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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Analisis  

Harry Murti 

Veronica 

 ( 2013 ). 

Pengaruh Motivasi 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Dengan 

Variabel Pemediasi 

Kepuasan Kerja pada 

PDAM kota Madiun. 

Mengemukakan bahwa : 

1. Motivasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja 

pegawai. 

2. Motivasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

3. Kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai. 

4. Kepuasan kerja merupakan variabel 

pemediasi antara motivasi dengan 

kinerja pegawai. 

Nenny 

Anggraeni  

( 2004 ). 

Pengaruh Kemampuan 

dan motivasi terhadap 

kinerja pegawai pada 

Sekolah Tinggi Seni 

Indonesia ( STSI ) di 

Bandung . 

 

 

 

Mengemukakan bahwa kemampuan 

dan motivasi secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja pegawai Sekolah Tinggi 

Seni Indonesia Bandung 

mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan sebesar 86 % 

Wahab 

( 2012). 

“pengaruh kepuasan 

kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk 

Makassar 

“ .  

Mengemukakan bahwa 

terdapatpengaruh yang 

signifikankepuasan kerja dan 

motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Makassar. Motivasi 

mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja. 
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Posisi peniliti disini sebagai peneliti lain yang memanfaatkan hasil 

penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan dalam melanjutkan 

penelitian serta membandingkan hasil penelitian yang sedang dilakukan oleh 

peneliti. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah 

terletak pada tahun pembuatan, objek penelitian, variabel bebas (X2) serta 

indikator yang dipakai dalam setiap masing-masing variabel yang digunakan. 

2.2. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang 

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Menurut A.A Anwar Prabu 

Mangkunegara bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Menurut 

(Handoko,2011) “dua konsepsi utama untuk mengukur kinerja (performance) 

seseorang adalah efisiensi dan efektifitas”. Efisiensi adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.  

Efisiensi ini merupakan konsep matematik atau merupakan perhitungan 

rasio antara pengeluaran (output) dan masukan (infut). Seorang pegawai yang 

efisien adalah seorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi (hasil, 

produktifitas, kinerja) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, 

mesin dan waktu). Dengan kata lain, dapat memaksimumkan keluaran dengan 

jumlah masukan yang terbatas. Sedangkan efektifitas merupakan kemampuan 

untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan.  
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Dengan kata lain, seorang pegawai yang efektif adalah seorang yang dapat 

memilih pekerjaan yang harus dilakukan dengan metode (cara) yang tepat untuk 

mencapai tujuan. 

2.3.  Kinerja Karyawan  

Pada dasarnya kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat 

individual karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-

beda dalam mengerjakan tugas pekerjaannya. Kinerja seseorang bergantung pada 

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang diperoleh. Handoko 

(2001) mengemukakan, penilaian kinerja atau prestasi kerja (performance 

appraisal) adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

pegawai.Kegiatan ni dapat mempengaruhi keputusan-keputusan personalia dan 

memberikan umpan balik para pegawai tentang pelaksanaan kerja mereka. 

Adapaun kegunaan penilai kerja adalah sebagai berikut: 

1) Mendorong orang ataupun pegawai agar berperilaku positif atau 

memperbaiki tindakan mereka yang dibawah standar. 

2) Sebagai bahan penilaian bagi manajemen apakah pegawai tersebut telah 

bekerja dengan baik, dan 

3) Memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan peningkatan 

organisasi.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kemampuan 

karyawan dalam mencapai kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja 

sangat penting untuk mencapai tujuan dan akan mendorong seseorang untuk lebih 

baik lagi dalam pencapaian tujuan. Untuk mengukur tingkat kinerja karyawan 
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biasanya menggunakan performance system yang dikembangkan melalui 

pengamatan yang dilakukan oleh atasan dari masing-masing unit kerja dengan 

beberapa alternatif cara penilaian maupun dengan cara wawancara langsung 

dengan karyawan yang bersangkutan.  

Informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja tersebut dapat digunakan 

bagi penyelia atau manajer untuk mengelola kinerja karyawan, mengetahui apa 

penyebab kelemahan maupun keberhasilan dari kinerja karyawan sehingga dapat 

dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan target maupun langkah 

perbaikan selanjutnya dalam mencapai tujuan badan usaha.  

Kinerja mengacu pada prestasi pegawai yang diukur berdasarkan standar 

yang ditetapkan instansi atau perusahaan. Hasibuan (2003:94) kinerja adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu. Dharma (2000:55) tentang pengukuran kinerja yaitu 

dengan cara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  

1. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan dalam pekerjaan (baik atau tidak 

mutunya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran 

“tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya.  

2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Pengukuran 

kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau 

pelaksanaan kegiatan.  

3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus 
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dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu 

penyelesaian suatu kegiatan.  

Kinerja merupakan catatan perolehan yang dihasilkan dari fungsi suatu 

pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Dalam 

rangka mengetahui pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam bekerja 

pada suatu instansi perlu dibuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) 

bagi PNS. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS adalah daftar yang 

memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai. Tujuan dari DP3 ini adalah untuk 

memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, 

antara lain dalam pertimbangan kenaikan pangkat, penetapan dalam jabatan, 

pemindahan, kenaikan gaji berkala dan lain-lain. 

2.4. Pengertian Motivasi 

Sebagai penguat untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas 

dalam Proposal ini maka ada pendapat dari para ahli tentang pengertian motivasi 

antara lain. Menurut Mangkunegara (2005) “motivasi merupakan kondisi atau 

energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk 

mencapai tujuan organisasi perusahaan”. Sedangkan Wilson Bangun (2012 : 312) 

Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong orang lain dapat melaksanakan 

tugas-tugas sesuai dengan fungsinya dalam organisasi. 

Veithzal Rivai (2009) mengemukakan bahwa Motivasi adalah serangkaian 

sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang 

spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu 
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yang invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah 

laku dalam mencapai tujuan. 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka penulis dapat mengartikan 

bahwa “motivasi” adalah sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang yang 

mendorong untuk melakukan aktifitas yang dapat menghasilkan suatu perubahan 

secara nyata untuk membantu dirinya sendiri dan juga orang lain dalam 

menangani suatu permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat memberikan 

kepuasan dan juga peningkatan kinerja yang signifikan. 

2.5. Teori Motivasi 

Ada banyak teori tentang Motivasi tetapi disini penulis hanya membahas 

teori motivasi dari Abraham H. Maslow dengan Hyrarchy of needs yaitu 

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang 

dialami antara satu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila 

pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi maka pegawai tersebut akan menunjukkan 

perilaku kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhannya terpenuhi  pegawai tersebut akan 

memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi dari rasa puasnya. 

Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku pegawai. 

Karena tidak mungkin memahami perilaku tanpa mengerti kebutuhannya 

Abraham Maslow (Mangkunegara, 2005) mengemukakan bahwa hierarki 

kebutuhan manusia adalah sebagai berikut : 

a.    Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan 

fisik, bernapas. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat terendah atau disebut 

pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. Manusia dalam hidupnya lebih 
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mengutamakan kebutuhan fisiologis, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

yang paling mendasar bagi hidup manusia. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, 

manusia baru dapat memikirkan  kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan 

fisiologis ini sering juga disebut sebagai kebutuhan tingkat pertama (the first 

need), antara lain, kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, seks, dan istirahat. 

b.   Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan diri dari ancaman, 

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup.Ini merupakan kebutuhan akan 

keselamatan dan perlindungan atas kerugian fisik. Manusia mendirikan rumah 

yang bebas dari bahaya, seperti mendirikan rumah bukan ditepi pantai, atau 

mendirikan rumah yang bebas dari ancaman binatang buas, dan bebas dari banjir.  

c.    Kebutuhan untuk rasa memiliki (sosial), yaitu kebutuhan untuk diterima oleh 

kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta 

dicintai.Umumnya manusia setelah dapat memenuhi kebutuhn fisiologis dan rasa 

aman ingin untuk memenuhi kebutuhn social.Pada tingkat ini manusia sudah ingn 

bergabung dengan kelompok-kelompok lain ditengah masyarakat. 

d.    Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai 

oleh orang lain.Pada tingkat ini, manusia sudah menjaga image, karena merasa 

harga dirinya sudah meningkat dari sebelumnya. Perilakunya sudah berbeda dari 

sebelumnya baik cara bicara, tidak sembarang tempat untuk berbelanja, dan lain 

sebagainya.  

e.  Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill dan potensi. Kebutuhan untuk berpendapat 

dengan mengemukakan ide-ide, gagasan dan kritik terhadap sesuatu. 
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Sejalan dengan teori yang telah dikemukakan diatas, alasan penulis 

mengambil Teori dari Abraham H. Maslow dengan Hirarchy of need adalah 

karena ke lima hirarki teori tersebut dapat mendorong kinerja seorang pegawai 

untuk lebih baik lagi. 

2.6. Teori Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki 

oleh seseorang dalam bekerja. Setiap karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja 

yang berbeda-beda, maka akan berbeda-beda pula setiap individu dalam mencapai 

kepuasan kerjanya. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai 

dengan harapan individu tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan 

yang dirasakan. 

Dalam Bangun (2012) Wexley dan Yukl mengatakan bahwa kepuasan 

kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Bermacam-

macam sikap seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang 

menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya serta harapan-

harapannya terhadap pengalaman masa depan. Pekerjaan yang menyenangkan 

untuk dikerjakan dapat dikatakan bahwa pekerjaan itu memberi kepuasan bagi 

pemangkunya. Kejadian sebaliknya, ketidakpuasan akan diperoleh bila suatu 

pekerjaan tidak menyenangkan untuk dikerjakan. 

Menurut Robbins dan Judge (2008:99) kepuasan kerja (job satisfaction) 

didefinisikan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang 

merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat 
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kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan 

tersebut, sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang 

negatif tentang pekerjaan tersebut. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:121) kepuasan kerja (job satisfaction) 

adalah keadaan emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi 

pengalaman kerja seseorang. Ketidakpuasan kerja karyawan akan muncul ketika 

seorang karyawan merasa harapannya terhadap pekerjaan tidak terpenuhi. 

Luthans  (2006:243) mendefiniskan kepuasan kerja adalah hasil dari 

presepsi karyawan mengenai  seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal 

yang dinilai penting. Kepuasan kerja merupakan respons emosional terhadap 

situasi kerja, dengan demikian kepuasan kerja dapat dilihat dan diduga. Kepuasan 

kerja sering ditentukan menurut seberapa baik hasil yang dicapai memenuhi atau 

melampaui harapan. Kepuasan kerja juga mewakili beberapa sikap yang saling 

berhubungan.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Sutrisno (2011:80)  menyimpulkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja , yaitu: 

1. Faktor psikologis, merupakam faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan, yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap 

kerja, bakat dan keterampilan. 

2. Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial 

antar karyawan dengan atasan. 
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3. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, 

kondisi kesehatan karyawan, umur dan sebagainya. 

4. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan 

serta kesejahteraan karyawan, yang meliputi sistem dan besarnya gaji, 

jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, 

promosi, dan sebagainya. 

c. Indikator Kepuasan Kerja 

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kepuasan kerja yang 

telah lama digunakan sebagai alat pengukuran kepuasan kerja, akan tetapi 

Luthans (2006:243) meringkasnya kedalam lima dimensi, yakni: 

a. Pekerjaan itu sendiri. Dalam hal di mana pekerjaan memberikan tugas 

yang menarik, kesempatan untuk belajar, 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 dibandingakan dengan 

orang lain dalam organisasi. 

c. Kesempatan promosi. Kesempatan untuk maju dalam organisasi. 

d. Pengawasan. Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis 

dan dukungan perilaku. 

e. Rekan kerja. Tingkat di mana rekan kerja pandai secara teknis dan 

mendukung secara sosial. 
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 Variabel  kepuasan  kerja  dapat  diukur  dengan  menggunakan  

instrumen  JDI (Job  Descriptive  Index)  yang  dikembangkan  oleh  

Robbins  (2006).  Instrumen  ini mengukur lima dimensi kepuasan 

karyawan meliputi: 

a. Pekerjaan  merupakan  suatu  kondisi  dimana  tugas  dan  pekerjaan  

itu  dianggap menarik dan memberikan peluang untuk belajar dan 

menerima tanggung jawab. 

b. Penggajian adalah jumlah upah yang diterima dan kelayakan imbalan 

tersebut. 

c. Pengembangan  karir  dan  promosi  merupakan  suatu  peluang  yang  

ada  untuk mencapai kemajuan dalam jabatan atau kesempatan untuk 

maju. 

d. Supervisi  adalah  kemampuan  seseorang  dalam  memberikan  

supervisi,  panutan, dan perhatian kepada karyawannya. 

e. Rekan  kerja  dan  kelompok  kerja  merupakan  suatu  kondisi  

dimana  para  rekan sekerja bersikap saling bersahabat, kompeten, dan 

saling membantu. 

d. Teori Kepuasan Kerja 

1) Two – Factor Theory 

Teori dua faktor merupakan teori kepuasan kerja yang menganjurkan 

bahwa satisfaction (kepuasan) dan dissatisfaction(ketidakpuasan) 

merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivation 

dan hygiene factors. Pada teori ini, ketidakpuasan dihubungkan dengan 
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kondisi di sekitar pekerjaan (seperti kondisi kerja, pengupahan, kemanan, 

kualitas pengawasan, dan hubungan dengan orang lain), dan bukannya 

dengan pekerjaan itu sendiri. Karena faktor ini mencegah reaksi negatif, 

dinamakan sebagai hygiene atau maintenance factors. Sebaliknya, 

kepuasan ditarik dari faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri atau 

hasil langsung daripadanya, seperti sifat pekerjaan, prestasi dalam 

pekerjaan, peluang promosi dan kesempatan untuk pengembangan diri dan 

pengakuan. Karena faktor ini berkaitan dengan tingkat kepuasan kerja 

tinggi, dinamakan motivators. 

2) Value Theory 

Menurut konsep teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan dimana 

hasil pekerjaan diterima individu seperti yang diharapkan. Semakin 

banyak orang menerima hasil, akan semakin puas. Semakin sedikit mereka 

menerima hasil, akan kurang puas. Value theory memfokuskan pada hasil 

manapun yang menilai orang tanpa memperhatikan siapa mereka. Kunci 

menuju kepuasan dalam pendekatan ini adalah perbedaan antara aspek 

pekerjaan yang dimiliki dan diinginkan seseorang. Semakin besar 

perbedaan, semakin rendah kepuasan seseorang. 

2.8 Hubungan Motivasi dengan Kinerja 

Faktor manusia (human) merupakan salah satu faktor yang harus mendapat 

perhatian, dan peranan manusia sangat penting artinya dalam upaya mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Di dalam pengelolaannya 

diperlukan manajemen yang baik dan tepat karena pada dasarnya perusahaan 
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bukan saja mengharapkan pegawai mau dan mampu bekerja secara giat, tetapi 

bagaimana memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan. Kemampuan, 

kecakapan, dan ketrampilan pegawai tidak ada artinya apabila tidak diikuti dengan 

motivasi yang tinggi. Apabila pemberian motivasi berjalan dengan baik maka 

dapat mempengaruhi tingkat kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan 

salah satu ukuran yang sering dipakai dalam menentukan efektivitas perusahaan.   

Secara tegas kinerja pegawai yang paling dominan disebabkan oleh 

kesiapan mental dan motivasi seseorang untuk memacu diri dan prestasi guna 

memperoleh segala yang diharapkan. Motivasi harus dipahami dari segi 

kebutuhan manusia karena pada hakekatnya setiap karyawan memiliki motivasi 

yang berbeda-beda dalam bekerja. Pimpinan memiliki kewajiban untuk selalu 

memotivasi kayawan agar meningkatkan kinerjanya, dengan demikian kerja sama 

dan saling memahami tugas dan fungsi dari setiap unit kerja dapat berjalan dengan 

baik. Peranan motivasi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan berprestasi 

sangat besar, dengan kata lain motivasi mempunyai hubungan yang positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Nawawi (2001:351) tidak ketinggalan untuk memberikan pengertian pada 

kata motivasi yang menurutnya memiliki kata dasar motif (motive) yang berarti 

dorongan sebab atau dasar seseorang untuk melakukan sesuatu, atau suatu kondisi 

yang mendorong dan menjadi sebab seseorang melakukan perbuatan atau kegiatan 

yang berlangsung secara sadar. Sedangkan menurut Siagian (2005:134) motivasi 

adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi agar mau 

dan rela untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 
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jawabnya dan menuaikan kewajibannya. motivasi merupakan suatu dorongan 

kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 

2.9 Hubungan Kepuasan kerja dengan Kinerja Karyawan 

 Upaya peningkatan kinerja karyawan atau pegawai ditentukan banyak 

faktor salah satunya yaitu mengenai kepuasan kerja, dimana dengan semakin 

meningkatnya kepuasan kerja maka akan mempengaruhi tingkat kinerja 

karyawan. Dengan kepuasan kerja yang diperoleh diharapkan kinerja karyawan 

yang tinggi dapat dicapai para karyawan. Tanpa adanya kepuasan kerja, karyawan 

akan bekerja tidak seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan, maka akibatnya 

kinerja karyawan menjadi rendah, sehingga tujuan perusahaan secara maksimal 

tidak akan tercapai. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak hanya kemampuan 

karyawan saja yang diperlukan dalam bekerja tetapi juga motivasi dalam 

bekerjapun sangat mempengaruhi karyawan untuk kinerjanya lebih baik. 

Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh para manajer / atasan untuk 

memotivasi karyawannya adalah dengan menciptakan kepuasan dalam bekerja 

agar tercapainya kinerja karyawan didalam perusahaan tersebut meskipun disadari 

bahwa hal itu tidak mudah.Hubungan kepuasan kerja dengan kinerja yaitu dpat 

diketahui bahwa sebuah organisasi yang memliki pegawai yang cenderung 

memiliki kepuasan dalam bekerja sehingga mereka lebih efektif dibandingkan 

dengan organisasi yang memiliki pegawai yang tidak puas dalam upaya 

menciptakan kinerja yang lebih tinggi (Robbins, 2008). 

2.10 Hubungan Motivasi, Kepuasan dan Kinerja 
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Pada dasarnya tujuan perusahaan pada umumnya adalah mencapai 

keuntungan dan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka panjang. Untuk dapat mencapai faktor tersebut terdapat faktor yang paling 

penting adalah tenaga kerja. Motivasi dan kepuasan kerja merupakan faktor yang 

signifikan dalam mendorong pencapaian suatu tujuan organisasi. Dikarenakan 

motivasi dan kepuasan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oileh 

pimpinan dengan maksud untuk merangsang para pegawai untuk dapat bersedia 

bekerja dalam memberikan seluruh kemampuan dan keahlian dalam menciptakan 

dan mencapai kinerja ( Faustino:2003:190 ). Motivasi yang baik yang diberikan 

oleh pemimpin kepada pegawai atau karyawan dapat mendorong dan menciptakan 

kepuasan kerja karyawan. Apabila kepuasan kerja dapat tercapai maka karyawan 

dapat memberikan kemampuan secara penuh kepada perusahaan (Handoko 2003). 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan fenomena, peneliti dapat membuat 

kerangka pemikiran tentang Motivasi dan Kepuasan Kerja yang berpengaruh 

terhadap kinerja, Berikut adalah kerangka pikir pda gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Motivasi dan Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

 

 

 

 

 

Motivasi ( X1 ) 
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Kinerja ( Y ) 

 

Kepuasan Kerja ( X2 ) 
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 Pada kerangka konseptual diatas dapat dilihat dalam hal ini motivasi kerja 

serta kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto .Peran motivasi disini menjadikan faktor yang 

dapat memicu meningkatnya tingkat kinerja pada seorang pegawai .Semisal ketika 

pegawai sudah merasa bosan dan malas tetunya motivasi ini sangat diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Sedangkan kepuasan kerja juga dapat 

memicu peningkatan kinerja pegawai hal ini dikarenakan semakin puasnya 

pegawai terhadap pekerjaannya maka akan semakin meningkat pula kinerja para 

pegawai tersebut. 

 Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yoga Arsyenda 

(2009) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

BAPPEDA Malang dan juga penelitian oleh Harry Murti Veronica (2010) yang 

menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai PDAM 

kota Madiun. 

2.12  Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel 

atau lebih dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian berdasarkan teori yang ada. Hal yang mendasari 

penulis untuk berhipotesis adalah karena ketidaktepatan waktu yang dilakukan 

oleh pegawai dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi target 

dan juga mengakibatkan menurunnya kinerja.  
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Adapun penelitian terdahulu yang ditulis oleh Yoga Arsyenda yang 

menyatakan bahwa Variabel Motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai BAPPEDA kota malang  dan Rahmarullah 

Burhanuddin Wahab (2012)  yang menyatakan bahwa Motivasi dan kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Mandiri. Oleh 

karena itu Motivasi seharusnya sering diberikan kepada pegawai agar para 

pegawai bisa memperoleh kepuasan dan juga dapat meningkatkan kinerjanya. 

Hipotesis yang dihasilkan pada penelitian ini adalah : 

1. Diduga motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja PNS Dinas sosial kab. Mojokerto. 

2. Diduga motivasi kerja yang paling berpengaruh terhadap Kinerja PNS 

Dinas sosial Kab. Mojokerto.  

 

 

 

 

 


