higiene dan alat analisis yang digunakan 

analisis regresi linier berganda. 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Penelitian  

 

Penelitian Terdahulu Penelitian Sekarang 

Judul: 

“pengaruh motivasi terhadap prestasi 

kerja karyawan bagian produksi 

perusahaan keramik pondowo Malang” 

 

Judul: 

“pengaruh faktor motivator dan faktor 

higiene terhadap kepuasan kerja 

karyawan home industry batik pasir 

semeru di Pasirian” 

Variabel bebas: 

Faktor motivator (X1) 

Faktor higiene (X2) 

Variabel terikat: 

Prestasi kerja (Y) 

 

Variabel bebas: 

Faktor motivator (X1) 

Faktor higiene (X2) 

Variabel terikat: 

Kepuasan kerja (Y) 

 

Alat analisis: 

Analisis regresi linier berganda, uji F 

dan uji t 

 

Alat analisis: 

Analisis rentang skala, regresi linier 

berganda, uji F dan uji t 

Hasil penelitian: 

1. Kedua variabel bebas 

menunjukkan adanya pengaruh 

terhadap prestasi kerja 

karyawan 

2. Faktor higiene berpengaruh 

dominan terhadap prestasi kerja 

karyawan 

Hasil penelitian: 

 

Sumber: Junaidi (2000) 

Dengan demikian penelitian tersebut dapat dijadikan rujukan untuk 

mengadakan penelitian yang akan dilakukan, meskipun secara umum terdapat 

perbedaan. Disamping itu pada penelitian terdahulu motivasi dilihat pengaruhnya 
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terhadap prestasi kerja, sedangkan pada penelitian sekarang dilihat pengaruhnya 

terhadap kepuasan kerja. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Motivasi 

Menurut Moorhead dan Griffin (2013:86) motivasi adalah 

serangkaian kekuatan yang mengakibatkan orang-orang berperilaku 

dengan cara tertentu. Sedangkan arti motif itu sendiri adalah daya 

pendorong atau tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk 

bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan 

manusia bertindak. 

Menurut Bangun (2012:312) mendefinisikan motivasi adalah kondisi 

yang mendorong orang lain untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai 

dengan fungsinya dalam  organisasi. 

Menurut Hasibuan (2002:143) motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja 

sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk 

mencapai kepuasan. 

Motivasi adalah proses dimana usaha seseorang diberi energi, 

diarahkan, dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan. (Robbins 

dan Coulter 2010:109) 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi merupakan suatu penggerak yang dapat merangsang kerja 
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karyawan yang mengarah kepada perilaku untuk mencapai kebutuhan yang 

diinginkan sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan. 

a. Teori Motivasi 

Teori motivasi dikelompokkan menjadi tiga kelompok menurut 

Bangun (2012:316) antara lain: teori isi, teori proses dan teori penguatan. 

a) Teori Isi 

Teori ini mengemukakan bahwa seseorang akan bersemangat kerja 

untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi standar 

kebutuhan yang diinginkan, semakin giat orang itu bekerja. Teori ini 

lebih banyak menekankan pada faktor apa yang membuat karyawan 

melakukan tindakan tertentu. 

1) Teori Hirarki Kebutuhan 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Abraham Maslow. 

Teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan 

(need) yang munculnya sangat bergantung pada kepentingannya 

secara individu. Berdasarkan hal tersebut, Maslow membagi 

kebutuhan manusia tersebut menjadi lima tingkatan. Adapun 

kelima tingkatan kebutuhan tersebut antara lain: kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga 

diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

2) Teori ERG 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Clayton Alderfer yang 

melanjutkan teori hierarki kebutuhan. Alderfer melanjutkan teori 



13 
 

hierarki kebutuhan yang dihubungkan secara lebih dekat dengan 

hasil penelitian empiris, sehingga hasilnya mendekati pada 

kenyataan. Alderfer membagi tiga kelompok kebutuhan manusia 

antara lain: eksistensi (existence/E), hubungan (relatednese/R), dan 

pertumbuhan (growth/G). 

Kelompok eksistensi memperhatikan pada pemberian 

persyaratan keberadaan material dasar individu. Kelompok 

kebutuhan adalah kelompok hubungan yaitu hasrat yang dimiliki 

untuk memelihara hubungan antar individu yang penting. 

Kelompok pertumbuhan adalah suatu hasrat intrinsik untuk 

perkembangan individu. 

3) Teori Dua Faktor 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Frederick Herzberg. 

Teori dua faktor membagi dua faktor yang mempengaruhi kerja 

seseorang dalam organisasi yaitu faktor kepuasan dan 

ketidakpuasan. Faktor kepuasan kerja bisa juga disebut sebagai 

motivator atau pemuas. Yang termasuk dalam faktor ini adalah: 

a) Prestasi adalah karyawan memperoleh kesempatan untuk 

mencapai hasil yang baik (banyak, berkualitas) atau 

berprestasi. 

b) Pengakuan adalah karyawan memperoleh pengakuan dari 

pihak perusahaan bahwa ia orang berprestasi, dikatakan baik, 
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diberi penghargaan, pujian, dimanusiakan, dan sebagainya 

yang semacam. 

c) Pekerjaan itu sendiri adalah pekerjaan yang dilaksanakan itu 

sesuai dan menyenangkan bagi karyawan. 

d) Tanggung jawab adalah karyawan diserahi tanggung jawab 

dalam pekerjaan yang dilaksanakan, tidak hanya melaksanakan 

pekerjaan semata-mata. 

e) Pengembangan adalah dalam pekerjaan itu ada kesempatan 

bagi diri karyawan untuk berkembang. 

Faktor-faktor tersebut di dalam pekerjaan merupakan faktor – 

faktor intrinsik (intrinsic factor), sebagai kandungan pekerjaan (job 

content). Jika faktor-faktor tersebut dinilai baik oleh karyawan, 

maka karyawan merasa puas dan ada motivasi untuk bekerja 

produktif. Sebaliknya jika faktor-faktor ini dinilai buruk oleh 

karyawan, maka pada karyawan tidak ada kepuasan kerja 

(bukannya tidak puas kerjanya). Maka faktor-faktor ini disebut 

faktor-faktor motivasi atau motivators, atau faktor-faktor satisfiers 

(yang membuat kepuasan, pemuas) dan yang tergolong dalam 

faktor higiene adalah: 

a) Supervisi adalah kewajaran penyeliaan yang dirasakan oleh 

tenaga kerja. 
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b) Kondisi kerja adalah kesesuaian kondisi kerja dengan proses 

pelaksanaan pekerjaannya. 

c) Hubungan antarpribadi adalah kesesuaian yang dirasakan 

dalam berinteraksi dengan tenaga kerja lainnya. 

d)  Gaji atau upah adalah suatu imbalan atas hasil kerjanya 

(performance). 

e) Kebijakan perusahaan adalah peraturan-peraturan baik tertulis 

atau tidak tertulis yang ditetapkan dengan seadil-adilnya yang 

berlaku diperusahaan. 

b) Teori Proses 

Teori ini berusaha agar setiap pekerja mau bekerja giat sesuai 

harapan. Daya penggerak yang bermotivasi semangat kerja 

terkandung dari harapan yang akan diperolehnya. Jika harapan 

menjadi kenyataan maka pekerja cenderung akan meningkatkan 

kualitas kerjanya, begitu sebaliknya. 

1) Teori Keadilan 

Teori ini mengemukakan bahwa orang selalu membandingkan 

antara masukan-masukan yang mereka berikan pada pekerjaannya 

dengan hasil yang diperoleh dari pekerjaannya tersebut. Masukan-

masukan atau sumbangan tersebut baik dalam bentuk pendidikan, 
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pengalaman, latihan dan usaha, sedangkan hasil-hasil yang diterima 

dalam bentuk penghargaan. 

2) Teori Harapan 

Teori ini dikemukakan oleh Victor Vroom yang mengatakan 

bahwa motivasi yang mengarah pada suatu tindakan yang 

bergantung pada kekuatan pengharapan bahwa tindakan tersebut 

akan diikuti oleh hasil tertentu dan tergantung pada hasil 

pencapaian. 

3) Teori Penetapan Tujuan 

Teori penetapan tujuan merupakan teori motivasi dengan 

pendekatan kognitif yang dikembangkan oleh edwin Locke. Dalam 

teori ini tidak berpengaruh pada pekerjaan saja tetapi merangsang 

karyawan untuk menumbuhkan motivasi kerja dengan pencapain 

kerja maksimal. 

c)  Teori Penguatan 

Teori penguatan mengatakan bahwa bagaimana tingkah laku 

dimasa lampau mempengaruhi tindakan dimasa yang akan datang. 

Teori penguatan berargumen pada tingkah laku individu (respon) 

terhadap situasi tertentu (rangsangan) merupakan penyebab dari 

konsekuensi tertentu. 
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b. Jenis Motivasi 

Jenis-jenis motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis menurut 

Hasibuan (2003:80) yaitu: 

1) Motivasi positif manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. 

Dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan 

meningkat, karena manusia pada umumnya senang menerima 

yang baik-baik saja. 

2) Motivasi negatif manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjannya kurang 

baik (prestasi rendah). Dengan memotivasi negatif ini semangat 

kerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat, karena 

takut dihukum. 

c. Tujuan Pemberian Motivasi 

Menurut Hasibuan (2003:97) pemberian motivasi kerja kepada 

karyawan yaitu meliputi: 

a) Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

b) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

c) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

d) Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan 

e) Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan 

f) Mengefektifkan pengadaan karyawan 
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g) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

h) Meningkatkan kreatifitas dan partispasi karyawan 

i) Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

j) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya 

k) Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku 

2. 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 Wexley dan Yukl (2003) dalam Bangun (2012:327) 

mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap 

terhadap pekerjaanya. Bangun (2012:327) kepuasan kerja adalah penilaian 

atas suatu pekerjaan apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan 

untuk dikerjakan. 

Menurut Siagian (2002:295) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif 

maupun yang bersifat negatif tentang pekerjaannya. 

Menurut Martoyo (2007:156) kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional karyawan di mana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara 

nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan/organisasi dengan tingkat 

nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang 

bersangkutan. Robbins (2006:137) kepuasan kerja adalah sikap lazim yang 
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ditunjukkan seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan kepuasan 

kerja yang tinggi memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Seseorang 

yang tidak puas memiliki sikap negatif. Ketika orang-orang membicarakan 

sikap karyawan, mereka biasanya merujuk pada kepuasan kerja.  

Dari beberapa definisi diatas kepuasan kerja adalah sikap (positif) 

tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian 

terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah 

satu pekerjaannya, penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam 

mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. 

a. Teori Kepuasan Kerja 

Menurut Wexly dan Yukl dalam Bangun (2012:328) bahwa ada tiga 

teori tentang kepuasan kerja antara lain: 

a) Teori Ketidaksesuaian 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Porter (1961), yang 

mendefinisikan bahwa setiap orang menginginkan agar sejumlah 

pekerjaan yang telah disumbangkan kepada pemberi kerja akan 

dihargai sebesar yang diterima secara kenyataan. Seseorang yang 

terpuaskan bila tidak ada selisih antara situasi yang diinginkan dengan 

yang sebenarnya diterima. 

b) Teori Keadilan 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Zaleznik (1958), 

kemudian dikembangkan oleh Adams (1963). Teori ini menunjukkan 

kepada seseorang merasa puas atau tidak puas suatu situasi tergantung 
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pada perasaan adil atau tidak adil. Perasaan adil dan tidak adil atas 

suatu situasi didapat oleh setiap orang dengan cara membandingkan 

dirinya dengan orang lain pada tingkat dan jenis pekerjaan yang sama, 

pada tempat maupun ditempat yang berbeda. 

c) Teori Dua Faktor 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Herzberg (1959). 

Menurut teori ini, karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan 

menjadi dua kategori, yang satu dinamakan “dissatisfier” atau 

“hygiene factors” dan yang lain dinamakan “satisfier” atau 

“motivators”. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Robbins 

(2001:149): 

a) Kerja yang secara mental menantang 

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang 

memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan 

kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan 

umpan balik betapa baik mereka bekerja. Karakteristik ini membuat 

kerja secara mental menantang. 

b) Ganjaran yang pantas 

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan 

promosi yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak meragukan, dan 

segaris dengan pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai adil 
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yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan 

individu, dan standar pengupahan komunitas, kemungkinan besar 

akan dihasilkan kepuasan. Tentu saja, tidak semua orang mengejar 

uang. Banyak orang bersedia menerima uang yang lebih kecil untuk 

bekerja di lokasi yang lebih besar dalam pekerjaan yang mereka 

lakukan dan jam kerja. 

c) Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan peduli akan lingkungan kerja mereka untuk 

kenyamanan pribadi sekaligus maupun untuk memudahkan 

mengerjakan tugas dengan baik. 

d) Rekan sekerja yang mendukung 

Karyawan 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 menghantar ke kepuasan kerja yang 

meningkat. 

e) Kesesuaian antara kepribadian-pekerjaan 

Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seorang karyawan 

dan pekerjaan akan menghasilkan individu yang lebih terpuaskan. 
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3. Hubungan Motivasi dengan Kepuasan Kerja 

Menurut teori dua faktor Herzberg yang menjadi pokok bahasan 

dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja seseorang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Faktor motivator atau intrinsik dihubungkan dengan kepuasan kerja, 

dimana motivator menyebabkan seseorang berpindah dari suatu 

keadaan tanpa kepuasan menjadi puas 

b. Faktor higiene atau ekstrinsik dimana faktor ini menyebabkan 

seseorang berpindah dari keadaan ketidak puasan menjadi tanpa 

ketidakpuasan, karena faktor ini bukan faktor pemuas tapi merupakan 

faktor pemeliharaan yang wajib diberikan kepada karyawan 

Dalam suatu perusahaan motivasi sangat penting untuk diberikan, 

karena motivasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan 

diharapkan akan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Motivasi 

merupakan suatu penggerak atau dorongan yang dapat merangsang kerja 

karyawan yang mengarah pada perilaku kearah pencapaian tujuan 

kebutuhan yang diinginkan. Motivasi yang diberikan oleh perusahaan 

bertujuan untuk memberikan peluang bagi karyawan untuk berprestasi dan 

mengembangkan karir mereka. Karyawan yang termotivasi tertarik dalam 

menghasilkan produk tertentu, mereka cenderung lebih produktif dari pada 

karyawan yang tidak termotivasi. 

Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan dalam diri karyawan yang berhubungan dengan 
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pekerjaan dan kondisi karyawan. Kepuasan kerja merupakan hal yang 

bersifat individu, dan setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda sesuai dengan dirinya. 

C. Kerangka Berpikir 

Motivasi merupakan suatu penggerak yang dapat merangsang kerja 

karyawan yang mengarah kepada perilaku untuk mencapai kebutuhan yang 

diinginkan sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan. Pemberian 

motivasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja. Motivasi menurut 

Herzberg dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor motivator dan faktor 

higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan faktor motivator dan faktor higiene  dengan 

kepuasan kerja 
Sumber: Moorhead dan Griffin (2013:95) 

Motivasi 

Faktor Motivator (X1) 

1. Prestasi (X1.1) 

2. Pengakuan (X1.2) 

3. Pekerjaan itu sendiri 

(X1.3) 

4. Tanggung jawab (X1.4) 

5. Pengembangan (X1.5) 

Faktor Higiene (X2) 

 

1. Supervisi (X2.1) 

2. Kondisi kerja (X2.2) 

3. Hubungan 

antarpribadi (X2.3) 

4. Gaji atau upah (X2.4) 

5. Kebijakan perusahaan 

(X2.5) 

Kepuasan Kerja (Y) 

1. Sikap terhadap prestasi 

(Y1.1) 

2. Sikap terhadap pengakuan 

(Y 1.2) 

3. Sikap terhadap pekerjaan 

itu sendiri (Y1.3) 

4. Sikap terhadap tanggung 

jawab (Y 1.4) 

5. Sikap terhadap 

pengembangan (Y1.5) 

6. Sikap terhadap supervisi 

(Y1.6) 

7. Sikap terhadap kondisi 

kerja (Y1.7) 

8. Sikap terhadap hubungan 

antarpribadi (Y1.8) 

9. Sikap terhadap gaji atau 

upah (Y1.9) 

10. Sikap terhadap kebijakan 

perusahaan (Y 1.10) 
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Kerangka pikir dalam penelitian ini menjelaskan motivasi berdasarkan 

konsep teori Herzberg dapat diketahui bahwa indikator yang berperan sebagai 

faktor motivator (X1) adalah prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, 

tanggung jawab, pengembangan. Sedangkan indikator faktor higiene (X2) 

adalah supervisi, kondisi kerja, hubungan antarpribadi, gaji atau upah, 

kebijakan perusahaan bersumber dari Moorhead dan Griffin (2013:95). 

Faktor motivator dan faktor higiene sangat mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan. Kepuasan kerja menurut Wexly dan Yukl dalam Bangun 

(2012:327) adalah merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. 

Apabila kepuasan kerja terjadi, maka tercermin pada sikap karyawan terhadap 

pekerjaannya dan segala sesuatu yang di hadapi atau ditugaskan kepada 

karyawan dilingkungan kerjanya. 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan  

masalah penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Faktor motivator dan faktor higiene berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan home industry batik pasir semeru. 

2. Faktor higiene merupakan faktor yang paling kuat berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan home industry batik pasir semeru. 

 

 

 


