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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu  

    Sebagai bahan referensi berikut ini disajikan beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian, yaitu terkait dengan 

kinerja, motivasi dan kepuasan kerja. Adapun perbandingan antara hasil 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dapat disajikan pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

No Uraian 

1.  Judul Penelitian Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel 

Intervening Pada (PT. Bank Central Asia Tbk. 

Cabang Kudus) oleh Rizka Afrisalia Nitasari (2012) 

Metode 

Penelitian  

 

1. Variabel Penelitian yaitu kinerja, motivasi kerja, 

dan kepuasan kerja. 

2. Analisis SEM 

Hasil Penelitian Motivasi kerja dan kepuasan kerja mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Judul Penelitian Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai 

dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderating 

pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Badan 

Kesatuan Bangsa, Perlindungan Dan Pemberdayaan  

Masyarakat Di Kota Bandung. Oleh Chaisunah Ani 

Muttaqiyathun (2011) 

 Metode 

Penelitian 

1. Variabel Penelitian yaitu motivasi kerja, 

kepuasan kerja dan kinerja 

2. Analisis SEM  

3. MRA 

 Hasil Penelitian Motivasi dan Kepuasan Kerja mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai. 

     Persamaan dan perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu, yaitu: 
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1) Peneliti terdahulu: Menggunakan motivasi dan kepuasan kerja sebagai 

variabel bebas (X) dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat (Y) oleh 

(Rizka, 2012). Sedangkan motivasi kerja dan kepuasan kerja sebagai variabel 

(X) dan kinerja pegawai sebagai variabel (Y) oleh (Chaisunah, 2011). 

2) Peneliti sekarang: Judul penelitian Pengaruh Motivasi kerja terhadap Kinerja 

Pegawai dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderating pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dengan menggunakan alat 

analisis model path oleh (Ganda, 2015). Obyek penelitian dan jumlah sampel 

yang digunakan berbeda, serta peneliti ingin membandingkan hasil 

penelitian ini dengan memberikan gambaran yang jelas.  

B. Landasan Teori 

a. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

  Kinerja sering diartikan sebagai pencapaian tugas, dimana karyawan 

dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk 

menunjukkan tingkat kinerja  organisasi dalam mencapai visi, misi, dan 

tujuan organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi 

atau tingkat keberhasilan individu. Kinerja dapat diketahui hanya jika 

individu atau kelompok individu tersebut memiliki kriteria keberhasilan 

yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau 

target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan serta target, 

kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada 

tolok ukurnya. 
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  Menurut (Rivai, 2008) 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) mengatakan bahwa kinerja 

tidak berdiri sendiri tapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan 

kompensasi, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat 

individu. Artinya bahwa kinerja ditentukan oleh kemampuan, keinginan dan 

lingkungan.  

  Menurut (Mangkunegara, 2009:67) mengemukakan bahwa: 

”Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”. 

2. Indikator Kinerja 

(Mangkunegara, 2009: 75) mengemukakan bahwa indikator kinerja, yaitu: 

a. Kualitas Kerja 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa 

yang seharusnya dikerjakan, pengukuran melalui kualitas ini 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

b. Kuantitas Kerja 
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Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam 

satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap 

pegawai itu masing-masing. 

c. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu dalam bekerja menjadi salah satu sarana untuk 

mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

  Tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan oleh 

faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung ataupun tidak 

langsung. (Mangkunegara, 2009:67) menyatakan bahwa: 

“Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). Sedangkan menurut Keith Davis 

dalam (Mangkunegara, 2009:67) bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja adalah : 

a. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (Ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + Skill). 

Artinya, pegawai yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110 – 120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right 

man on the right place, the right man on the right job). 
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b. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi 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 prestasi kerja secara maksimal. Sikap 

mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik 

(sikap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai 

harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target 

kerja yang akan dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan 

situasi kerja. 

  Menurut (Mangkunegara, 2006:15) faktor-faktor kinerja terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal : 

“Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan 

tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan 

iklim organisasi.” 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai 

maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu 

menyelaraskan antara faktor-faktor tersebut. 
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b. Motivasi  

1. Pengertian Motivasi 

Menurut (Malthis, 2006; 114 ), motivasi adalah keinginan dalam 

diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya 

orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Memahami 

motivasi sangatlah penting karena kinerja, reaksi terhadap kompensasi 

dan persoalan sumber daya manusia yang lain dipengaruhi dan 

mempengaruhi motivasi. Pendekatan untuk memahami motivasi 

berbeda - beda, karena teori yang berbeda mengembangkan pandangan 

dan model mereka sendiri.  

Menurut (Robbins, 2004) motivasi adalah kesediaan untuk 

mengeluaarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa 

kebutuhan individu tertentu. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi itu adalah suatu kebutuhan yang mendorong seseorang untuk 

berbuat “sesuatu”. Adanya kebutuhan ini menyebabkan orang 

bertingkah laku tertentu dalam usahanya mencapai suatu tujuan. 

2. Proses Timbulnya Motivasi Seseorang 

 Menurut (Komang, 2009) ada beberapa proses timbulnya motivasi dari 

dalam diri seseorang: 

1) Kebutuhan yang belum terpenuhi. 
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2) Mencapai dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan (di 

sini akan terlibat kemampuan, keterampilan, pengalaman). 

3) Perilaku yang diarahkan pada tujuan. 

4) Evaluasi prestaasi. 

5) Imbalan atau hukuman. 

6) Kepuasan  

7) Menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi. 

3. Teori Motivasi 

   Teori motivasi yang telah banyak dicetuskan para pakar pada 

hakekatnya mengupas tentang mengapa dan bagaimana orang terlibat 

dalam perilaku kerja tertentu, dan telah berkembang dari waktu ke 

waktu. 

  (Robbins, 2001) membagi teori motivasi itu menjadi dua 

bagian yakni teori dini tentang motivasi, yakni teori-teori yang lahirnya 

lebih awal, dan teori kotemporer tentang motivasi, adalah deretan teori 

motivasi yang lebih baru, yang selanjutnya akan diuraikan secara lebih 

rinci sebagai berikut: 

a. Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow  

 Menurut Abraham Maslow dalam (Robert  Angelo, 2014: 210) pada 

diri manusia ada lima jenjang kebutuhan, yaitu sebagai berikut: 

1) Kebutuhan fisiologis (Faali) meliputi: Sandang, pangan, papan, 

seks dan kebutuhan pokok ragawi lainnya. 
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2) Kebutuhan rasa aman (keselamatan dan perlindungan) terhadap 

ancaman fisik dan emosional: keamanan, kemerdekaan, 

perlindungan. 

3) Kebutuhan sosial: berkumpul, berkawan. 

4) Kebutuhan penghargaan: harga diri, otonomi, prestasi, status, 

pengakuan, perhatian. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri: pengembangan potensi secara 

maksimal. 

b. Teori Motivasi Higiene/Teori Dua Faktor 

Higiene Herzberg dalam (Robert Angelo, 2014: 217) terdapat teori 

dua faktor motivasi yakni: 

1) Faktor Higiene, yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

ataupun mencegah ketidakpuasan, yang pada hakekatnya, terdiri 

atas faktor ekstrinsik dari pekerjaan, antara lain: 

a. Gaji. 

b. Jaminan Pekerjaan. 

c. Kondisi Kerja. 

d. Status. 

e. Kebijakan Perusahaan. 

f. Kualitas Supervisi 

g. Kualitas hubungan antar pribadi dengan atasan, bawahan 

serta sesama pekerja. 

h. Jaminan Sosial. 
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2) Faktor motivator, yaitu faktor-faktor yang membawa pada 

pengembangan sikap positif dan pendorong pribadi (bersifat 

intrinsik), meliputi: 

a. Tanggung jawab. 

b. Prestasi dan pengakuan. 

c. Pekerjaan itu sendiri  

d. Kemajuan, pertumbuhan serta perkembangan pribadi. 

  Kontribusi utama teori ini adalah dapat meningkatkan 

sensitivitas/kepekaan manajer terhadap fakta bahwa 

memperlakukan anggota secara baik semata belumlah cukup untuk 

memotivasi mereka. Pimpinan harus dapat memanfaatkan kapasitas, 

keterampilan serta bakat dari anggota melalui desain kerja secara 

efektif. Pekerjaan yang ditawarkan mesti menantang dan 

menggairahkan.  

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut (Komang, 2009) banyak faktor yang mempengaruhi motivasi 

seseorang antara lain sebagai berikut: 

1) Karakteristik Individu 

a. Minat 

b. Sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan situasi pekerjaan. 

c. Kebutuhan individual. 

d. Kemampuan atau kompetensi  

e. Pengetahuan tentang pekerjaan. 
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f. Emosi, suasana hati, perasaan keyakinan dan nilai-nilai. 

2) Faktor-faktor Pekerjaan 

a. Faktor Lingkungan Pekerjaan 

1) Gaji dan benefit yang diterima. 

2) Kebijakan-kebijakan perusahaan. 

3) Supervisi. 

4) Hubungan antar manusia. 

5) Kondisi pekerjaan seperti jam kerja, lingkungan fisik dan 

sebagainya. 

6) Budaya organisasi. 

b. Faktor dalam Pekerjaan 

1) Sifat pekerjaan. 

2) Rancangan tugas/pekerjaan. 

3) Pemberian pengakuan terhadap prestasi. 

4) Tingkat/besarnya tanggung jawab yang diberikan. 

5) Adanya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan. 

6) Adanya kepuasan dari pekerjaan. 

c. Kepuasan Kerja 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

   Sesuai dengan kodratnya, kebutuhan manusia sangat 

beraneka ragam, baik jenis maupun tingkatnya, bahkan manusia 

memiliki kebutuhan yang cenderung tak terbatas. Artinya, kebutuhan 

selalu bertambah dari waktu ke waktu dan manusia selalu berusaha 
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dengan segala kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan tersebut. 

Kebutuhan manusia diartikan sebagai segala sesuatu yang ingin 

dimilikinya, dicapai dan dinikmati. 

   Kepuasan kerja (Job Satisfaction) adalah keadaan emosional 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para 

tenaga kerja memandang pekerjaan mereka (Handoko, 2001:193). 

  Menurut (Umar, 2000:36), kepuasan kerja merupakan 

penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. 

Menurut (Robbins, 2006:103) kepuasan kerja didefinisikan sebagai 

sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja 

merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan 

sikap senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja 

(Rivai, 2009:856). Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang dirasakan oleh 

karyawan baik menyenangkan atau tidak menyenangkan dari hasil yang 

dihasilkan. 

  Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja adalah suatu perasaan emosional bagi seseorang tentang 

sesuatu yang di harapkannya didalam pekerjaannya dengan apa yang dia 

rasakan selama bekerja yang dapat dia buktikan dengan mengerjakan 

dan menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan dengan penuh 

tanggung jawab. 

2. Teori-teori tentang Kepuasan Kerja 
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Menurut (Yukl, 1977), yang dikutip oleh (Rivai, 2005:475), teori-teori 

tentang kepuasan kerja ada tiga macam yang lazim dikenal yaitu: 

1) Teori ketidaksesuaian (Discrepancy theory) 

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung 

selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang 

dirasakan. Sehingga apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari 

yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi, sehingga 

terdapat discrepancy (pertentangan), tetapi merupakan discrepancy 

yang positif. Kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih 

antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang akan 

dicapai. 

 

2) Teori keadilan (equity theory) 

Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak 

puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan (equity) dalam 

suatu situasi, khususnya situasi kerja. Menurut teori ini komponen 

utama dalam teori keadilan adalah input, hasil, keadilan dan 

ketidakadilan. Input adalah faktor bernilai bagi tenaga kerja yang 

dianggap mendukung pekerjaannya, seperti pendidikan, 

pengalaman, kecakapan, jumlah tugas dan peralatan atau 

perlengkapan yang dipergunakan untuk melaksanakan 

pekerjaannya.  
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Hasil adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang 

tenaga kerja yang diperoleh dari pekerjaannya, seperti: upah/gaji, 

keuntungan sampingan, simbol, status, penghargaan dan 

kesempatan untuk berhasil atau aktualisasi diri. Sedangkan orang 

selalu membandingkan dapat berupa seseorang di perusahaan yang 

sama, atau tempat lain atau bias pula dengan dirinya dimasa lalu.  

Menurut teori ini setiap tenaga kerja akan membandingkan 

rasio input hasil dirinya dengan rasio input orang lain. Bila 

perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkan bias 

menimbulkan kepuasan, tetapi bias pula tidak. Tetapi bila 

perbandingan itu tidak seimbang akan timbul ketidakpuasan. 

 

 

3) Teori dua faktor (two factor theory) 

Menurut teori ini kepuasan dan ketidakpuasan kerja itu merupakan 

hal yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan 

itu bukan suatu variabel yang berkelanjutan. Teori ini merumuskan 

karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok yaitu satisfies atau 

motivator dan dissatisfies. Satisfies adalah faktor-faktor atau situasi 

yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari: 

pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada kesempatan untuk 

berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. 
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 Terpenuhinya faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, 

namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu menimbulkan 

ketidakpuasan. Dissatisfies (hygiene factors) adalah faktor-faktor 

yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang terdiri dari: gaji/upah, 

pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan status. 

Faktor ini diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta 

kebutuhan dasar karyawan. Jika tidak terpenuhi faktor ini, karyawan 

tidak akan puas. Namun, jika besarnya faktor ini memadai untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, tenaga kerja tidak akan kecewa 

meskipun belum terpuaskan. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Blum 

(dalam As’ad, 2001) adalah: 

1) Faktor individual, meliputi umur, kesehatan, watak, dan harapan. 

2) Faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, 

kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. 

3) Faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah, pengawasan, 

ketentraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Selain 

itu, juga penghargaan terhadap kecakapan, hubungan sosial di dalam 

pekerjaan, ketepatan dalam menyelesaikan konflik antarmanusia, 

perasaan diperlakukan adil baik yang menyangkut pribadi maupun 

tugas. 
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   Menurut teori Herzberg dalam (Angelo, 2014:217), yang 

mempengaruhi kepuasan kerja adalah: 

1) Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan 

untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan 

selama kerja. 

2) Keamanan kerja. Faktor ini disebut sebagai penunjang kepuasan 

kerja, baik bagi karyawan. Keadaan yang aman sangat memengaruhi 

perasaan karyawan selama kerja.  

3) Gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang 

orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang 

yang diperolehnya. 

4) 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. 

5) Pengawasan. Sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat 

berakibat absensi dan turn over. 

6) Faktor intrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada dalam pekerjaan 

mensyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta 

kebanggaan akan tugas dapat meningkatkan atau mengurangi 

kepuasan. 

7) Kondisi kerja. Termasuk di sini kondisi tempat, ventilasi, penyiaran, 

kantin, dan tempat parkir. 
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8) Aspek sosial dalam pekerjaan. Merupakan salah satu sikap yang 

sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang 

puas atau tidak puas dalam kerja. 

9) 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 kerja. 

10)  Fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan 

merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan 

menimbulkan rasa puas. 

 Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 

1) Faktor psikologis, merupakan 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 maupun karyawan dengan atasan. 

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. 
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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. 

4. Aspek-Aspek Kepuasan Kerja  

 Menurut (Robbins, 2006)  yaitu:  

a. Kerja yang secara mental menantang   

Karyawan cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang member 

mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan 

kemampuan mereka dan menawarkan tugas, kebebasan dan umpan 

balik. Karakteristik ini membuat kerja secara mental menantang. 

Pekerjaan yang terlalu kurang menantang menciptakan kebosanan, 

tetapi terlalu banyak menantang menciptkan frustasi dan perasaan 

gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan  karyawan 

akan mengalami kesenangan dan kepuasan.  

b. Ganjaran yang pantas  

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi 

yang mereka persepsikan adil dengan pengharapan mereka. Bila 

upah dilihat sebagai adil 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 baik 

uang yang lebih kecil untuk bekerja dalam lokasi yang lebih 
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diinginkan atau dalam pekerjaan yang kurang menuntut atau 

mempunyai keleluasaan yang lebih besar dalam kerja yang mereka. 

  Tetapi kunci hubungan antara upah dengan kepuasan 

bukanlah jumlah mutlak yang dibayarkan yang lebih penting adalah 

persepsi keadilan. Serupa pula karyawan berusaha mendapatkan 

kebijakan dan praktik promosi yang lebih banyak, dan status sosial 

yang ditingkatkan. Oleh karena itu individu yang mempersepsikan 

bahwa keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil kemungkinan 

besar akan mengalami kepuasan dari pekerjaan mereka.  

c. Kondisi kerja yang mendukung  

Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan 

pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Studi-studi 

menjelaskan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan sekitar fisik 

yang tidak berbahaya atau merepotkan. Temperatur (suhu), cahaya, 

kebisingan, dan faktor lingkungan lain seharusnya tidak esktrem 

(terlalu banyak atau sedikit).  

d. Rekan kerja yang mendukung  

Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi 

yang berwujud dari dalam kerja. 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. 

Perilaku atasan seorang juga merupakan determinan utama dari 
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kepuasan. Umumnya studi mendapatkan bahwa kepuasan karyawan 

ditingkatkan bila penyelia langsung bersifat ramah dan dapat 

memahami, menawarkan pujian untuk kinerja yang baik, 

mendengarkan pendapat karyawan, dan menunjukkan suatu minat 

pribadi pada mereka.    

e. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan  

Pada hakikatnya orang yang tipe kepribadiannya sesuai dengan 

pekerjaan yang mereka pilih seharusnya mendapatkan bahwa 

mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk 

memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Dengan demikian akan 

lebih besar kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan tersebut, 

dan karena sukses ini, mempunyai kepuasan yang tinggi dari dalam 

kerja mereka. Pemahaman tentang kepuasan kerja dapat terwujud 

apabila analisis tentang kepuasan kerja dikaitkan dengan kinerja, 

tingkat kemangkiran, keinginan pindah, usia, jabatan dan besar 

kecilnya organisasi. (Siagian, 2002), kepuasan kerja berhubungan 

dengan variabel-variabel seperti turnover, tingkat absensi, umur, 

tingkat pekerjaan dan ukuran organisasi.  

5. Moderator 

   Variabel mediator adalah variabel yang menjadi perantara 

hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel 

moderator adalah variabel yang mempengaruhi kuat lemahnya 

hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung (Stoltz, 2012). 
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Baik variabel mediator atau moderator secara metodologis adalah 

bagian dari variabel bebas karena memberikan pengaruh baik langsung 

atau tidak langsung terhadap variabel tergantung.  

   Keterkaitan antara dua fenomena terkadang tidak hadir 

dalam bentuk langsung karena terkadang keterkaitan tersebut 

diperantarai oleh fenomena lainnya. Sebagai contoh, program intervensi 

dalam bidang kesehatan mental untuk meningkatkan perilaku sehat 

dalam masyarakat diperantarai oleh beberapa variabel. Misalnya 

intervensi tersebut meningkatkan pengetahuan atau kesadaran terlebih 

dahulu sebelum perilaku mereka berubah (Adams, 2000). Dalam 

literatur variabel-variabel yang menjadi perantara hubungan antara 

variabel satu dengan lainnya banyak dikupas, salah satu pendorongnya 

adalah karena hubungan antara anteseden (stimulus) dan respons yang 

muncul selalu diperantarai oleh variabel organismik (kepuasan kerja) 

yang berfungsi sebagai perantara atau filter (Trent, 2001) 

C. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Antara Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja 

  Motivasi yang tinggi yang ada pada diri karyawan merupakan modal 

bagi suatu perusahaan untuk dapat mewujudkan kepuasan kerja yang tinggi 

pula, hal ini tentunya merupakan harapan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. Perusahaan dapat memilih cara memotivasi karyawan dengan 

tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan.   
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   (Handoko, 2002:252) mengatakan bahwa hubungan Motivasi 

terhadap kepuasan kerja adalah motivasi yang ada pada diri seseorang 

merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku 

guna mencapai tujuan kepuasan dirinya.  

  (Rivai, 2008) mengatakan bahwa hubungan Motivasi terhadap 

kepuasan kerja adalah apabila individu termotivasi, mereka akan membuat 

pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu, karena dapat memuaskan 

keinginan mereka. 

  (Ukas, 2006) mengatakan bahwa hubungan Motivasi terhadap 

kepuasan kerja adalah dorongan yang mendapatkan usaha untuk melakukan 

atau memuaskan suatu kebutuhan atau tujuan disebut motivasi.  

  Karyawan merupakan pelaku yang menunjang tercapainya tujuan. 

Untuk mengembangkan sikap-sikap positif yang akan mengarahkan 

karyawan pada pencapaian tujuan perusahaan, maka motivasi harus 

ditingkatkan, dalam hal ini baik motivasi eksternal maupun motivasi 

internal. Motivasi merupakan dorongan, upaya dan keinginan yang ada pada 

diri manusia yang akan mengarahkan perilaku untuk melakukan tugas atau 

pekerjaan dengan baik, sedangkan kepuasan merupakan sikap yang 

menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan dan hasil yang didapatkan. 

b. Hubungan Antara Motivasi dengan Kinerja Pegawai 

  Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut  melakukan tindakan. Seseorang sering melakukan tindakan 

untuk suatu hal mencapai tujuan. Motivasi mempersoalkan bagaimana 
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caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras 

dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilannya untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan.  

  Motivasi seorang berawal dari kebutuhan, keinginan dan dorongan 

untuk bertindak demi tercapainya kebutuhan atau tujuan. Hal ini 

menandakan seberapa kuat dorongan,  usaha,   intensitas,   dan   kesediaanya   

untuk   berkorban   demi tercapainya  tujuan.  Dalam  hal  ini  semakin  kuat  

dorongan  atau  motivasi  dan semangat akan semakin tinggi kinerjanya.  

  (Mangkunegara, 2005:67) menyatakan faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah faktor  kemampuan dan faktor motivasi. Sementara (Malthis, 

2007) menyatakan   kinerja   yang  dicari  oleh  perusahaan  dari  seseorang 

tergantung  dari  kemampuan,  motivasi,  dan  dukungan  individu  yang  

diterima. Menurut (Munandar, 2001) ada hubungan positif antara motivasi 

dan kinerja dengan pencapaian prestasi, artinya karyawan yang mempunyai 

motivasi prestasi yang tinggi cenderung mempunyai kinerja tinggi, 

sebaliknya mereka yang mempunyai kinerja rendah dimungkinkan karena 

motivasinya rendah.  

  Penelitian (Suharto, 2005) juga menguji hubungan motivasi dengan 

kinerja karyawan , bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Motivasi seorang berawal dari kebutuhan, keinginan dan 

dorongan untuk bertindak demi tercapainya kebutuhan atau tujuan. Motivasi 

merupakan variabel penting, yang dimana motivasi perlu mendapat 
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perhatian yang besar pula bagi organisasi dalam peningkatan kinerja 

pegawainya. 

c. Hubungan Antara Kepuasan Kerja dengan Kinerja Pegawai 

  Kepuasan kerja merupakan  salah satu faktor yang sangat penting 

untuk mendapatkan hasil yang optimal ketika seorang merasakan kepuasan 

dalam bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan 

segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menghasilkan tugas 

pekerjaannya.  

  Kepuasan kerja yang diterima dan dirasakan oleh seseorang pegawai 

akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dari pekerjaannya. Dengan 

diperolehnya kepuasan kerja oleh pegawai baik itu dengan pemberian gaji 

yang sesuai, pekerjaan yang diberikan sesuai dengan keahliannya, dan 

hubungan dengan atasan terjalin dengan baik, hal ini akan meningkatkan 

kinerja para pegawainya (Luthans, 2006).  

  Dengan diperolehnya kepuasan kerja pegawai maka kinerja pegawai 

akan meningkat karena pegawai merasa diperhatikan oleh perusahaan jadi 

ada pengaruh antara pegawai dengan perusahaan yaitu, pegawai akan 

terpenuhinya kepuasan kerja dan perusahaan mendapatkan kinerja yang 

tinggi dari para pegawainya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Robbins, 

2006) yang menyatakan bahwa:  

  “Kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi 

dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada 

dalam organisasi. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang 
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diinginkan dapat tercapai dengan baik, kinerja juga dipandang sebagai 

fungsi dari interaksi antara kemampuan, motivasi, dan kesempatan, 

sehingga kinerja seseorang dipengaruhi oleh kepuasan kerja”.   

  Hubungan antara kinerja dengan kepuasan kerja menurut Lopez 

(dalam Budhi, 2005) mempunyai tingkat signifikansi tinggi. Kinerja diukur 

dengan instrumen yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam 

ukuran kinerja secara umum. Maka dapat diketahui bahwa kepuasan 

karyawan bepengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

D. Kerangka Pemikiran 

   Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah variabel motivasi, 

kepuasan kerja dan kinerja pegawai dimana teori yang digunakan untuk variabel 

X1 (motivasi) adalah teori Hirarki Kebutuhan Maslow dalam (Angelo, 

2014:210) dan variabel Xi (kepuasan kerja) yang menggunakan teori Heigiene 

dari Herzberg dalam (Angelo, 2014: 217) Sedangkan variabel Y (kinerja) yang 

menggunakan teori indikator-indikator kinerja oleh (Mangkunegara, 2009 : 

75). 

  Kinerja pegawai yang ingin optimal tidak bisa didapat dengan cara 

mudah, tujuan tersebut memerlukan pengorbanan untuk mencapainya seperti 

mendapatkan motivasi kerja yang tinggi dalam bekerja serta kepuasan kerja 

yang cukup. Dengan kinerja yang maksimal, maka selain tercapainya tujuan 

pribadi dari pegawai itu sendiri dapat memungkinkan tercapainya tujuan 

organisasi secara keseluruhan. Nilai-nilai perilaku yang dianut dalam suatu 

organisasi dibutuhkan komitmen dan loyalitas yang kuat  dari pegawai. 
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Motivasi kerja yang tinggi serta kepuasan kerja yang maksimal juga dapat 

membantu kinerja karena memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan 

tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang dapat menekan tumbuhnya 

motivasi dan inovasi. 

   Variabel mediator adalah variabel yang menjadi perantara hubungan 

antara variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel moderator adalah 

variabel yang mempengaruhi kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas 

dan variabel tergantung (Stoltz, 2012). Baik variabel mediator atau moderator 

secara metodologis adalah bagian dari variabel bebas karena memberikan 

pengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap variabel tergantung.  

  Berdasarkan telaah pustaka yang dikembangkan diatas maka sebuah 

model konseptual atau kerangka pemikiran teoritis dapat dikembangkan seperti 

yang disajikan dalam diagram gambar 2.1 berikut:  

Gambar 2.1 

Hubungan antara Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

 

 

Kepuasan Kerja 

( Z ) 

 

   

                 

           Motivasi Kerja                                                         Kinerja Pegawai 

                    ( X )         ( Y ) 
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   Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur 

pemikiran yang akan dilakukan dalam pembuatan skripsi. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Batu secara parsial maupun secara simultan. 

E. Hipotesis 

   Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

1. : Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Capil Kota   Batu. 

2. :Motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Capil Kota Batu.    

3. : Kepuasan kerja memoderasi signifikansi pengaruh antara variabel motivasi 

kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Capil Kota Batu. 

 

 

 

 

 


