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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ristyahana Nurbahar (2015) dengan 

judul “Kepuasan Kerja Karyawan Di PT Pos Indonesia (PERSERO) Cabang 

Kebumen”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kepuasan kerja karyawan 

di PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kebumen. Berdasarkan penemuan 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan dalam kategori 

cukup tinggi dengan persentase yang diperoleh yaitu sebesar 46.8% atau sebanyak 

36 karyawan, 40.2% atau sebanyak 31 karyawan menyatakan dalam kategori 

tinggi, 9.1% atau sebanyak 7 karyawan menyatakan dalam kategori sangat tinggi, 

dan 3.9% atau 3 karyawan menyatakan dalam kategori kurang tinggi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahjono (2011) dengan judul 

“Korelasi Antara Iklim Organisasi, Pengalaman Kerja, dan Motivasi Berprestasi 

Terhadap Kepuasan Kerja Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Di 

Kabupaten Pasuruan”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 

secara signifikan dan simultan antara iklim organisasi sekolah (X1), Pengalaman 

Kerja (X2), dan Motivasi Berprestasi (X3) terhadap Kepuasan Kerja Guru (Y) 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Di Kabupaten Pasuruan. Diperoleh hasil 

sebagai berikut: Iklim Organisasi Sekolah (X1) yang di ukur oleh Kepuasan Kerja 

Guru (Y) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan tinggi rendahnya 

Kepuasan Kerja Guru (Y). Berdasarkan penemuan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa “ada pengaruh 

secara signifikan antara Iklim Organisasi Sekolah terhadap Kepuasan Kerja Guru 
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SMA di Kabupaten Pasuruan” dapat diterima. Pengalaman Kerja (X2) yang di 

ukur oleh Kepuasan Kerja Guru (Y) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan dengan tinggi rendahnya Kepuasan Kerja Guru (Y). Berdasarkan 

penemuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini 

menyatakan bahwa “ada pengaruh secara signifikan antara Pengalaman Kerja 

terhadap Kepuasan Kerja Guru SMA di Kabupaten Pasuruan” dapat diterima.  

Motivasi Berprestasi (X3) yang di ukur oleh Kepuasan Kerja Guru (Y) 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan tinggi rendahnya Kepuasan 

Kerja Guru (Y). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

penelitian ini menyatakan bahwa “ada pengaruh secara signifikan antara Motivasi 

Berprestasi terhadap Kepuasan Kerja Guru SMA di Kabupaten Pasuruan” dapat 

diterima. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa antara Iklim 

Organisasi Sekolah (X1), Pengalaman Kerja (X2), dan Motivasi Berprestasi (X3) 

dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja Guru SMA di 

Kabupaten Pasuruan. Yang artinya tinggi rendahnya Kepuasan Kerja Guru (Y) 

dapat dijelaskan oleh Iklim Organisasi Sekolah (X1), Pengalaman Kerja (X2), dan 

Motivasi Berprestasi (X3). Yang besarnya mempengaruhi Iklim Organisasi 

Sekolah (X1), Pengalaman Kerja (X2), dan Motivasi Berprestasi (X3) secara 

simultan terhadap Kepuasan Kerja Guru (Y) sebesar dan sisanya sebesar 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini. Berdasarkan 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa 

“ada pengaruh secara simultan dan signifikan antara Iklim Organisasi, 

Pengalaman Kerja, dan Motivasi Berprestasi terhadap Kepuasan Kerja Guru SMA 

di Kabupaten Pasuruan” dapat diterima. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suhaji dengan judul “Pengaruh 

Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemampuan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan kantor PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan penemuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan 

motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini perlu 

ditindaklanjuti oleh manajemen PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Tengah, 

perlunya memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan 

kemampuan karyawan, seperti pendidikan, pelatihan ketrampilan, seminar dan lain 

sebagainya. Perlu juga dilakukan bagaimana manajemen bisa memberi motivasi 

yang baik sehingga akhirnya kinerja para karyawan bisa terus meningkat secara 

berkelanjutan.  

Menurut penelitian S. Pantja Djati (2004) dengan judul “Pengaruh Kinerja 

Karyawan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan dan Kesetiaan Pelanggan”. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengkaji pengaruh kualitas layanan karyawan menurut 

persepsi pelanggan terhadap kepuasan pelanggan (terhadap karyawan), 

kepercayaan pelanggan (terhadap pengecer), dan kesetiaan pelanggan (terhadap 

pengecer). Berdasarkan penemuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Selanjutnya, kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepercayaan pelanggan, dan kemudian kepercayaan pelanggan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kesetiaan pelanggan. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Keripik Buah 
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Bergesernya selera masyarakat pada jajanan yang enak dan tahan lama dalam 

penyimpanannya membuat salah satu produk seperti keripik buah digemari oleh 

masyarat. Mereka lebih cenderung menyukai keripik karena selain tidak cepat 

membusuk, rasanya enak, dan renyah. Kemudian keripik buah juga merupakan 

makanan sehat penuh gizi buah asli, maka kebiasaan memakan keripik buah dapat 

dijadikan sebagai cara alternatif untuk kebiasaan makan buah secara rutin. Bahkan 

merupakan kesempatan bagus untuk anak-anak agar mudah mengkonsumsi buah. 

Serat yang ada dibutuhkan untuk pencernaan dan vitamin-vitamin yang ada 

akan melindungi tubuh dari penyakit-penyakit berat. keripik buah menyimpan 

semuanya. Pembuatan keripik yang paling mudah dan banyak dilakukan oleh 

produsen keripik adalah dengan cara dikeringkan. Pada dasarnya bahan pangan 

terdiri dari empat komponen utama yaitu air, protein, karbohidrat, dan lemak. Di 

samping itu bahan pangan juga mengandung zat organik dalam bentuk mineral dan 

komponen organik lainnya misalnya vitamin, enzim, asam, antioksidan, pigmen, 

dan komponen cita rasa. Jumlah masing-masing komponen tersebut berbeda-beda 

pada bahan pangan tergantung dari sifat alamiah bahan misalnya kekerasan, cita 

rasa, dan warna makanan. 

Pembuatan keripik buah adalah salah satu cara untuk mengawetkan buah yaitu 

dengan cara pengeringan. Pengolahan melalui proses pengeringan dapat 

menggunakan beberapa teknik, antara lain pengeringan dalam ruang tertutup 

(cabinet drying), pengeringan dengan aliran udara panas (flow air drying), 

pengeringan pada suhu beku (freeze drying), pengeringan dalam kondisi vakum 

(vacuum drying), pengeringan menggunakan cahaya FIR (far infra red drying), 

pengeringan dengan cahaya NIR (near infra red drying), dan pengeringan dengan 
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cahaya matahari. Contoh hasil penerapan teknologi ini adalah keripik pisang serta 

dodol nangka, dan pepaya. Keripik buah itu sendiri adalah buah yang dikeringkan 

dengan proses yang hygienis karena melalui proses pencucian buah.  

 

 

 

2.2.2 Kepuasan Kerja Karyawan 

A. Pengertian Kepuasan Kerja Karyawan 

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai sikap umum individu terhadap 

pekerjaannya (Robbins, 2006). Dalam hal ini adalah karyawan. Karyawan dapat 

menilai seberapa puas atau tidak puas dirinya dengan pekerjaannya. Kepuasan 

kerja juga dapat digambarkan sebagai keadaan emosional karyawan yang terjadi 

maupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dan 

perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang meman diinginkan 

oleh karyawan yang bersangkutan (Martoyo, 2000: 142). Bukti-bukti penelitian 

terhadap kepuasan kerja dapat dilihat dari beberapa kategori seperti 

kepemimpinan, kebutuhan psikologis, penghargaan atau usaha, manajemen 

ideologi dan nilai-nilai, serta faktor-faktor rancangan pekerjaan dan muatan kerja. 

Menurut Wexley & Yukl (1997: 105) dalam Hunt et al (1985) kepuasan kerja 

adalah “the way an employee feels about his her job”. Ini berarti kepuasan kerja 

sebagai “perasaan seseorang terhadap pekerjaan”, yang nampak dalam sikap 

positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja yaitu 

seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. 
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Kepuasan kerja dapat diartikan sebagai suatu keadaan emosional karyawan 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang mana para karyawan 

memandang dari sudut pandang pekerjaan mereka (Handoko, 2001: 193). 

Kepuasan kerja karyawan berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku karyawan 

pada saat bekerja, terutama tingkah lakunya yang akan tercermin dari tingkat 

kecelakaan kerja, tingkat absensi, tingkat moral, dan tingkat perputaran tenaga 

kerja. Dimana semua ini akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja 

karyawan. 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. Setiap 

individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 

nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pada 

masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang 

sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

yang dirasakan dan jika kepuasan kerja karyawan diperhatikan maka karyawan 

akan bekerja sejauh kemampuannya agar memperoleh apa yang diharapkan dalam 

bekerja. Apabila perusahaan memperhatikan kepuasan kerja karyawan, maka 

karyawan akan semakin giat bekerja sehingga produktivitas kerja karyawan akan 

semakin tinggi pula. 

Variabel-variabel yang menentukan kepuasan kerja adalah : kerja yang secara 

mental menantang, kondisi kerja yang mendukung, dan rekan sekerja yang 

mendukung yang membentuk suatu komitmen bersama. Katzel menyatakan 

bahwa karyawan cenderung menyukai pekerjaan yang secara mental menantang. 

Berdasarkan kondisi tantangan yang sedang kebanyakan karyawan akan 
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mengalami kesenangan dan kepuasan (Cranny dan Stone, 1992: 66 dan Juliandi, 

2003: 184). 

Menurut Kuswadi kepuasan karyawan dapat membantu memaksimalkan 

profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang melalui empat cara, yaitu : 

1. Karyawan yang puas cenderung bekerja dengan kualitas yang lebih tinggi 

2. Karyawan yang puas cenderung bekerja lebih produktif 

3. Karyawan yang puas cenderung bertahan lebih lama dalam perusahaan 

4. Karyawan yang puas cenderung dapat menciptakan pelanggan yang puas 

 

B. Teori-teori Kepuasan Kerja Karyawan 

Terdapat Tiga macam Teori Kepuasan menurut Wesley & Yulk (1997:186) : 

1)  Discrepancy Theory (Teori Ketidaksesuaian) 

Teori ini dipelopori oleh Porter (1961: 117). Porter mengemukakan 

 bahwa untuk mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung 

 selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. 

2)  Equity Theory (Teori Keadilan) 

Prinsip teori ini adalah bahwa seseorang akan merasa puas atau tidak 

 puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak 

 atas sesuatu atau faktor penentu. Perasaan equity dan inequity atas suatu 

 situasi diperoleh dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain 

 yang sekelas, sekantor, maupun ditempat lain (As’ad 1995: 125). Teori 

 ini mengidentifikasikan elemen equity meliputi tiga hal, yaitu : 
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a) Inputs : Segala sesuatu yang berharga dirasakan karyawan sebagai 

masukan terhadap pekerjaannya (misalnya: ketrampilan dan 

pengalaman, dll). 

b) Outcomes : Segala sesuatu yang berharga yang dirasakan sebagai 

  hasil dari pekerjaannya (misalnya: gaji, insentif, dll). 

c)  Comparisons Persona : Perbadingan antara input dan outcomes 

 yang diperolehnya. 

3)  Two Factor Theory (Teori Dua Faktor) 

Teori yang dikemukakan oleh Hezberg pada prinsipnya mengemukakan 

 bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak 

 merupakan variabel yang continue (As’ad, 2003: 108). Berdasarkan 

 hasil penelitian Hezberg membagi situasi yang mempengaruhi sikap 

 seseorang terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu : 

a) Kepuasan Intrinsik atau motivator, faktor-faktor atau situasi yang 

  dibuktikannya sebagai sumber kepuasan yang terdiri dari : prestasi 

  (achievement), pengakuan (recognition), pekerjaan itu sendiri (work 

  it self ), tanggung jawab (responsibility) dan pengembangan potensi 

  individu. 

b) Kepuasan Ekstrinsik atau hygiene factors, yaitu faktor-faktor yang 

terbukti menjadi sumber ketidakpuasan, seperti : Kebijaksanaan dan 

administrasi perusahaan (company policy and administration), 

supervision tehnical, upah (salary), hubungan antar pribadi 

(interpersonal relations), kondisi kerja (working condition) job 

security dan status. 
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C. Faktor-faktor Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja sebagai suatu sikap dan perilaku sebenarnya dapat meningkat 

dari waktu ke waktu. Perkembangan itu berlangsung perlahan tetapi agak 

konsisten. Oleh karena itu, kepuasan kerja tetap stabil dalam jangka waktu yang 

relatif lama (Porter, 1982). Selain itu juga kepuasan kerja secara personal berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Munculnya perbedaan itu sebenarnya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor.  

Banyak orang berpendapat bahwa gaji atau upah merupakan faktor utama 

untuk timbulnya kepuasan kerja hingga taraf tertentu. Hal ini memang dapat 

diterima, terutama dalam suatu negara yang sedang berkembang dimana uang 

merupakan kebutuhan yang vital untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok 

sehari-hari. Akan tetapi jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

kebutuhan keluarganya secara wajar maka gaji atau upah ini tidak lagi menjadi 

faktor yang utama. 

Akibatnya, seringkali cara-cara yang ditempuh manajemen untuk 

meningkatkan produktifitas kerja karyawannya dengan cara menaikkan gaji atau 

upah kerja. Menurut pendapat mereka, gaji merupakan faktor utama untuk 

mencapai kepuasan kerja. Pendapat ini tidak seluruhnya salah sebab dengan 

mendapatkan gaji, karyawan akan dapat melangsungkan kehidupan sehari-hari. 

 Berdasarkan kenyataannya gaji yang tinggi tidak selalu menjadi faktor utama 

penyebab kepuasan kerja. Gaji sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan nilai orang 

yang bersangkutan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Faktor-faktor ini sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada 
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karyawan tergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Komponen kepuasan 

kerja menurut Igbaria dan Guimaraes (1999) terdiri dari : 

1. Kepuasan kerja terhadap pekerjaan itu sendiri 

Kepuasan yang dirasakan oleh seorang karyawan atas pekerjaan dimana 

pekerjaan yang dilakukannya telah sesuai dengan keinginan, bakat atau 

kemampuannya hingga hasil dari pekerjaan itu sendiri menjadi maksimal. 

2. Kepuasan kerja terhadap supervisi 

Kepuasan yang dirasakan oleh seorang karyawan atas cara pengawasan, 

kepemimpinan, pemberian penghargaan yang diterapkan oleh pihak manajemen 

perusahaan. 

3. Kepuasan kerja terhadap rekan kerja 

Kepuasan yang dirasakan oleh seorang karyawan atas hubungan dengan rekan 

kerja dimana rekan kerja dalam tim atau kelompok dapat saling bekerja sama 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

4. Kepuasan kerja terhadap gaji 

Kepuasan yang dirasakan oleh seorang karyawan atas besar mapun sistem 

pemberain gaji yang diterapkan oleh pihak manajemen perusahaan. 

5. Kepuasan kerja terhadap promosi 

Kepuasan yang dirasakan oleh seorang karyawan atas penghargaan yang 

diberikan oleh pihak manajemen perusahaan dalam bentuk pemberian 

tanggungjawab yang lebih tinggi (promosi jabatan) yang dilakukan secara adil. 

Karyawan akan menghasilkan kinerja yang baik apabila mereka memiliki 

motivasi pribadi yang tinggi. Menurut Gerald Kushel dalam “Reaching the Peak 

Performance Zone” (Amazon, 1994), faktor berikut ini merupakan alat untuk 
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menciptakan manusia (karyawan-karyawan) yang mempunyai motivasi pribadi, 

yaitu: 

1. Pendapatan secara fisik (gaji dan kesejahteraan lainnya) 

2. Harga diri 

3. Kekuasaan (power)  

4. Pekerjaan atau tugas yang menarik 

5. Kesempatan untuk berhasil 

6. Merasa dianggap penting 

7. Kesempatan untuk belajar keterampilan baru 

8. Pengakuan 

9. Hubungan akrab dengan sesama karyawan  

10. Kesempatan untuk merealisasikan harapan dan imian 

11. Merasa dianggap berguna 

Menurut Kuswadi (2004), sebagai manusia karyawan mempunyai sifat-sifat 

antara lain: 

1. Bisa senang bisa susah 

2. Bisa rasional bisa emosional 

3. Punya harga diri sebagai manusia 

4. Punya visi dan cita-cita 

Manusia sebagai karyawan juga mempunyai kebutuhan. Menurut Maslow, 

jenjang kebutuhan manusia sebagai karyawan (Maslow’s bierarchy of needs) 

adalah :  

1. Kebutuhan fisiologi/dasar/pokok (basic needs atau faali), seperti makan, 

minum, pakaian, tempat tinggal, tidur, seks, udara segar, dan lain-lain. 
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2. Safety security needs. Kebutuhan akan rasa aman, jauh dari bahaya dalam 

menghadapi kehidupannya. 

3. Social affiliation needs. Kebutuhan akan kegiatan sosial, diterima oleh kelompok 

agar tidak merasa terasing. 

4. Esteem recoginition needs. Kebutuhan untuk dihargai dan dihormati orang lain. 

5. Self actualization needs. Kebutuhan untuk mendapatkan realisasi diri dan 

terpenuhinya cita-cita pribadi sehingga dapat mengembangkan potensi/kepastian 

dirinya. 

Kebutuhan-kebutuhan karyawan sebagai manusia yang dimaksud, berdasarkan 

hasil dari banyak penelitian selama ini, dapat dikategorikan menjadi banyak 

kelompok atau atribut, antara lain : 

1. Gaji/pendapatan 

2. Variasi pekerjaan 

3. Keamanan kerja 

4. Merasa dihargai 

5. Merasa dipercaya 

6. Pengakuan prestasi kerja (terima kasih) 

7. Fleksibilitas atau keluwesan jam kerja 

8. Hak libur 

9. Kesempatan promosi 

10. Penghargaan dari manajemen 

11. Pelatihan 

12. Skema pensiun 

13. Kerja sama dengan sesama karyawan 
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14. Komunikasi dengan pimpinan puncak 

15. Fleksibilitas dari atasan 

16. Jumlah jam kerja 

17. Bantuan perusahaan atau pembayaran pada waktu sakit 

18. Tantangan kerja 

19. Mendapat kesempatan yang sama 

20. Komunikasi antarbagian dalam perusahaan 

21. Mendapatkan kesempatan yang sama 

22. Perusahaan mengetahui apa yang diharapkan dari karyawan 

23. Lokasi kantor dari rumah 

24. Penilaian 

25. Kondisi fisik tempat bekerja 

26. Dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan 

27. Reputasi atasan 

28. Keamanan pribadi 

29. Kemudahan dalam mencapai fasilitas kerja 

30. Respek kepada manajemen 

31. Parkir kendaraan  

32. Etika atasan 

33. Kebijakan dilarang merokok  

34. Kamar P3K 

 

 

2.2.3 Kinerja Karyawan 



 

 

  

 

21 

A. Pengertian Kinerja Karyawan 

Landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja. Jika tidak 

ada kinerja maka seluruh bagian organisasi, maka tujuan tidak dapat tercapai. 

Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin atau manajer. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dan diterjemahkan oleh Hadari 

Nawawi (2006: 63) mengatakan bahwa kinerja adalah (a) sesuatu yang dicapai, (b) 

prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan kerja. Definisi lain mengenai kinerja 

menurut Hadari Nawawi (2006: 63) adalah “Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu 

target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas 

waktu yang disediakan”.  

Kinerja menjadi rendah jika diselesaikan melampui batas waktu yang 

disediakan atau sama sekali tidak terselesaikan. Menurut Henry Simamora dikutip 

dan diterjemahkan oleh Dina Nurhayati (2008: 7) kinerja karyawan adalah tingkat 

dimana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Menurut 

Malayu S.P. Hasibuan (2006: 94) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. 

Sedangkan menurut Suyadi Prawirosentono (2008: 2) kinerja atau dalam bahasa 

inggris adalah performance, yaitu: hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan adalah kemampuan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan, dimana 
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suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui 

batas waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan moral maupun 

etika perusahaan. Dengan demikian kinerja karyawan dapat memberikan kontribusi 

bagi perusahaan tersebut. 

 

B. Pengukuran Kinerja 

Menurut Barry Cushway (1977: 100) bahwa ada beberapa unsur-unsur dalam 

pengukuran kinerja karyawan antara lain : 

1) Kualitas Hasil Kerja (Quality Control)  

Seorang Karyawan dituntut untuk dapat memenuhi kualitas kerja yang 

 ditentukan oleh perusahaan. Kinerja karyawan dapat dilihat dari kualitas 

 hasil kerja yang dicapai. 

2) Kuantitas Hasil Kerja (Quantity of Work)  

Karyawan dituntut untuk mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan, 

 kinerja karyawan yang dicapai dapat dilihat dari kuantitas hasil kerjanya. 

3) Pengetahuan Tentang Pekerjaan (Knowledge of Job) 

Pengetahuan yang dimiliki akan membantu pelaksanaan pekerjaan, sehingga 

 orang yang memiliki pengetahuan tersebut sering kali memiliki kinerja yang 

 baik. 

4) Ketergantungan 

Karyawan dituntut untuk memiliki kemandirian dalam bekerja, tidak 

 menggantungkan diri pada lingkungan kerjanya. Seorang yang 

 produktifitasnya baik sering kali ditemukan tidak tergantung pada 
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 lingkungan sekitar, orang yang tergantung sangat sulit untuk mencapai 

 motivasi kerja yang bagus.  

5) Kehadiran atau presensi 

Orang yang produktifitasnya baik dapat dilihat dari kehadirannya setiap hari 

 kerja. Karyawan yang jarang terlambat atau absen dan memiliki keterlibatan 

 kerja yang tinggi akan mengaruh pada kinerja yang baik.  

6) Kerjasama (Cooperation) 

Karyawan dituntut untuk melakukan kerjasama dalam bekerja dengan 

 karyawan lain sehingga akan tercipta suasana kerja yang dinamis.  

7) Adaptasi atau Penyesuaian Diri (Adaptability) 

Seorang karyawan dituntut untuk dapat dengan cepat melakukan penyesuaian 

 diri terhadap pekerjaan dan karywan lain supaya tidak dapat menghambat 

 suasana kerja karyawan lain.  

8) Pemeliharaan (House Keeping) 

Karyawan dituntut untuk dapat secara langsung ikut berperan serta menjaga 

 alat-alat pekerjaan dan kebersihan tempat bekerja sehingga tercipta suasana 

 kerja yang nyaman. 

 

C. Faktor-faktor Kinerja Karyawan 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006: 94) mengungkapkan bahwa kinerja 

merupakan gabungan tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang 

pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta 

tingkat motivasi pekerja. Apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka 
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diharapkan kinerja perusahaan akan baik pula. Menurut Alex Soemadji Nitisemito 

(2001: 109), terdapat berbagai faktor kinerja karyawan, antara lain: 

1) Jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan 

2) Penempatan kerja yang tepat 

3) Pelatihan dan promosi 

4) Rasa aman di masa depan (dengan adanya pesangon dan sebagainya) 

5) Hubungan dengan rekan kerja 

6) Hubungan dengan pemimpin 

Menurut Robbins (1996: 295) bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya : 

1)  Hasil Kerja Individu (Individual Task Outcome) 

Untuk memenuhi standar kerja yang ditetapkan maka karyawan harus mampu 

memenuhi standar kualitas dan kuantitas hasil pekerjaaan tanpa meninggalkan 

faktor efisien, sehingga Badan Usaha dapat menekan biaya yang dikeluarkan.  

2)  Perilaku (Behavior) 

Badan usaha terdiri dari banyak karyawan baik atasan maupun bawahan dan 

dapat dikatakan sebagai suatu kelompok kerja yang mempunyai perilaku 

masing-masing, karena itu seorang karyawan dituntut untuk memiliki 

semangat kerja yang tinggi dan selalu bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya serta mampu bekerjasama dengan rekan sekerja yang dapat 

mendukung dalam menyelesaikan pekerjaannya.  

3)  Ciri (Traits) 

Ciri dan sifat karyawan yang umumnya berlangsung lama dan tetap 

 sepanjang waktu seperti rasa kurang percaya diri, kurang pengalaman dan 
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 individualitas, tetapi dengan adanya perubahan-perubahan dan campur 

 tangan dari pihak luar seperti diadakannya pelatihan yang dapat 

 menimbulkan rasa percaya diri dan kerjasama yang akan mempengaruhi 

 kinerja karyawan di Badan Usaha tersebut. 

Berdasarkan beberapa faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Diantaranya faktor internal 

antara lain : kemampuan intelektualitas, disiplin kerja, kepuasan kerja dan motivasi 

karyawan. Faktor eksternal meliputi : gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, 

kompensasi dan sistem manajemen yang terdapat di perusahaan tersebut. 

Faktor-faktor tersebut hendaknya perlu diperhatikan oleh pimpinan sehingga 

kinerja karyawan dapat optimal. 

 

D. Standar Kinerja Karyawan 

Menurut A. Dale Timpe (1999: 247), menyatakan bahwa standar kerja 

merupakan standar kerja dianggap memuaskan bila pernyataannya menunjukkan 

beberapa bidang pokok tanggung jawab karyawan, memuat bagaimana suatu 

kegiatan kerja akan dilakukan, dan mengarahkan perhatian kepada mekanisme 

kuantitif bagaimana hasil-hasil kinerja diukur. Menurut Wirawan (2009: 67) 

standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan upaya kerja karyawan dalam kurun 

waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan 

semua tenaga, pikiran, ketrampilan, pengetahuan, dan waktu kerjanya untuk 

mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerja. Menurut Randall S. Schular & 

Susan E. Jackson (1999: 11) ada tiga jenis dasar kriteria kinerja, yaitu: 
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1) Kriteria berdasarkan sifat (memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang 

karyawan). 

2) Kriteria berdasarkan perilaku (kriteria yang penting bagi pekerjaan yang 

membutuhkan hubungan antar personal). 

3) Kriteria berdasarkan hasil (kriteria yang fokus pada apa yang telah dicapai atau 

dihasilkan). 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003: 143) untuk mencapai tujuan kinerja 

karyawan maka dapat dinilai dari tiga hal, meliputi : penilaian harus mempunyai 

hubungan dengan pekerjaan, adanya standar pelaksanaan kerja, praktis (mudah 

dipahami atau dimengerti karyawan atau penilai). Menurut Suyadi Prawirosentono 

(2008: 27), kinerja dapat dinilai atau diukur dengan beberapa indikator yaitu: 

1) Efektifitas 

Efektifitas yaitu bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhan yang 

direncanakan. 

2) Tanggung jawab 

Merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat kepemilikan 

wewenang. 

3) Disiplin 

Yaitu taat pada hukum dan aturan yang belaku. Disiplin karyawan adalah 

ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja 

dengan perusahaan dimana dia bekerja. 

4) Inisiatif 

Berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk suatu ide yang berkaitan 

tujuan perusahaan. Sifat inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan 
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perusahaan dan atasan yang baik. Perkataan lain inisiatif karyawan merupakan 

daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa banyak kriteria 

kinerja, maka peneliti menggunakan kriteria kinerja menurut Suyadi 

Prawirosentono yang meliputi : efektifitas, tanggung jawab, disiplin dan inisiatif. 

Berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tentunya 

membutuhkan kriteria yang jelas, karena masing-masing pekerjaan tentunya 

mempunyai standar yang berbeda-beda tentang pencapaian hasilnya. Seperti telah 

dijelaskan bahwa yang memegang peranan penting dalam suatu organisasi 

tergantung pada kinerja pegawainya. Agar pegawai dapat bekerja sesuai yang 

diharapkan, maka dalam diri seorang pegawai harus ditumbuhkan motivasi bekerja 

untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan. Apabila semangat kerja menjadi 

tinggi maka semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan lebih cepat dan 

tepat selesai. Pekerjaan yang dengan cepat dan tepat selesai adalah merupakan 

suatu prestasi kerja yang baik. 

 

E. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk Penilaian Kinerja 

Berdasarkan PP No 10 tahun 1979 menjelaskan bahwa DP3 adalah suatu daftar 

yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan calon / pegawai yang 

dilaksanakan sebagai usaha untuk lebih menajamin objektifitas dalam pembinaan 

pegawai atau personal, berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja. Hasil penilaian 

pelaksanaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam satu daftar. Pejabat yang 

berwewenang membuat penilaian ini adalah atasan langsung dari personal yang 

bersangkutan. 
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Berdasarkan Pasal 2 PP No 10 tahun 1979 menyebutkan bahwa DP3 digunakan 

sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan personel atau dalam 

mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, 

kenaikan gaji bekerja, dan sebagainya. Sumber acuan pembuatan DP3 dapat berasal 

dari: 

 

1. Buku Catatan Penilaian Personel 

2. Buku Absensi Personel 

3. Informasi yang diperoleh dari pemantauan, pengawasan, dan pengendalian yang 

dilaksanakan seorang atasan.  

Memperoleh sumber data ini, setiap pejabat atau atasan langsung personel 

yang dinilai, harus mengisi setiap waktu. Catatan ini merupakan sumber resmi dan 

akurat, sebagai bahan pembuatan DP3 pada waktunya. Mengenai hal apa saja yang 

perlu diketahui berkenaan dengan DP3 ini, dijelaskan dalam PP 10 tahun 197, yaitu 

tentang pejabat penilai, atasan pejabat penilai, tata cara penilaian, tata cara 

penyampaian DP3, dan tata cara pengajuan keberatan.  

1. Pejabat Penilai Personel 

Seorang pejabat penilai merupakan atasan langsung personel yang dinilai, 

berkewajiban untuk:  

a. Membuat DP3 bagi personel yang telah dibawahinya selama 6 bulan. 

b. Membuat DP3 berdasarkan bahan yang ditinggalkan pejabat lama untuk menilai 

personel yang belum 6 bulan menjadi bawahannya. 

c. Mengisi nilai DP3 personel yang dinilai berdasarkan sumber yang ada padanya 

dan tidak menyerahkan pada orang atau pejabat lain. 
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2. Atasan Pejabat Penilai 

Kewajiban atasan pejabat penilai setelah menerima konsep DP3 dari pejabat 

penilai adalah sebagai berikut: 

a. Wajib membaca dan memeriksa konsep DP3 yang disampaikan kepadanya. 

b. Wajib memeriksa keberatan personel serta tanggapan pejabat penilai yang 

tercantum dalam DP3 yang disampaikan kepadanya. 

c. Dapat mengubah nilai yang dibuat pejabat penilai sepanjang ada alasan yang 

cukup, dan perubahan tidak dapat diganggu gugat. 

d. Menandatangani DP3 pada kolom yang sudah tersedia sebagai tanda pengesahan 

DP3 tersebut. 

3. Tata Cara Penilaian DP3 

Tata cara penilaian DP3 menurut PP 10 tahun 1979 yang dimuat dalam pasal 5, 

dinyatakan dalam sebutan dan spektrum angka, seperti dimuat dalam Tabel berikut:  

Tabel 1. Cara Penilaian DP3  
Sebutan Spektrum Angka 

a. Amat Baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Sedang 
e. Kurang  

91 – 100 
81 - 90 
71 - 80 
61 - 70 
60 – kebawah 

Sumber: Data Sekunder, 2016 

4. Cara Penyampaian DP3 

Tata cara penyampaian DP3 diatur dalam penjelasan pasal 9 No.10 Tahun 

1979 sebagai berikut: 

a. Setelah diisi dan ditandatangani pada tempat yang sudah tersedia, pejabat penilai 

menyerahkan DP3 itu langsung kepada personel yang dinilai. 

b. Bila personel yang dinilai menyetujui isi DP3, maka ia menandatanganinya 

kepada pejabat penilai paling lama 14 hari sejak tanggal ia menerimanya. 
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c. Pejabat penilai yang menerima DP3 yang sudah ditandatangani personel itu, 

segera menyampaikannya dari atasan pejabat penilai. 

5. Tata Cara Pengajuan Keberatan 

Personel yang dinilai keberatan atas isi DP3 yang diisi oleh pejabat penilai, ia 

dapat mengajukan keberatan dengan cara menulis pada tempat yang sudah 

disediakan dan mengembalikan DP3 itu kepada pejabat penilai paling lama 14 hari, 

terhitung sejak tanggal diterimanya DP3. Apabila batas waktu ini terlampaui, maka 

keberatan tersebut gugur, dan yang bersangkutan wajib menandatangani DP3 

tersebut di tempat yang sudah tersedia. Berdasarkan kondisi ini, pejabat penilai 

harus membuat tanggapan atas keberatan personel dengan menuliskannya pada 

tempat yang tersedia, paling lambat 14 hari terhitung sejak DP3 tersebut kembali 

kepadanya. Selanjutnya, DP3 tersebut harus sudah disampaikan kepada atasan 

pejabat penilai untuk memperoleh keputusan dan pengesahan.  

Karena DP3 merupakan penilaian prestasi kerja seorang personel, maka sudah 

tentu ia perlu dirahasiakan dari orang yang tidak berhak. DP3 yang bersifat ini 

hanya boleh diketahui oleh: 

a. Personel yang dinilai 

b. Pejabat penilai atau atasan langsung personel tersebut 

c. Atasan pejabat penilai 

d. Pejabat penilai yang tertinggi 

e. Pejabat lain yang mempunyai hubungan erat dengan tugas pengelolaan DP3  

terbebut. 

6. Unsur-unsur Pelaksanaan Pekerjaan yang Dinilai dalam DP3 
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Menurut pasal 4 PP Tahun 1979, unsur-unsur dalam DP3 yang dinilai ada 8 

macam, yaitu: 

a. Kesetiaan,  

b. Prestasi kerja,  

c. Tanggung jawab,  

d. Ketaatan,  

e. Kejujuran,  

f. Kerja sama,  

g. Prakarsa dan  

h. Kepemimpinan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Langkah yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara kepuasan kerja 

karyawan terhadap kinerja karyawan keripik buah UD Putra Fajar di Desa 

Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu secara simultan dan signifikan ada 

pengaruh adalah dengan cara melakukan uji regresi linear sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KEPUASAN KERJA KARYAWAN  

  

Gaji Penghargaan dari pimpinan 

Dukungan dari rekan kerja  

  

Keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan 

  Kerja sama tim  
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan Bagan 1 kepuasan kerja dipengaruhi oleh 5 variabel yaitu 

perasaan puas terhadap gaji, terhadap kondisi kerja, terhadap penghargaan dari 

pepimpin, terhadap kerja sama tim dan terhadap keberhasilan menyelesaikan  

pekerjaan. Dari kelima variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, 

akan dipengaruhi oleh kinerja karyawan, sedangkan kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh 8 variabel yaitu prestasi kerja, tanggung jawab, kesetiaan, ketaatan, kerja 

sama, kejujuran, prakarsa, dan kepemimpinan. 

Usia, prestasi kerja, kepuasan kerja karyawan berpengaruh dengan kinerja 

personal. Kinerja personal yang dimaksud adalah kinerja karyawan keripik buah 

dalam melaksanakan tugas proses produksi, pemasaran maupun promosi. Dari 

kajian-kajian tersebut maka penelitian ini dapat dikemukakan secara konseptual 

pengaruh antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan keripik buah UD Putra 

Fajar di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dalam bentuk visualisasi 

paradigma penelitian sebagaimana tampak pada Bagan 2. 

 Kepuasan Kerja Karyawan      Kinerja Karyawan 

KINERJA KARYAWAN 

 

Kesetiaan 

Ketaatan 

Prestasi kerja 

Kerja sama  

Kejujuran 

Kepemimpinan 

Prakarsa Tanggungjawab 
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   (X 1 )           (Y) 

Bagan 2. Model Konseptual Pengaruh Antara Kepuasan Kerja Karyawan 

dan Kinerja Karyawan Keripik Buah UD Putra Fajar di Desa 

Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

 

Berdasarkan Bagan 2 menjelaskan bahwa kepuasan kerja karyawan 

berpengaruh dengan kinerja karyawan Keripik Buah UD Putra Fajar di Desa 

Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.  

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga kepuasan kerja karyawan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan keripik buah UD Putra Fajar di Desa 

Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.  
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