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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Landasan Penelitian Terdahulu 
 

Berdasarkan hasil penelitian Lilis (2006) dengan judul yang diteliti 

adalah: Pengaruh Faktor Motivator Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Produksi pada Perusahaan Rokok Engsel Sidoarjo. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji F 

dan uji t. Hasil analisis dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,740, dengan demikian berarti bahwa produktivitas kerja karyawan 

bagian produksi pada Perusahaan Rokok Engsel Sidoarjo dipengaruhi 

sekitar 74% oleh faktor motivator dan faktor hygiene sedangkan sisanya 

sekitar 26% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. Dari hasil koefisien regresi terbukti bahwa faktor hygiene 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap produktivitas kerja karyawan 

bagian produksi pada Perusahaan Rokok Engsel Sidoarjo apabila 

dibandingkan dengan faktor motivator. 

Hasil penelitian Hendra (2006) dengan judul yang diteliti adalah: 

Pengaruh Faktor Motivator dan Faktor Hygiene Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Bagian Call Centre Pada PT. Telkom Surabaya. Teknik analisis 

data yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda dan 

uji t. Hasil analisis dapat diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh 

hasil sebesar 0,740, dengan demikian berarti bahwa kepuasan kerja karyawan  

bagian call centre pada PT. Telkom Surabaya dipengaruhi sekitar 74% oleh 



8 
 

 

faktor motivator dan faktor hygiene sedangkan sisanya sekitar 26% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dari hasil 

koefisien regresi terbukti bahwa faktor hygiene mempunyai pengaruh yang 

lebih besar terhadap kepuasan kerja karyawan  bagian call centre pada PT. 

Telkom Surabaya apabila dibandingkan dengan faktor motivator. 

Penelitian Suhartini (2008), dengan mengambil judul penelitian 

pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada Koperasi Panca 

Hidayah Tulungagung. Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa motivator dan 

hygiene secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja para karyawan pada Koperasi Panca Hidayah Tulungagung. 

Dari hasil koefisien regresi terbukti bahwa faktor motivator mempunyai 

pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan kerja para karyawan pada 

Koperasi Panca Hidayah Tulungagung apabila dibandingkan dengan faktor 

hygiene. Adapun untuk mengetahui perbandingan hasil penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang dilakukan yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 
1. Lilis (2006) Pengaruh 

Faktor Motivator 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Bagian 
Produksi pada 
Perusahaan Rokok 
Engsel Sidoarjo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hendra (2006) 

Pengaruh Faktor 
Motivator dan Faktor 
Hygiene Terhadap 
Kepuasan Kerja 
Karyawan Bagian 
Call Centre Pada PT. 
Telkom Surabaya   

 
 
 
 
 
3. Suhartini (2008), 

Pengaruh motivasi 
terhadap kepuasan 
kerja karyawan pada 
Koperasi Panca 
Hidayah Tulungagung  

 
 

 Untuk mengetahui 
pengaruh faktor 
motivator terhadap 
kinerja karyawan 
bagian produksi pada 
perusahaan Rokok 
Engsel Sidoarjo baik 
secara parsial dan 
simultan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Untuk menganalisis 

Pengaruh Faktor 
Motivator dan Faktor 
Hygiene Terhadap 
Kepuasan Kerja 
Karyawan Bagian Call 
Centre Pada PT. 
Telkom Surabaya 

 
 
 
 
 
 Untuk menganalisis 

pengaruh motivasi 
terhadap kepuasan 
kerja karyawan pada 
Koperasi Panca 
Hidayah Tulungagung 

 
 

 Variabel bebas adalah 
motivator. 

 Variabel Terikat yaitu 
kinerja karyawan. 

 Lokasi Perusahaan 
Rokok Engsel 
Sidoarjo 

 Populasi karyawan 
bagian produksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Variabel bebas adalah 

faktor motivator dan 
hygine. 

 Variabel Terikat yaitu 
kepuasan kerja. 

 Lokasi Penelitian Call 
Centre Pada PT. 
Telkom Surabaya 

 
 
 
 
 
 Variabel bebas adalah 

motivasi dan kepuasan 
 Variabel terikat 

kepuasan kerja  
 Populasi seluruh 

karyawan. 
 

 

 Hasil analisis dapat 
diketahui bahwa 
koefisien determinasi 
(R2) sebesar 0,740, 
dengan demikian berarti 
bahwa produktivitas 
kerja karyawan bagian 
produksi pada 
Perusahaan Rokok 
Engsel Sidoarjo 
dipengaruhi sekitar 74% 
oleh faktor motivator 
dan faktor hygiene 
sedangkan sisanya 
sekitar 26% dijelaskan 
oleh variabel-variabel 
lain yang tidak termasuk 
dalam penelitian ini.  

 
 Kepuasan kerja 

karyawan  bagian call 
centre pada PT. Telkom 
Surabaya dipengaruhi 
sekitar 74% oleh faktor 
motivator dan faktor 
hygiene sedangkan 
sisanya sekitar 26% 
dijelaskan oleh variabel-
variabel lain yang tidak 
termasuk dalam 
penelitian ini. 

 
 Hasil penelitian 

diperoleh hasil bahwa 
motivator dan hygiene 
secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh 
yang signifikan 
terhadap kepuasan kerja 
para karyawan pada 
Koperasi Panca 
Hidayah Tulungagung 

Sumber: Lilis (2006), Hendra (2006) dan Suhartini (2008). 
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Persamaan penelitian  dengan penelitian terdahulu yaitu melakukan 

analisis terhadap faktor motivasi dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Adapun perbedaannya yaitu mengenai lokasi atau obyek 

penelitian yang digunakan.  

B.  Landasan Teori 

1. Motivasi 

a.  Pengertian Motivasi 

Pengertian motivasi menurut Ernest dalam Mangkunegara (2000:94) 

pengertian motivasi adalah: “Kondisi yang berpengaruh membangkitkan, 

mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan 

lingkungan kerja”. 

Adapun motivasi menurut Mathis dan Jackson (2001:89), “Motivasi 

merupakan hasrat didalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

melakukan tindakan. Seseorang sering melakukan tindakan untuk suatu hal: 

mencapai tujuan. Maka, motivasi merupakan penggerak yang mengarahkan 

padatujuan, dan itu jarang muncul dengan sia-sia”. Dari kedua pendapat 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi adalah pemberian suatu 

rangsangan atau dorongan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan agar 

bekerja sesuai dengan yang diinginkan pimpinan melalui petunjuk-

petunjuknya. 

b. Dua Teori Motivasi Herzberg’s  

Menurut Hasibuan (2003:108) menyatakan bahwa: “Faktor motivator 

(motivation factor) adalah faktor yang menyangkut kebutuhan psikologis 
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seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan”. Faktor 

motivasi ini berhubungan dengan pengahargaan terhadap pribadi yang secara 

langsung bekaitan dengan pekerjaan, misalnya kursi yang empuk, ruangan 

yang nyaman, penempatan yang tepat dan lain sebagainya. Menurut teori dua 

faktor menurut Herzberg yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Faktor motivator atau pemuas, terdiri dari: 

a. Pengakuan (recognition) 

Merupakan bentuk-bentuk pengakuan dari pihak perusahaan atas hasil 

atau produktivitas yang telah dicapai oleh karyawan. Bentuk 

pengakuan ini secara langsung memberikan suatu motivasi kepada 

para karyawan sehingga diharapkan mereka dapat bekerja secara 

maksimal pada perusahaan di mana mereka bekerja. 

b. Tanggung jawab (responsibilities) 

Bentuk tanggung jawab yang dimaksudkan disini adalah bentuk 

tanggung atas pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Dengan 

adanya tanggung jawab yang tinggi dari karyawan secara langsung 

memberikan suatu jaminan bahwa karyawan yang bersangkutan dapat 

termotivasi untuk menyelesaikan atas tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

c. Prestasi (achievement) 

Kebutuhan akan prestasi menjadi hal yang penting bagi kelangsungan 

seorang karyawan. Perusahaan memberikan motivasi atas prestasi 
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biasanya dilakukan dengan memberikan tugas kepada bawahan atas 

suatu tugas yang menarik untuk dikerjakannya, sehingga mereka 

memiliki prestasi yang lebih baik. 

d. Pekerjaan itu sendiri (the work it self) 

Motivasi dapat berasal dari jenis pekerjaan itu sendiri, hal tersebut 

dikarenakan dengan pekerjaan yang direncanakan sedemikian rupa 

pada akhirnya dapat memberikan suatu stimulus dan menantang para 

karyawan serta dapat memberikan kesempatan untuk maju. 

e. Pengembangan (advancement) 

Suatu bentuk motivasi yang telah diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan sehingga mereka dapat lebih terpacu dalam pencapaian 

produktivitas yang lebih baik. Pengembangan merupakan suatu bentuk 

kebijakan yang diambil oleh perusahaan dimana akan dilakukan suatu 

peningkatan jabatan atau posisi bagi karyawan yang berprestasi. 

2. Faktor pemeliharaan (hygiene) terdiri dari: 

a. Teknik supervisi (technical supervisor) 

Teknik supervisi sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan 

kerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Teknik supervisi 

mempunyai kecenderungan dalam rangka memberikan suatu 

rangsangan atau motivasi kepada karyawan sehingga mereka dapat 

bekerja secara maksimal pada perusahaan. 

b. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administration) 
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Dengan adanya bentuk kebijakan dan administrasi yang sesuai dengan 

kondisi para karyawan akan menjadikan suatu motivasi bagi karyawan 

dalam bekerja. 

c. Gaji (wages) 

Masalah gaji merupakan fungsi yang paling sulit dan membingungkan 

karena berhubungan dengan hak individu seseorang sebagai karyawan 

dalam menerima imbalan atas kerja mereka kompensai atau gaji sangat 

penting untuk diperhatikan mengingat dengan adanya kompensasi 

akan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang secara 

otomatis akan meningkatkan produktivitas karyawan 

d. Kondisi kerja (working condition) 

Merupakan suatu keadaan dimana karyawan melakukan aktivitasnya, 

kondisi kerja erat kaitannya dengan kondisi pekerjaan dan rekan kerja 

yang terdapat dalam suatu lingkungan kerja. Lebih jauh lagi kondisi 

kerja sangat erat kaitannya dengan suasana kerja yang terdapat pada 

suatu perusahaan baik mengenai hubungan antar karyawan dan kondisi 

fisik dimana seoarang karyawan bekerja. 

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. 
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d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan 

f. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

h. Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi karyawan. 

i. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

j. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

k. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

Dalam rangka memotivasi para karyawan pimpinan tidak hanya 

berdasarkan perkiraan- perkiraan. Manajer dalam memotivasi ini harus 

menyadari bahwa orang lain mau bekerja keras dengan harapan, ia akan dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginannya dari hasil pekerjaannya. 

Dengan mengetahui perilaku para karyawan, apa sebabnya orang bekerja dan 

kepuasan-kepuasan apa yang dinikmati karena bekerja, maka seorang manajer 

lebih mudah memotivasi para karyawannya serta lebih penting pimpinan harus 

mengetahui asas-asas dalam pemberian motivasi kerja. 

2.  Kepuasan Kerja 

a.  Pengertian Kepuasa 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 Davis, Newstrom (1996:105) yaitu: “Seperangkat perasaan 

pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka”. Sedangkan 

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

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.  

b.  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 tersebut akan merasa 

puas. 
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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 
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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). 

c.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins (2002:181) menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan: 

1.  Kerja yang menantang 

Karyawan cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka 

kesempatan untuk menggunakan ketrampilan dan kemampuan mereka. 

2.  Ganjaran yang pantas 

Para karyawan menginginkan sistem upah sesuai dengan hasil kerja yang 

mereka lakukan. 

3.  Kondisi yang mendukung 

Karyawan peduli akan lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan 

pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas dengan baik. 

4.  Rekan kerja yang mendukung 

Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi 

sosial, oleh karena itu tidaklah mengejutkan mempunyai rekan sekerja yang 

mendukung ramah. 
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Menurut Mangkunegara (2001:117) ada dua faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja, yaitu faktor yang ada pada diri pegawai dan faktor 

pekerjaannya, yang secara lengkap dapat diuraiakan sebagai berikut: 

a. Faktor Pegawai, yaitu 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 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial dan jaminan 

sosial tenaga kerja, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan 

hubungan kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

seorang karyawan dalam bekerja selain dipengaruhi faktor eksternal 

(perusahaan) juga dipengaruhi oleh faktor internal (karyawan), dimana kedua 

faktor tersebut saling mempengaruhi atau berhubungan. 

Sedangkan menurut Robbins (2001:154) terdapat empat respon karyawan 

terkait dengan ketidakpuasan kerja karyawan pada perusahaan, yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Respon Ketidakpuasan Kerja Karyawan 

 

Eksit    Suara 

 

 

 Pengabaian   Kesetiaan 

 

 

Sumber: Robbins (2001:154) 

Berdasarkan gambar 1 maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Eksit: Perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi. Mencakup 

pencarian suatu posisi baru maupun meminta keluar. 

b. Suara (voice), dengan aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki kondisi, 

mencakup saran perbaikan, membahas problem-problem dengan atasan dan 

beberapa bentuk kegiatan serikat buruh. 

c. Kesetiaan (loyalty), Pasif tapi optimis menunggu membaiknya kondisi. 

Mencakup berbicara membela organisasi menghadapi kritik luar dan 

mempercayai organisasi dan menajemennya untuk “melakukan hal yang 

tepat”. 

d. Pengabaian (neglect), Secara pasif membiarkan kondisi memburuk 

termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang 

dikurangi dan tingkat kekeliruan yang meningkat. 

Konstruktif Destruktif 
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3. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Motivasi kerja menentukan tingkat kepuasan para karyawan dalam 

bekerja diperusahan. Pemberian motivasi secara individu kepada karyawan 

akan berjalan lebih cepat sehingga karyawan dapat bekerja secara maksimal 

di perusahaan. Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri 

pegawai untuk berusaha mencapai kepuasan kerja secara maksimal. 

(Mangkunegara, 2000:68). Seorang pimpinan hendaknya didalam 

memberikan motivasi yang sesuai harus dapat melihat perilaku yang 

ditunjukkan oleh karyawan dan memilih cara apa yang bisa digunakan agar 

mereka termotivasi dalam bekerja. Pemberian motivasi yang sesuai dan tepat 

dengan kebutuhan karyawan harus dipertahankan agar karyawan dapat 

menghasilkan kepuasan kerja karyawan yang sesuai dengan kehendak 

perusahaan. Dalam melaksanakan manajemen seorang manajer harus dapat 

memotivasi orang-orang yang bekerja padanya agar tercapai kepuasan kerja 

yang tinggi. Orang-orang tersebut merupakan sumber yang penting dalam 

setiap organisasi. 

4.  Karangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian merupakan aluar penelitian yang akan 

digunakan untuk menentukan arah peneltian yang akan dilakukan. Adapun 
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kerangka pikir penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat disajikan 

pada gambar 1. 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasibuan (2003:108) 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian maka dapat diketahui pengaruh 

motivasi yang meliputi faktor motivator dan hygiene terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada Dinasty Jaya PS Blitar. 

5.  Hipotesis 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, landasan teori dan kenyataan 

dilapangan, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: Diduga motivasi 

berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan pada  Dinasty Jaya PS Blitar. 

Faktor Motivator 
1. Pengakuan 
2. Tanggung jawab 
3. Prestasi 
4. Pekerjaan 
5. Pengembangan 

Faktor Hygiene 
1. Pengawasan 
2. Kebijaksanaan dan 

administrasi 
perusahaan 

3. Kondisi kerja 
4. Gaji dan upah 

Kepuasan kerja 
karyawan 


