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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Landasan Penelitian Terdahulu  

Untuk pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian 

yang akan dilakukan maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu tentang 

pengaruh faktor kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dilakukan oleh 

Cecilia Engko (2006) Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Individual 

Dengan Self Esteem Dan Self Efficacy Sebagai Variabel Intervening, 

menghasilkan kesimpulan bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan positif 

terhadap self esteem. hubungan positif antara kepuasan kerja dan self efficacy. 

kepuasan kerja memiliki hubungan positif dengan kinerja individual. ada 

hubungan positif antara self esteem dan self efficacy. Self esteem memiliki 

hubungan yang negatif dengan kinerja individual, menunjukkan adanya 

hubungan negatif antara self efficacy dengan kinerja individual. dikatakan 

bahwa variabel self esteem dan self efficacy teruji dapat memediasi hubungan 

antara kepuasan kerja dan kinerja individual. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Noor (2001), dalam yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Seafer 

General Foods, Kendal” juga menghasilkan kesimpulan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini 

dapat diiktisarkan dalam Tabel 2.1 :  
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    Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

Terdahulu 

Uraian 

1 Judul Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Individual Dengan Self Esteem Dan Self Efficacy 

Sebagai Variabel Intervening oleh Cecilia Engko 

(2006) 

 Metode Penelitian Teknik analisis jalur (path analysis) 

 Hasil Penelitian kepuasan kerja memiliki hubungan positif 

terhadap self esteem. hubungan positif antara 

kepuasan kerja dan self efficacy. kepuasan kerja 

memiliki hubungan positif dengan kinerja 

individual. ada hubungan positif antara self 

esteem dan self efficacy. Self esteem memiliki 

hubungan yang negatif dengan kinerja individual, 

menunjukkan adanya hubungan negatif antara self 

efficacy dengan kinerja individual. dikatakan 

bahwa variabel self esteem dan self efficacy teruji 

dapat memediasi hubungan antara kepuasan kerja 

dan kinerja individual 

2 Judul Penelitan Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan di PT Seafer General Foods, 

Kendal oleh Noor (2001) 

 Metode Penelitian Menggunakan alat analisis regresi linier 

sederhana, rentang skala 

 Hasil Penelitian 1. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh 

negative terhadap kemangkiran. 

    Sumber: Cecilia Engko (2006), Noor (2001)    

Berdasarkan pada tabel 2.1 diatas terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya adalah menggunakan variabel kepuasan kerja. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan 

variabel intervening pada penelitian terdahulu, obyek penelitian yang berbeda 

dan alat analisis yang berbeda. Kedua penelitian terdahulu memberikan 

kontribusi dalam penelitian ini antara lain penggunaan variabel yang sama, alat 

analisis yang sama, dan sebagai pedoman peneliti dalam membuat hipotesis. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

1) Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2002),  kinerja diartikan sebagai: ”Hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. 

Menurut Rivai (2008: 14) kinerja merupakan hasil atau tingkatan 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan standar hasil kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama.  

Lebih lanjut Rivai (2008) menyatakan bahwa kinerja tidak berdiri 

sendiri tapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan kompensasi, 

dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. 

Dengan kata lain kinerja ditentukan oleh kemampuan, keinginan dan 
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lingkungan. Oleh karena itu agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang 

harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan dan 

mengetahui pekerjaannya serta dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian 

antara pekerjaan dan kemampuan.  

Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Oleh 

karena itu disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil 

kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan 

periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

2) Pengukuran Kinerja 

Mangkunegara (2001:67) mengemukakan bahwa hampir seluruh cara 

pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan. 

b) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. 

c) Ketepatan waktu, sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan dengan 

waktu yang telah ditetapkan. 

  

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Kinerja yang dicapai karyawan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai 

kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu 

apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah. Menurut mangkunegara (2006) 



18 
 

 
 

faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yang baik faktor individu 

dan faktor lingkungan kerja organisasi, yaitu: 

1. Faktor Individu 

   Dalam psikologis, individu yang normal yang memiliki intergritas 

yang tinggi antara psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan 

adanya intergritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka 

individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang 

baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu 

mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai 

tujuan organisasi. Dimana jika diuraikan, faktor individu dapat dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu: 

a.  Pengetahuan (Knowladge) 

   Kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi 

pada integritas dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang 

dimiliki karyawan. Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan, media dan informasi yang diterima. 

b. Keterampilan (Skill) 

  Kemampuan dan penguasaan tekinsi operasional dibidang 

tertentu yang dimiliki karyawan. Seperti keterampilan konseptual 

(Conseptual Skill), keterampilan manusia (Human Skill), dan 

keterampilan teknik (Technical Skill). 

c. Faktor Motivasi (Motivation) 
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  Motivasi diartikan sebagai suati sikap pimpinan dan karyawan 

terhadap situasi kerja dilingkungan perusahaannya. Mereka yang 

bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan 

motivaasi kerja yang tinggi, sebaliknya jika mereka bersifat negatif 

terhadap situasi kerjanya akan menunjukka motivasi kerja yang 

rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan 

kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pemimpin, pola 

kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 

2. Faktor lingkungan Organisasi 

Faktor lingkungan organisasi yang mempengaruhi prestasi kerja 

individu yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas 

yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja 

efektif, hubungan kerja harmonis, peluang berkarir dan failitas kerja 

yang relatif memadai. 

 

2. Kepuasan Kerja 

1) Pengertian Kepuasan Kerja 

Menciptakan tenaga kerja atau karyawan yang berprestasi dan 

terampil diperlukan   adanya unsur kepuasan lahiriah dan batiniah dam 

diri karyawan. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang 

bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku pada dirinya. Kepuasan 
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kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan 

sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. 

Hasibuan (2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan 

dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar 

pekerjaan. Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang 

dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, 

penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang 

baik. 

Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasannya di luar pekerjaan 

lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa walaupun balas 

jasa itu penting.Kepuasan kerja di luar pekerjaan adalah kepuasan kerja 

karyawan yang dinikmati di luar pekerjaan dengan besarnya balas jasa 

yang akan diterima dari hasil kerjanya, agar dia dapat membeli 

kebutuhan-kebutuhannya. 

Menurut Robbins (2003) Sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, 

yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima 

pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 

Menurut Luthans (2006) Kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang 

menyenangkan atau posititf yang merupakan hasil dari prestasi kerja atau 

pengalaman”. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak 

menyokong dari pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya 

melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan 

pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan 

kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutu pengawasn, 

kondisi pekerjaan . Sedangkan perasaan yang berhubungan dengan 

dirinya antara lain, umur, kondisi kesehatan, kemampuan, pendidikan, 

dan keadaan emosi positif karyawan terhadap pekerjaannya. 

2) Indikator Kepuasan kerja 

  Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur 

kepuasan kerja mengacu pada penelitian Luthans (2006), seperti yang 

diuraikan berikut ini : 

1) Pekerjaan itu sendiri 

Kepuasan atas pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama 

kepuasan. Beberapa penelitian menemukan bahwa karakteristik dan 

kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan 

kepuasan kerja. Pada tingkat yang lebih pragmatis, pekerjaan yang 

menarik dan menantang serta perkembangan karir merupakan hal yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja.  

2) Upah/gaji 

Gaji bagi beberapa orang lebih penting daripada apa pun yang 

diberikan perusahaan. Gaji memberikan karyawan kesempatan untuk 
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memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar maupun kebutuhan pada 

tingkat yang lebih tinggi. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari 

bagaimana manajmen memandang kontribusi mereka terhadap 

perusahaan. 

3) Promosi 

  Kesempatan promosi sepertinya memiliki pengaruh yang berbeda 

pada kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan promosi memiliki sejumlah 

bentuk yang berbeda misalnya karyawan yang dipromosikan atas dasar 

senoritas mengalami kepuasan kerja tetapi tidak sebanyak karyawan 

yang dipromosikan atas dasar kinerja. 

4) Supervisi/Pengawasan 

Terdapat dua dimensi pengawasan yang mempengaruhi kepuasan 

kerja. Pertama kepedulian atasan terhadap bawahan misalnya 

memberikan nasehat dan bantuan, berkomunikasi secara personal 

maupun dalam konteks pekerjaan. Kedua, kesempatan yang diberikan 

kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

yang dapat mempengaruhi pekerjaan merka. Adapun iklim partisipasi 

menciptakan kepuasan kerja yang lebih tinggi daripada partisipasi 

dalam keputusan tertentu. 

5) Kelompok kerja 

Pada umumnya rekan kerja atau anggota tim yang kooperatif 

merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana bagi 

karyawan secara invidual. 
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6) Kondisi kerja/lingkungan kerja 

Kondisi kerja memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepuasan 

kerja. Jika kondisi kerja baik (misalnya lingkungan bersih dan 

menarik), karyawan akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan 

mereka. Jika kondisi kerja buruk (misalnya udara panas dan suara 

bising), karyawan akan lebih sulit menyelesaikan pekerjaannya. Akan 

tetapi, seiring dengan tingginya diversitas tenaga kerja, kondisi kerja 

menjadi penting misalnya tidak ada diskriminasi. 

Ada beberapa teori kepuasan kerja menurut Mangkunegara 

(2000:120) terdapat beberapa teori mengenai kepuasan kerja para 

pegawai, yaitu meliputi: 

 

1. Teori pemenuhan kebutuhan ( Need FullfedTheory) 

Menurut teori ini kepuasan kerja bergantung pada terpenuhi 

atau tidaknya kebutuhan pegawai. Makin besar kebutuhan pegawai 

terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Sebaliknya, apabila 

kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak 

puas. 

2.  Teori Perbedaan (Dissrepancy Theory) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh proter, ia berpendapat 

bahwa untuk mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara 

menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan 

yang dirasakan oleh pegawai. Kepuasan kerja pegawai terganutng 
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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 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. 

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 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 dikemukakan oleh Frederick Herzberg, ia 

menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. Teori 
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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.  Kerangka Pikir 

 Hubungan Kepuasan Kerja dan Kinerja 

    Peningkatan kepuasan kerja pada karyawan tertentu berdampak pada 

kinerja yang ditunjukkannya. Handoko (2001) mengemukakan ada perbedaan 

antara karyawan yang memiliki kepuasan kerja dengan yang tidak. Karyawan 

yang merasakan kepuasan dalam pekerjaannya cenderung memiliki catatan 

kehadiran dan ketaatan terhadap peraturan lebih baik, namun kurang aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan serikat pekerja. Karyawan ini juga biasanya 

memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak 

memiliki kepuasan dalam pekerjaannya. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seorang merasakan kepuasan 

dalam bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan 

segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas 

pekerjaannya. 

Dengan diperolehnya kepuasan kerja oleh karyawan baik itu dengan 

pemberian gaji yang sesuai, pekerjaan yang diberikan sesuai dengan 
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keahliannya, pemberian penghargaan atas prestasi kerjanya, adanya promosi 

jabatan, fasilitas kerja yang memadai dan hubungan dengan atasan terjalin 

dengan baik, hal ini akan meningkatkan kinerja para karyawan. 

Kinerja karyawan merupakan hal yang penting sekali dalam setiap 

organisasi, karena kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan setiap 

karyawan untuk memperoleh hasil optimal. Dengan kinerja yang tinggi maka 

tujuan organisasi akan mudah tercapai. 

Kepuasan kerja yang dirasakan karyawan akan membuat kinerja 

karyawan  meningkat karena merasa diperhatikan oleh organisasi jadi ada 

hubunngan yang seimbang antara karyawan dengan perusahaan yaitu 

karyawan terpenuhinya kepuasan kerja dan perusahaan mendapat kinerja yang 

tinggi dari para karyawan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat luthans (2006) menyatakan kepuasan 

kerja lebih memengaruhi kinerja daripada kinerja memengaruhi kepuasan. 

Dimana kepuasan kerja bukan hanya mengurangi ketidakhadiran, tetapi juga 

dapat membantu menigkatkan kinerja. Karena kepuasan kerja sering 

ditentukan menurut seberapa baik hasil yang dicapai memenuhi atau 

melampaui harapan. Jika karyawan merasa puas, karyawan diperlakukan 

dengan baik, maka karyawan  akan memiliki sikap positif terhadap 

pekerjaannya. 

Rivai, dkk (2008) menyatakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh 

kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan individu terhadap 

pekerjaannya. Perasaan ini berupa suatu hasil penilaian mengenai seberapa 
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jauh pekerjaannya secara keseluruhan mampu memuaskan kebutuhannya. 

Berdasarkan tinjauan pustaka, peneliti dapat membuat kerangka pemikiran 

tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Kerangka 

pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Hubungan Kepuasan Kerja dan Kinerja  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Berdasarkan hubungan kepuasan kerja dan kinerja diatas dapat 

dijelaskan bahwa Kinerja menurut Mangkunegara, (2006) adalah prestasi kerja 

atau hasil kerja (output) baik kualitas yang dicapai SDM persatuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Kinerja dapat diukur dari kualitas, kuantitas dan 

ketepatan waktu.  

Kepuasan Kerja (X) 

(X1.1) Perasaan tentang pekerjaan  

(X1.2) Perasaan tentang upah/gaji 

(X1.3) Perasaan tentang Promosi 

(X1.4) Perasaan tentang 

supervisi/Pengawasan 

(X1.5) Perasaan tentang kelompok 

Kerja 

 (X1.6) Perasaan tentang kondisi 

kerja/Lingkungan kerja 

 

 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

(Y1.1) Kualitas 

(Y1.2) Kuantitas 

(Y1.3) Ketepatan  

Waktu 
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Menurut Luthans (2006), Kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang 

menyenangkan atau posititf yang merupakan hasil dari prestasi kerja atau 

pengalaman. 

Adanya peningkatan kepuasan kerja pada karyawan tertentu berdampak 

pada kinerja yang ditunjukkannya. Handoko (2001) mengemukakan ada 

perbedaan antara karyawan yang memiliki kepuasan kerja dengan yang tidak. 

Karyawan yang merasakan kepuasan dalam pekerjaannya cenderung memiliki 

catatan kehadiran dan ketaatan terhadap peraturan lebih baik, namun kurang 

aktif berpartisipasi dalam kegiatan serikat pekerja. Karyawan ini juga biasanya 

memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak 

memiliki kepuasan dalam pekerjaannya. indikator yang digunakan untuk 

mengukur kepuasan kerja mengacu pada penelitian Menurut Luthans (2006), 

seperti: pekerjaan itu sendiri, upah/gaji, promosi, supervisi/pengawasan, 

kelompok kerja, kondisi kerja/lingkungan kerja. 

  

D.  Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan konsep teori dan penelitian yang terdahulu maka peneliti 

menyusun Hipotesis sebagai berikut:  

Ho: diduga tidak ada pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT Usaha Loka. 

Ha: diduga ada pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT. Usaha Loka. 


