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BAB II 

LANDASAN PENELITIAN 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini menggunakan tiga rujukan penelitian terdahulu sebagai 

acuan, antara lain: 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait dengan Analisis Faktor Dominan 
Yang Berperan Dalam Kepuasan Kerja Karyawan Pada CV. 
Lumba-Lumba 

 
No 1 

Judul Analisis Faktor Konfirmatori Untuk Tingkat Kepuasan 
Pengunjung Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta 

Peneliti Metza Marisca (2014) 
Sumber Skripsi S1 Universitas Negeri Yogyakarta 

Latar Belakang Perpustakaan sebagai unit pelaksana teknis harus senantiasa 
meningkatkan pelayanannya  terhadap  seluruh  sivitas  
akademika  dengan  mengutamakan kepuasan  pengunjung. 
Peneliti kemudian menggunakan analisis faktor  konfirmatori  
untuk  meneliti  tingkat  kepuasan  pengunjung  perpustakaan  
UNY. 

Tujuan Tujuan penelitian adalah : 
1. Menjelaskan  indikator-indikator  yang  mempengaruhi  

tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan Universitas 
Negeri Yogyakarta. 

2.  Menjelaskan  tingkat  kepuasan  pengunjung  perpustakaan  
Universitas Negeri Yogyakarta. 

Metode 
Penelitian 

Metode yang digunakan  adalah  metode Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) 

Model 
Penelitian 

 
 
 
 
 
            B1 B2                  B3 B4 
 
 
 
 
 

Hasil Penelitian Hasil penelitian diperoleh sepuluh  indikator  yang  
mempengaruhi  tingkat  kepuasan  pengunjung  perpustakaan  
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UNY,  yaitu responsiveness,  security,  reliability,  tangibles,  
competence,  credibility,  courtesy, access, understanding the 
customer, dan communication. Berdasarkan hasil output  
SPSS  17.0  kesepuluh  indikator  tersebut  dapat  
menjelaskan  52,720%  dari variabilitas 38 variabel. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengunjung 
perpustakaan UNY berada pada taraf cukup puas. 

 

No 2 
Judul Analisis Faktor Konfirmatori untuk Mengetahui Kesadaran 

Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Surabaya Timur 
Peneliti M Mushonnif Efendi dan Jerry Dwi Trijoyo Purnomo 
Sumber Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 1, No 1, (Sept.2012) 

ISSN:2301-928X 
Latar Belakang Surabaya merupakan kota metropolitan di Jawa Timur, 

dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Transportasi yang 
tinggi mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan semakin 
tinggi. Sepeda motor memberikan angka kecelakaan paling 
tinggi dari pada transportasi lain. Dengan demikian 
diperlukankesadaran berlalu lintas agar dapat mengurangi 
kecelakaan sepeda motor.  

Tujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator apa 
saja yang paling berkontribusi besar dalam survey kesadaran 
berlalu lintas, variabel laten yang digunakan adalah kesadaran 
berlalu lintas, pribadi, aturan dan lingkungan 

Metode 
Penelitian 

Metode yang digunakan adalah Confirmatory Factor Analysis 
(CFA)  

Model 
Penelitian 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Hasil Penelitian Hasil penelitian diperoleh “kesadaran kontribusi”  terbesar 
yakni pernah melihat kecelakaan sehingga lebih waspada, 
variabel pribadi kontribusi terbesar tidak mengerem secara 
mendadak, variabel aturan kontribusi terbesar menggunakan 
jaket (perlengkapan berkendara) dan variabel lingkungan 
kontribusi terbesar mematuhi aturan meskipun tidak ada 
polisi yang menjaga. Sedangkan pada second orderCFA 
menghasilkan kesadaran berlalu lintas kontribusi terbesar 
adalah lingkungan. 
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No 3 
Judul Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT.KOPANITIA 
Peneliti Edrick Leonardo dan Fransisca Andreani 
Sumber Jurnal AGORA Vol. 3, No. 2, (2015) 

Latar Belakang Dalam usaha mencapai tujuan perusahaan, permasalahan 
yang  dihadapi  semakin  kompleks  seiring  dengan  
perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Salah satu cara  
untuk  menjamin  tercapainya  keselarasan  tujuan,  
perusahaan bisa  memberikan  perhatian  dengan  
memberikan  kompensasi kepada  karyawan,  karena  
kompensasi  merupakan  hubungan timbal balik antara 
perusahaan dengan karyawan 

Tujuan Mengetahui pengaruh  pemberian  kompensasi  dalam  bentuk  
finansial maupun  non  finansial  terhadap  kinerja  karyawan  
pada  PT. Kopanitia. 

Metode 
Penelitian 

Teknik  analisa  data  yang  digunakan  terdiri  dari Uji 
Validitas, Uji Reliabilitas, Analisi Deskriptif, Uji Asumsi 
Klasik, Regresi Linier Berganda, Goodness of Fit  yang 
terdiri dari  Uji  F  dan  Uji  t,  dan  Koefisien  Determinasi  
(Rsquare).  

Model 
Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil Penelitian Hasil penelitian diperoleh, sebaagi berikut : 
1. Kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap  kinerja  karyawan  PT.  Kopanitia  
sehinggahipotesis pertama dinyatakan terbukti. 

2. Kompensasi  non  finansial  berpengaruh  positif  dan 
signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  PT.  Kopanitia 
sehingga hipotesis kedua dinyatakan terbukti. 

3.  Kompensasi  finansial  lebih  dominan  terhadap  kinerja 
karyawan  PT.  Kopanitia  sehingga  hipotesis  ketiga 
dinyatakan terbukti 

 

 

 

 

Kompensasi 
Finansial (X1) 

Kompensasi  Non 
Finansial (X2) 

Kompensasi  Non 
Finansial (X2) 
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No 4 
Judul Analisis Faktor Konfirmatori Untuk Mengetahui 

Pembentukan Atribut  Mall pada Mall di Kota Malang  
Peneliti Pradityo Irshadi (2012) 
Sumber Skripsi  S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unuversitas 

Brawijaya 
Latar Belakang Mall  merupakan  pusat  perbelanjaan  yang  memiliki  fungsi  

untuk  berbelanja keperluan rutin, namun seiring dengan 
perkembangan zaman fungsi  mall  tidak hanya sekedar  
tempat  untuk  berbelanja  kebutuhan  rutin,  namun  saat  ini  
fungsi  mall  juga meliputi tempat untuk berekreasi, mencari 
nilai gaya hidup, serta untuk bersosialisasi. Kota Malang 
merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan 
dalam bidang mall. 

Tujuan Mengetahui atribut dan kecenderungan khas setiap Mall di 
Kota Malang 

Metode 
Penelitian 

Metode Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

Model 
Penelitian 

 
 
 
 H1 
 
 H2 
 
 H3 
 
 H4 
 
 H5 
 
 

Hasil Penelitian Hasil penelitian diperoleh Atmosfer, Lokasi, Fasilitas, 
Pelayanan, dan Produk dapat  membentuk atribut mall 
Artinya, bagaimana suasana  yang  dibangun  pada setiap  
mall  di  Kota  Malang berupa  desain  interior  dan eksterior,  
aroma  atau  hawa yang  terasa  di  sekitar  mall, kondisi  
lingkungan  di  sekitar mall,  dan  bagaimana  suasana mall  
dapat  mempengaruhi mood  dari  konsumen  memiliki peran 
penting 

 

 

 

 

Atmosfer (X1) 

Lokasi (X2) 

Fasilitas (X3) 

Pelayanan (X4) 

Produk (X5) 

Atribut 
Mall (Y) 
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No 5 
Judul Studi Validitas Konstruk Tes Inteligensi Multidimensional 

(TIM) Sesi Performance 
Peneliti Reza Inspirawan (2011) 
Sumber Skripsi S1 Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 

Latar Belakang Salah satu bentuk tes psikologi yang sangat sering digunakan 
dalam industry adalah tes inteligensi atau sering disebut 
dengan tes IQ yang biasanya digunakan dalam proses seleksi 
dan rekrutmen. Tes Intelligensi seringkali digunakan pada 
tahap penyaringan. Namun peningkatan penggunaannya tidak 
dibarengi dengan pengembangan alat tes inteligensi baru 
sehingga seringkali alat tes yang sama digunakan 
berulangkali. Akibatnya sampai terjadi pembocoran kunci 
jawaban. 

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh 
item dalam setiap subtes TIM sesi performance mengukur 
konstruk yang dimaksud. 

Metode 
Penelitian 

Metode Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

Model 
Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil Penelitian Hasil penelitian diperoleh  melalui analisis factor dua tingkat 
ditemukan bahwa seluruh subtes secara signifikan mengukur 
skor performance. Setiap subtes terbukti secara signifikan 
berkontribusi terhadap skor performance.  

  

Item 1 

Item 35 

Item 1 

Item 35 

Item 1 

Item 50 

Item 1 

Item 21 

Item 1 

Item 20 

Digit Symbol 

Picture 
Completion 

Spatial 

Picture Arrangement 

Object Assembly 

Sesi 
Performance 
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Beberapa penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini.Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

pengakajian variable-variabel bebas terhadap variable kepuasan kerja.Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlettak pada indikator yang digunakan 

untuk mengukur masing-masing variabel. 

 Selain itu penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena 

menggunakan alat analisis yang berbeda. Penelitian ini memiliki perbedaan alat 

analisis yang digunakan, dalam penelitian Edrick (2015) perbedaannya 

memperhitungkan sistem kepemimpinan dan motivasi kerja karyawan, kemudian 

penelitian Metza (2014), perbedaannya adalah Metza meneliti kepuasan 

pengunjung perpustakaan, dan 3 penelitian yang lain pada penelitian Musonif 

(2012), Praditya (2012) dan Reza (2011) perbedaanya terletak pada yang diteliti. 

 Secara umum terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada 

jumlah populasi dan sampel.Selain itu, objek penelitian yang dikaji yaitu 

karyawan CV. Lumba-Lumba, Kabupaten Malang. Perusahaan ini bergerak 

dibidang industri makanan ringan dan pusat oleh-oleh khas Kabupaten Malang. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Kajian Tentang Kepuasan Kerja Karyawan 

Menurut Suwatno dan Priansa (2011), kepuasan kerja (job satisfaction) 

adalah cara seseorang merasakanpekerjaannya yang dihasilkan dari sikapnya 

sendiri terhadap berbagai aspek yang terkandung di dalam pekerjaan. Luthans 

(2006) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan 

mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dianggap 

penting. Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan 
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seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya (Robbins dan 

Judge, 2008). 

Menurut Wexley & Yukl (dalam As’ad, 2002), menyatakan bahwa 

kepuasan kerja ialah perasaan seseorang terhadappekerjaanya.Sedangkan hal yang 

serupa juga dinyatakan oleh Mathis dan Jackson (2011) bahwa kepuasan kerja 

adalah keadaan emosional  positifhasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang. 

Menurut Rivai (2004), teori tentang kepuasan kerja yang cukup dikenal yaitu teori 

keadilan (equity theory) mengemukakan bahwa orang merasa puas atau tidak 

puas, tergantung ada atau tidak keadilan (equity) dalam suatu situasi, khususnya 

situasi kerja, seseorang akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan 

rasio input hasil orang lain dan apabila perbandingan itu dianggap cukup adil, 

maka karyawan akan merasa puas. 

 Berdasarkan teori-teori tersebut dapat dinyatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan perasaan puas individu karena harapan sesuai dengan kenyataan yang 

diperoleh di tempat kerja baik dalam hal beban kerja, lingkungan atau kondisi 

kerja, hubungan dengan rekan kerja atau penyelia, dan kompensasi. 

Kepuasan kerja sulit didefinisikan karena rasa puas itu bukan keadaan 

yang tetap melainkan dapat dipengaruhi dan diubah oleh kekuatan–kekuatan baik 

dari dalam maupun dari luar lingkungan kerja (Suwatno dan Priansa, 2011). 

Robbins dan Judge (2008) menyebutkan kepuasan kerja dapat diukur dengan 

kepuasan terhadap beban kerja, kompensasi, promosi, pengawasan 

(supervisor),dan rekan kerja. Menurut Sopiah (2008), aspek–aspek kerja yang 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah (a) promosi, (b) gaji, (c) pekerjaan 

itu sendiri, (d) supervise, (e) teman kerja, (f) keamanan kerja, (g) kondisi kerja, 
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(h) administrasi/kebijakan perusahaan, (i) komunikasi, (j) tanggung jawab, (k) 

pengakuan, (l) prestasi kerja, dan (m) kesempatan untuk berkembang.Menurut 

Rivai (2011) indikator dari kepuasan kerja terdiri dari : 

1)  Isi pekerjaan 

Penampilan  tugas  atau  atribut  pekerjaan  yang  aktual  dan sebagai  kontrol  

terhadap  pekerjaan.Karyawan  akan  merasa  puas apabila tugas kerja 

dianggap menarik dan memberikan kesempatanbelajar dan mendapat 

kepercayaan tanggung jawab atas pekerjaan itu. 

2)  Supervisi 

Perhatian  dan  hubungan  yang  baik  dari  pimpinan  kepada bawahan, 

sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya menjadi bagian  yang  penting  

dari  organisasi.  Sebaliknya,  supervisi  yang buruk dapat meningkatkan turn 

over dan absensi karyawan. 

3)  Organisasi dan manajemen 

Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu memberikan  situasi  

dan  kondisi  kerja  yang  stabil,  untuk memberikan kepuasan kepada 

karyawan. 

4)  Kesempatan untuk maju 

Adanya  kesempatan  untuk  memperoleh  pengalaman  dan peningkatan  

kemampuan  selama  bekerja  akan  memberikan kepuasan pada karyawan 

terhadap pekerjaannya. 

5)  Gaji dan keuntungan dalam bidang finansial 

Gaji adalah suatu jumlah yang diterima dan keadaan  yangdirasakan dari upah 

(gaji). Jika karyawan merasa bahwa gaji yang diperoleh mampu memenuhi 
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kebutuhan hidupnya, diberikan secara adil didasarkan pada tingkat 

ketrampilan, tuntutan pekerjaan, serta standar  gaji  untuk  pekerjaan  tertentu,  

maka  akan  ada  kepuasan kerja 

6)  Rekan kerja 

Adanya  hubungan  yang  dirasa  saling  mendukung  dan saling  

memperhatikan  antar  rekan  kerja  akan  menciptakan lingkungan kerja yang 

nyaman dan hangat sehingga menimbulkan kepuasan kerja pada karyawan. 

7)  Kondisi pekerjaan 

Kondisi  kerja  yang  mendukung  akan  meningkatkan kepuasan  kerja  pada  

karyawan.  Kondisi  kerja  yang  mendukung artinya  tersedianya  sarana  dan  

prasarana  kerja  yang  memadai sesuai dengan sifat tugas yang harus 

diselesaikannya. 

  Menurut Job Satisfaction Survey (JSS 1985 dalam Jabal Tarik Ibrahim dan 

Wasis (2015)) mengukur sembilan unsur dari kepuasan kerja sebagai berikut : 

1) Pay, jumlah dan keadilannya 

2) Promotion opportunities, peluang dan rasa keadilan untuk mendapat promosi 

3) Supervision, keadilan dan kompetensi penugasan managerial oleh penyelia 

4) Fringe benefit, asuransi, liburan, dan bentuk fasilitas yang lain 

5) Contigent reward, rasa hormat, diakui dan diberikan apresiasi 

6) Operating procedure, kebijakan, prosedur, aturan 

7) Coworkers, rekan kerja yang menyenangkan atau kompeten 

8) Nature of work, tugas itu sendiri dapat dinikmati atau tidak 

9) Communication, berbagai informasi di dalam organisasi (verbal maupun 

tulisan) 
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 Menurut Agung 2008 dalam Romel (2011) variabel individu meliputi 

karakteristik biografis (umur, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja), 

kemampuan (fisik dan intelektual), proses belajar, kepribadian, persepsi, sikap dan 

kepuasan kerja. Sedangkan Ratuh Hurriyanti 2005 dalam Romel (2011)  

memberikan pengertian tentang kharakteristik individu sebagai berikut 

“Kharakteristik individu merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi 

individu dalam memperolah, mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa serta 

pengalaman. Kharakteristik individu merupakan faktor internal (interpersonal) 

yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu”. Menurut Stephen P. 

Robbins 2006 dalam Romel (2011), kharakteristik individu mencakup usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan dan masa kerja dalam organisasi. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini mengkaji faktor-faktor pay, promotion opportunities, 

supervision, fringe benefit, contigent reward, operating procedure, coworkers, 

nature of work, communication dan kharakteristik individu perusahaan yang 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Hubungan pengaruh tersebut 

telah diungkapkan pada beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu sebagai 

referensi dalam menata kerangka pikir penelitian ini. 

 Berdasarkan uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka sebelum 

merumuskan hipotesis terlebih dahulu dikemukakan desain kerangka pemikiran 

penelitian. 

 Upaya mengetahui bagaimana kepuasan kerja karyawan pada suatu 

perusahaan, maka terdapat beberapa faktor yang berperan didalamnya. Penelitian 
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ini diputuskan mengambil faktor promotion opportunities, supervision, fringe 

benefit, contigent reward, operating procedure, coworkers, nature of work, 

communication dan kharakteristik individu sebagai variabel penelitian. Seluruh 

faktor tersebut merupakan unsur penting dalam meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan. 

 Teori tersebut diambil dari penelitian kepuasan kerja karyawan Universitas 

Muhammadiyah Malang oleh Prof. Dr. Ir Jabal Tarik Ibrahim, M.Si dan Wasis, 

SH., M.Si. Penelitian ini telah diterapkan sebagai tolok ukur melihat 

kecenderungan kepuasan karyawan. 

 Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa 

indikator sebagai instrument untuk mengetahui faktor dominan dalam menentukan 

kepuasan kerja karyawan di CV. Lumba-Lumba. 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

CV. LUMBA-LUMBA 

Penilaian Karyawan 

FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI 
KEPUASAN KERJA KARYAWAN 

ANALISIS FAKTOR KONFIRMATORI 

Unsur Kepuasan Kerja Karyawan 
Job Satisfaction Survey (JSS) 1985 dalam 

Jabal Tarik Ibrahim dan Wasis (2015) 

1) Pay (X1), jumlah dan keadilannya 
2) Promotion opportunities (X2), peluang 

dan rasa keadilan untuk mendapat 
promosi 

3) Supervision (X3), keadilan dan 
kompetensi penugasan managerial oleh 
penyelia 

4) Fringe benefit (X4), asuransi, liburan, 
dan bentuk fasilitas yang lain 

5) Contigent reward (X5), rasa hormat, 
diakui dan diberikan apresiasi 

6) Operating procedure (X6), kebijakan, 
prosedur, aturan 

7) Coworkers (X7), rekan kerja yang 
menyenangkan atau kompeten 

8) Nature of work (X8), tugas itu sendiri 
dapat dinikmati atau tidak 

9) Communication (X9), berbagai 
informasi di dalam organisasi (verbal 
maupun tulisan) 

 

Unsur Kharakteristik 
Individu pada 

Kepuasan kerja 
Karyawan, Stephen P. 
Robbins 2006 dalam 

Romel (2011) 

10) Kharakteristik 
Individu (X10) 

a) Usia 
b) Jenis kelamin 
c) Tingkat pendidikan 
d) Status perkawinan 
e) Masa kerja 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan pengembangan desain kerangka pemikiran di atas maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Diduga bahwa promotion opportunities, supervision, fringe benefit, 

contigent reward, operating procedure, coworkers, nature of work, 

communication dan kharakteristik individu merupakan faktor-faktor 

dominan yang  mempengaruhi kepuasan kerja karyawan CV. 

Lumba-Lumba. 

 


