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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang

adalah penelitian yang dilakukan oleh :

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

NO. Penelitian Terdahulu Uraian

1. Judul Penelitian

Teori motivasi hygiene Herzberg dan
kepuasan kerja karyawan dengan
variable mediasi berupa pandangan
terhadap uang ( Studi kasus : PT. X
Indonesia Finance ). Aswin
Wizaksana 2012

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui variable-
variabel dalam teori motivasi-
hygiene Herzberg mana yang
mempengaruhi dominan
terhadap kepuasan kerja
karyawan.

2. Untuk mengetahui seberapa
besar faktor pandangan
terhadap uang dapat
memediasi hubungan antara
uang/gaji terhadap kepuasan
kerja.

Metode Penelitian Regresi Linear Berganda

Hasil Penelitian

Pekerja yang menilai uang dengan
lebih tinggi akan puas dengan gaji dan
pekerjaannya saat mereka
mendapatkan gaji yang sesuai
harapannya.
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Lanjutan Tabel 2.1

NO. Penelitian Terdahulu Uraian

2. Judul Penelitian

Analisis Kepuasan Kerja dan
Ketidakpuasan Kerja di UD. Patriot
Mojokerto ( Suatu Tinjauan dari Teori
Dua Faktor Frederick Herzberg) Dafid
Bambang Setiawan 2012

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor
motivator dan faktor hygiene,
kepuasan kerja karyawan bila
ditinjau dari faktor motivator,
ketidakpuasan kerja bila
ditunjau dari faktor hygiene.

2. Untuk menganalisis pengaruh
faktor motivator terhadap
kepuasan kerja karyawan.

3. Untuk menganalisis pengaruh
faktor hygiene terhadap
ketidakpuasan kerja karyawan.

Metode Penelitian Analisis Regresi Linear Sederhana

Hasil Penelitian

Faktor motivator dan faktor hygiene di
UD. Patriot Mojokerto masuk dalam
kategori baik. Kepuasan kerja
karyawan bila ditinjau dari faktor
motivator masuk dalam kategori
tinggi. Ketidakpuasan bila ditinjau
dari faktor hygiene masuk dalam
kategori rendah. Faktor motivator
berpengaruh terhadap kepuasan kerja
karyawan dengan hasil uji F. Faktor
hygiene berpengaruh terhadap
ketidakpuasan kerja karyawan dengan
hasil uji F.
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Lanjutan Tabel 2.1

NO. Penelitian Terdahulu Uraian

3. Judul Penelitian

Pengaruh Teori Dua Faktor Frederick
Herzberg Terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan Perusahaan Ritel Infinite
Apple Premium Reseller Surabaya.
Christhofer 2015.

Tujuan Penelitin

1. Untuk menganalisis seberapa
besar pengaruh faktor hygiene
pada teori dua faktor oleh
Herzberg terhadap tingkat
kepuasan kerja karyawan di
perusahaan Ritel Infinite
Apple Premium Resseler
Surabaya.

2. Untuk menganalisis seberapa
besar pengaruh faktor
motivator pada teori dua faktor
Herzberg terhadap tingkat
kepuasan kerja karyawan di
perusahaan Ritel Infinite
Apple Premium Resseler
Surabaya.

3. Untuk mengetahui manakah
diantara faktor hygiene dan
faktor motivator pada teori dua
faktor Herzberg yang memiliki
pengaruh dominan terhadap
tingkat kepuasan kerja
karyawan di perusahaan Ritel
Infinite Apple Premium
Resseler Surabaya.

Metode Penelitian Regresi Linear Berganda

Hasil Penelitian

Faktor hygiene dan faktor motivator
baik secara simultan maupun parsial
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan kerja karyawan.
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

yang akan diteliti, yaitu :

1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang pertama menggunakan alat analisis

regresi linear berganda dan analisis mediasi sedangkan yang kedua

menggunakan analisis regresi linear sederhana dan yang ketiga

menggunakan analisis regresi berganda.

2. Penelitian Sekarang

Pada penelitian yang sekarang menggunakan alat analisis regresi linear

berganda dan mengalisis kepuasan kerja karyawan model teori dua

faktor dari Frederick Herzberg.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Kepuasan Kerja

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan

dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasaan kerja merupakan hal

yang bersifat individual karna setiap individu memiliki tingkat

kepuasan yang berbeda-beda. Sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku

dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang

sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat

kepuasan yang dirasakan.

Menurut T. Hani Handoko (2000: 193) kepuasaan kerja adalah

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di
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mana para karyawan memandang pekerjaannya. Kepuasaan kerja

mencerminkan perasaaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini

nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala

sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya.

Menurut Robbins (2003: 78) kepuasan kerja adalah sikap umum

terhadap pekerjaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka

yakini seharusnya mereka terima.

Menurut Anwar Prabu Mangku Negara (2004: 117) kepuasaan

kerja adalah suatu perasaan yang mendukung atau tindaknya diri

pegawai yang berhubungan dengan pekerjaanya maupun dengan

kondisi dirinya.

Menurut Moh As’ad (2008) penelitian di bidang kepuasan kerja

ada tiga macam arah yang dapat di lihat :

1. Usaha untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi sumber

kepuasan kerja serta kondisi-kondisi yang memengaruhinya.

Dengan mengetahui hal ini orang lalu dapat menciptakan kondisi-

kondisi tertentu agar karyawan bisa lebih bergairah dan merasa

bahagia dalam bekerja.

2. Usaha untuk bagaimana efek dari kepuasan kerja terhadap sikap dan

tingkah laku orang terutama tingkah laku kerja seperti produktivitas,

absentisme, kecelakaan akibat kerja, laaqbour turn over dan

sebagainya. Dengan mengetahui hal ini orang dapat mengambil
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langkah-langkah yang tepat dalam memotivasi karyawan serta

mencegah kelakuan-kelakuan yang dapat merugikan.

3. Apakah dalam rangka usaha mendapatkan rumusan atau definisi

yang lebih tepat itu sendiri.

2. Teori – teori Kepuasaan Kerja

Menurut Wexley dan Yulk (2003), teori kepuasaan kerja yang

lazim dikenal ada tiga macam yaitu:

a. Teori ketidaksesuaian (Discrepancy Theory)

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter (1961). Ia mengukur

kepuasaan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang

seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Kemudian Locke (1969)

menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang tergantung pada

discrepancy antara should be (expectation needs or value) dengan apa

yang menurut perasaanya atau persepsinya telah diperoleh melalui

pekerjaan. Menurut penelitian yang dilakukan Wanous dan Lawer

(1972) yang di kutip dari Wexley dan Yukl, menemukan bahwa sikap

karyawan terhadap pekerjaan tergantung bagaimana discrepancy itu

dirasakannya.

b. Teori keadilan (Equite theory)

Teori ini dikembangan oleh Adams (1963), pendahulu dari teori

ini adalah Zalzenik (1958) yang dikutip dari Locke (1969). Prinsip dari

teori ini adalah bahwa orang akan merasa puas dan tidak puas,

tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan (equity). Perasaan
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equity dan inequity atas situasi, diperoleh orang dengan cara

membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor dan

pemerintah dipengaruhi oleh motivasi.

Pada tiga elemen dari equite yaitu: input, out comes dan

comparation person. input adalah segala sesuatu yang berharga yang

dirasakan karyawan sebagai sumbangan terhadap pekerjaan, misalnya

pendidikan, penglaman kerja dan keterampilan. Out comes adalah

segala sesuatu yang berharga, yang dirasakan karyawan sebagai hasil

dari pekerjaanya seperti : gaji, penghargaan, dan simbol status.

Comparison person adalah kepada orang lain dengan siapa karyawan

membangkan rasio input dengan out comes.

c. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory)

Teori motivasi-hygiene dikemukakan oleh psikolog Frederick

Herzberg. Dalam keyakinan bahwa hubungan seorang individu pada

kerjanya merupakan suatu hubungan dasar dan bahwa sikapnya

terhadap kerja ini dapat sangat menentukan sukses atau kegagalan

individu itu. Herzberg menyelidiki pertanyaan “Apa yang diinginkan

orang-orang dari pekerjaan mereka ? Ia meminta orang-orang untuk

menguraikan. Secara rinci, situasi-situasi dimana mereka merasa luar

biasa baik atau buruk mengenai pekerjaan mereka. Dari respon-

responyang dikategorikan, Herzberg menyimpulkan bahwa jawaban

yang diberikan orang-orang ketika merekamerasa senang mengenai

pekerjaan mereka secara bermakna berbeda dari jawaban yang
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diberikan ketika mereka merasa tidak senang. Faktor intrinsik seperti

prestasi kerja, pekerjaan itu sendiri, penghargaan, kemajuan, tanggung

jawab tampaknya dikaitkan dengan kepuasan kerja. Bila mereka yang

ditanyai merasa senang mengenai kerja mereka, mereka cenderung

menghubungkan karakteristik ini ke diri mereka sendiri. Dipihak lain,

bila mereka tak terpuaskan, mereka cenderung mengutip faktor-faktor

ekstrinsik seperti gaji, keamanan kerja, kebijakan dan administrasi

perusahaan, hubungan dengan atasan, hubungan dengan rekan kerja.

Data itu menyarankan menurut Herzberg, bahwa lawan dari

kepuasan bukanlah ke tak puasan, seperti yang diyakini orang-orang

tradisonal. Menyingkirkan karakteristik yang tidak memuaskan dari

dalam suatu pekerjaan tidak harus menyebabkan pekerjaan itu

memuaskan. Herzberg mengemukakan bahwa penemuannya

menyatakan adanya kontinum dual : Lawan “Kepuasan” adalah “Tiada

Kepuasan” dan lawan “Ke tak puasan adalah “Tiada ke tak puasan”.

Menurut Herzberg, faktor-faktor yang menghantar ke kepuasan

kerja terpisah dan dibedakan dari faktor-faktor yang menghantar ke

ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, manajer yang berusaha

menghilangkan faktor-faktor yang menciptakan ketidakpuasan kerja

dapat membawa ketentraman. Karakteristik seperti gaji, keamanan

kerja, kebijakan dan administrasi perusahaan, hubungan dengan atasan,

hubungan dengan rekan kerja telah dicirikan oleh Herzberg sebagai

faktor-faktor hygiene. Jika memadai, orang-orang tidak akan tak
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terpuaskan tetapi mereka juga tidak akan puas. Jika kita akan

memotivasi orang pada pekerjaannya, Herzberg menyarankan untuk

menekankan prestasi kerja, pekerjaan itu sendiri, penghargaan,

kemajuan dan tanggung jawab. Berikut perbandingan faktor-faktor

kepuasan dan ketidakpuasan.

Gambar 2.1 Perbandingan Faktor-Faktor Kepuasan Dan

Ketidakpuasan

Faktor-faktor yang menggolongkan peristiwa dalam pekerjaan

yang menimbulkan ketidakpuasan kerja berada disebelah kiri gambar.

Sedangkan faktor-faktor yang menggolongkan peristiwa dalam
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pekerjaan yang menimbulkan kepuasan kerja berada disebelah kanan

gambar.

Gambar 2.2 Membandingkan Pandangan Kepuasan dan

Ketidakpuasan

1) Pandangan Tradisional

Kepuasan Ke takpuasan

2) Pandangan Herzberg

Kepuasan Faktor Motivator Tiada Kepuasan

Ke tak puasan Faktor Hygiene Tiada Ke tak Puasan

3. Faktor-faktor tentang Kepuasan Kerja

Menurut Robbins (2002:181) menjelaskan faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan:

1. Ganjaran yang pantas

Para karyawan menginginkan sistem upah sesuai dengan hasil

kerja yang mereka lakukan.

2. Kondisi yang mendukung

Karyawan peduli akan lingkungan kerja yang baik untuk

kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan

tugas dengan baik.

3. Rekan kerja yang mendukung

Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan
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interaksi sosial, oleh karena itu tidaklah mengejutkan mempunyai

rekan sekerja yang mendukung ramah.

Menurut Mangkunegara (2001:117) ada dua faktor yang

mempengaruhi

kepuasan kerja, yaitu faktor yang ada pada diri pegawai dan faktor

pekerjaannya, yang secara lengkap dapat diuraiakan sebagai

berikut:

a. Faktor Pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur,

jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa

kerja, kepribadian, emosi, cara berfikir, persepsi dan sikap kerja.

b. Faktor Pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi,

pangkat (golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan

finansial dan jaminan sosial tenaga kerja, kesempatan promosi

jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

kepuasan seorang karyawan dalam bekerja selain dipengaruhi faktor

eksternal (perusahaan) juga dipengaruhi oleh faktor internal (karyawan),

dimana kedua faktor tersebut saling mempengaruhi atau berhubungan.

Sedangkan menurut Robbins (2001:154) terdapat empat respon

karyawan terkait dengan ketidakpuasan kerja karyawan pada perusahaan,

yaitu :

a. Eksit: Perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi.

Mencakup pencarian suatu posisi baru maupun meminta keluar.
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b. Suara (voice), dengan aktif dan konstruktif mencoba

memperbaiki kondisi, mencakup saran perbaikan, membahas

problem-problem dengan atasan dan beberapa bentuk kegiatan

serikat buruh.

c. Kesetiaan (loyalty), Pasif tapi optimis menunggu membaiknya

kondisi. Mencakup berbicara membela organisasi menghadapi

kritik luar dan mempercayai organisasi dan menajemennya untuk

“melakukan hal yang tepat”.

d. Pengabaian (neglect), Secara pasif membiarkan kondisi

memburuk termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara

kronis, upaya yang dikurangi dan tingkat kekeliruan yang

meningkat.

C. Kerangka Pikir

Menurut Moh. As’ad (1987) menyatakan bahwa kepuasan kerja

adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan

di mana para karyawan memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, hal ini nampak

pada sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang

dihadapi dilingkungan kerjannya. Kerangka pikir penelitian dapat

disajikan pada gambar berikut :
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Gambar 2.3 Kerangka Pikir

Faktor Motivator

Faktor Hygiene

Faktor Hygiene

Berdasarkan kerangka pikir yang telah di gambarkan, bahwa

kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda.

Dapat diketahui bahwa faktor motivator yang meliputi prestasi, pekerjaan

itu sendiri, penghargaan, kemajuan, tanggung jawab serta faktor hygiene

yang meliputi gaji, keamanan kerja, kebijakan dan administrasi perusahaan,

hubungan dengan atasan, hubungan dengan rekan kerja merupakan

pembentuk kepuasan dan ketidakpuasan karyawan dalam bekerja

diperusahaan.

Prestasi Kerja

Pekerjaan itu sendiri

Kepuasan KerjaPenghargaan

Tanggung Jawab

Kemajuan

Gaji

Keamanan Kerja

Kebijakan dan
Administrasi Perusahaan

Hubungan dengan
Atasan

Hubungan dengan
Rekan Krja

Ketidakpuasan

Kerja
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D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah

dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut

:

H1 : Diduga faktor motivator berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan kerja karyawan di PT. Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo.

H2 : Diduga faktor hygiene berpengaruh signifikan terhadap

ketidakpuasan kerja karyawan di PT. Pabrik Gula Candi Baru

Sidoarjo.

H3 : Diduga ada pengaruh dari kelima faktor motivator terhadap

kepuasan kerja karyawan di PT. Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo.

H4 : Diduga ada pengaruh dari kelima faktor hygiene terhadap

ketidakpuasan kerja karyawan di PT. Pabrik Gula Candi Baru

Sidoarjo.




