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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang terkait dengan topik ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No. Peneliti Uraian 

1. Judul 

Penelitian 

Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai dengan 

kepuasan sebagai variabel moderating pada dinas 

kependudukan dan catatan sipil kota Batu (Rendy 

Ganda, 2015) 

 Metode 

Penelitian 

1.  Variabel penelitian yaitu kinerja, motivasi kerja  dan 

kepuasan kerja. 

2. MRA 

Hasil 

Penelitian 

1. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

2. Motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai 

3. Kepuasan kerja memoderasi pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja 

2. Judul 

Penelitian 

Analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel 
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intervening pada PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang  

  kudus (Rizki 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 pegawai 

3. Judul 

Penelitian 

Pengaruh Motivasi terhadap kinerja pegawai dengan 

kepuasan sebagai variabel moderating pada Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan bangsa, 

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota 

Bandung oleh Chaisunh Ani Muttaqiyathun 2011 

 Metode 

Penelitian 

Variabel penelitian yaitu motivasi kerja, kepuasan kerja 

dan kinerja 

Hasil 

Penelitian 

Motivasi dan kepuasn kerja mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai 

4. Judul 

Penelitian 

Analisis Pengaruh  Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening  

Ngesti Galih 

 Metode 1. Variabel Penelitian yaitu Kinerja, Motivasi kerja 
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Penelitian dan kepuasan kerja 

2. Analisis SEM 

 Hasil 

Penelitian 

Motivasi kerja dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

 

 Dari hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, telah 

penulis temukan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sedang dilakukan saat ini adalah : 

1. Pada penelitian Rendy Ganda dan Chaisunh Ani Muttaqiyathun telah 

ditemukan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti 

terletak pada teori motivasi yang digunakan. Dan juga ditemukan 

persamaan yaitu variabel yang digunakan Motivasi, kinerja dan kepuasan 

kerja. 

2. Pada penelitian Rizki Afrisalia Nitasari dan Ngesti Galih Ningrumtelah 

ditemukan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti 

terletak pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

terdahulu adalah analisis regresi sederhana dan analisis path, sedangkan 

tekhnik analisis yang digunakan peneliti sekarang adalah analisis regresi 

sederhana dan analisis moderasi. Dan juga ditemukan persamaan yaitu 

variabel yang digunakan Motivasi, kinerja dan kepuasan kerja. 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

  Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melakasanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Istilah kinerja berasal 

dari kata  job performance atau actul performance (prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang ) (Mangkunegara, A., 

2002 ). 

  Simamora (2004) menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah 

tingkat pencapaian hasil terhadap para pegawai mencapai persyaratan-

persyaratan pekerjaan. Dengan kata lain kinerja adalah tingkat keberhasilan 

kerja yan dicapai seseorang dalam melakasnakan pekerjaan dengan 

persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. 

  Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil, target 

atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama oleh pemimpin perusahaan dan karyawan (Rivai, 

Vethal dan Basri, 2005)  

 Kesimpulan dari  beberapa teori diatas adalah hasil berupa kualitas 

dan kuantitas dari karyawan dalam waktu tertentu sesuai dengan batasan 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan/organisasi. Disamping itu, 

juga untuk memberikan tanggungjawab yang sesuai kepada karyawan 
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sehingga dapat melaksanakan  pekerjaan yang lebih baik di masa 

mendatang dan sebagai bahan dasar untuk menentukan kebijakan dalam 

hal penentuan imbalan.  

a. Pengukuran Kinerja  

 Pengukuran kinerja dilakuan bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kinerja dalam suatu perusahaan tertentu. Kinerja dapat 

diukur melalui kualitas dari hasil, kuantitas dari hasil, ketepatan waktu 

dari hasil. Menurut Robbins (2006 : 260)  bahwa kinerja dapat diukur 

dengan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Indikator kinerja 

karyawan, yaitu :  

1. Kuantitas kerja : volume kerja yang dihasilkan di bawah kondisi 

normal  

2. Kualitas kerja : kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan 

tidak  mengabaikan volume pekerjaan  

3. ketepatan waktu output : kemampuan dalam mnyelesaikan satu 

pekerjaan dengan waktu yang ditetapkan  

 Berdasarkan definisi di atas dapat kita lihat bahwasanya kinerja 

karyawan ini adalah merupakan output dari penggabungan faktor-

faktor penting, yakni kemampuan dan minat, penerimaan seorang 

pekerja atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi 

seorang pekerja. Semakin tinggi faktor-faktor di atas, maka semakin 

besarlah kinerja karyawan yang bersangkutan. 
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b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja  

 Menurut Mahmudi (2010) kinerja merupakan suatu konstruk 

multideminsional yang mancakup banyak faktor yang 

memengaruhinya.  

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja adalah:  

1) Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan 

(skill), kemampuan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang 

dimiliki oleh setiap individu.  

2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan 

dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer 

dan team leader.  

3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang 

diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama 

anggota tim, kekompakan dan keeratan anggaran tim.  

4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau 

infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan 

kultur kinerja dalam organisasi.  

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan  

lingkungan ekternal dan internal. 

2.  Motivasi  

a. PengertianMotivasi 

  Motivasi secara etimologis diartikan sebagai alasan dan dorongan, 

sedangkan pengertian motivasi dari segi taksonomi motivasi berasal dari 
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kata“Movere” dalam bahasa latin yang berarti bergerak, Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2005: 407). Menurut Hamzah B. Uno (2007), 

motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai tenanga 

penggerak yang dapat mempengaruhi kesiapan untuk memulai dan 

melakukan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perilaku. Sedangkan 

menurut Reksohadiprojo dan Handoko (2000: 252), mengemukakan bahwa 

motivasi adalah kebutuhan pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan.  

  Menurut Hamzah B. Uno (2007: 71), dapat didefinisikan bahwa 

motivasi kerja adalah salah satu faktor yang ikut menentukan kinerja 

seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang 

terganung pada seberapa besar intensitas motivasi yang diberikan. 

Perbedaan motivasi kerja bagi karyawan biasanya terlihat dalam berbagai 

kegiatan dan prestasi yang diperolehnya. Berdasarkan hal berikut maka, 

motivasi kerja adalah proses yang dilakukan untuk menggerakan agar 

perilaku mereka dapat terarah pada uapaya-upaya nyata guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.  

  Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

kerja adalah suatu pendorong semangat kerja yang timbul karena adanya 

rangsangan baik dari dalam dan luar diri untuk melkasanakan tugas guna 

memenuhi kebutuhan karyawan maupun organisasinya. Dalam penelitian 

ini motivasi diartikan sebagai pendorong semangat kerja  dalam 
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melaksanakan tugasnya yang timbul karena adanya rangsangan dari dalam 

maupun dari luar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk 

memenuhi kebutuhan.   

b. Teori-teori Motivasi 

Ada beberapa teori tentang Motivasi:   

a). Teori Herzberg   

 Teori yang dikembangkan oleh Herzberg dikenal dengan model 

dua factor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene 

atau pemeliharaan. Menurut Herzberg, yang tergolong faktor 

motivasional antara lain adalahpekerjaan seseorang, keberhasilan yang 

diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan 

orang lain. Sedangkan faktor hygieni atau pemeliharaan mencakup 

antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang 

dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan kerjanya, 

kebijakan organisasi, kondisi kerja, dan imbalan. 

b). Teori Abraham Maslow   

 Teori motivasi yang dikembangkannya pada tahun 1940-an itu 

pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima 

tingkat atau hierarki  

kebutuhan yaitu :  

1) Kebutuhan Fisiologikal seperti : “kebutuhan makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas dan lainnya. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan tingkat dasar.  
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2) Kebutuhan Rasa Aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari 

ancaman bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Tidak dalam 

arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan 

intelektual.  

3) Kebutuhan Sosial, yaitu kebutuhan untuk merasa memiliki yaitu 

kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi, 

dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai.  

4) Kebutuhan akan harga diri atau pengakuan, yaitu kebutuhan untuk 

dihormati dan dihargai oleh orang lain.  

5) Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan 

kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat, dengan 

menggunakan ide-ide, memberikan penilaian dan kritik terhadap 

sesuatu.  

c. Teori Mc. Clelland  

 Terdapat beberapa pola motivasi yang menonjol dari manusia 

yakni:  

1) Need of achievement:  yaitu suatu dorongan/keinginan manusia 

untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan untuk 

mendapatkan sesuatu yakni berupa kemajuan atau pertumbuhan  

2) Need of affiliation : yaitu dorongan/keinginan manusia untuk 

melakukan hubungan dengan orang lainnya.  

3) Need of power : yaitu dorongan/keinginan manusia untuk 

mendapatkan suatu pengendalian atas suatu keadaan(kekuatan). 
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d. Teori ERG (Exsistence Relatedness Growth) 

  Teori motivasi yang menyatakan kebutuhan ditingkat rendah tida 

harus dipenuhi terlebih dahulu, sebelum motivasi untuk memenuhi 

kebutuhan pada tingkat berikutnaya seperti teori hirarki kebutuhan 

oleh Abraham Maslow. Konsep dari Alderfer bahwa kebutuhan 

dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian : 

1) Exsistence Neds (Kebutuhan Eksistensi) kebutuhan ni 

berkaitan dengan kebutuhan biologis dan keamanan yang 

lebih terpuaskan oleh kondisi material. 

2) Related Needs (Kebutuhan Untuk Menjalin Hubungan ) 

kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan sosial yang 

terpuaskan dengan adanya hubungan interpersonal. 

3) Growth Needs (Kebutuhan Untuk Berkembang) kebutuhan 

ini berkaitan dengan keinginn untuk mengembangkan diri 

atau aktualisasi diri. 

3. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

 Setiap karyawan yang bekerja mengharapkan memperoleh 

kepuasan atas hasil kerja yang dihasilkan dari tempat bekerjanya. 

Kepuasan kerja setiap individu memiliki standar atau ukuran tersendiri 

karena setiap individu berbeda. Tingkat kepuasan ini tentunya sesuai 

dengan apa yang sudah karyawan tersebut hasilkan dengan timbal balik 

dari perusahaan.   
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 Menurut Kreitner dan Kinicki (2010), kepuasan kerja adalah suatu 

efektifitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. 

Kepuasan kerja dipandang sebagai sesuatu yang relatif, yang berbeda 

dari pemikiran obejektif dan keinginan perilaku. Robbins (2003) 

berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah 

penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang meraka yakni 

seharusnya diterima. 

 Menurut Rivai dan Jauvani (2009) mendefinisikan kepuasan kerja 

sebagai berikut “Kepuasan kerja merupakan evaluasi yang 

menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak 

senang, puas atau tidak puas dalam bekerja.”  

 Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kepuasan kerja erat kaitannya dengan keberlangsungan karyawan dalam 

suatu perusahaan. Karyawan yang merasa mendapatkan kepuasan kerja 

akan merasa senang dan bahagia dalam melakukan pekerjaan serta tidak 

berusaha mengevaluasi pekerjaan untuk mencari pekerjaan lain, 

sebaliknya karyawan yang merasa tidak puas dalam pekerjaannya akan 

cenderung memiliki pikiran untuk keluar, mengevaluasi pekerjaannya 

dan mencari pekerjaan lain, serta berkeinginan untuk keluar karena 

berharap mendapat pekerjaan yang dapat memuaskan. Bagi perusahaan 

kepuasan kerja merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap 

pimpinan. Karena fakta yang menyebutkan bahwa kepuasan kerja 
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memiliki potensi untuk mempengaruhi secara luas perilaku dalam 

organisasi dan berguna bagi kesejahteraan karyawan. 

 b.Teori Kepuasan Kerja 

  1) Value Theory 

  Menurut teori ini kepuasan kerja terjadi pada hasil dimana 

pekerjaan diterima individu seperti yang diharapkan. Apabila semakin 

banyak orang yang menerima hasil pekerjaan dari individu, maka 

semakin puas dan sebaliknya. Teori ini mendasarkan pada perbedaan 

aspek pekerjaan  yang dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. 

Apabila semakin besar perbedaan, maka semakin rendah kepuasan orang.    

  2) Teori Hirearki Kebutuhan (need hirearchy) dari Abraham Maslow  

  Menurut teori ini kebutuhan dan kepuasan kerjaidentik dengan 

kebutuhan biologis dan psikologis yaitu berupa materil maupun non 

materil (Umar 2004). Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang 

atau hirearki, yaitu :  

a) Kebutuhan fisik dan biologis (physiological needs) yaitu kebutuhan 

untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan 

makan, minum, perumahan, udara dan lain sebagainya. Keinginan 

orang untuk memenuhi kebutuhan ini mengakibatkan orang 

melakukan kegiatan atau berperilaku lebih giat.  

b) Kebutuhan keselamatan dan keamanan (safety and security 

needs)yaitu kebutuhan akan rasa bebas dari ancaman yaitu rasa aman 

dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan 
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pekerjaan. Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk, 

yaitu:kebutuhan akan keamanan jiwa terutama keamanan harta 

ditempat pekerjaan seperti tempat parkir yang aman. 

c) Kebutuhan sosial (affiliation or accaptance needs) yaitu kebutuhan 

yang berkaitan dengan sosial, teman, afiliasi, interaksi, dicintai dan 

mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan 

lingkungannya.   

d) Kebutuhan akan penghargaan dan prestise (esteem or status 

needs)yaitu kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta 

penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat lingkungannya.  

   e) Aktualisasi diri (self actualization) yaitu kebutuhan akan aktualisasi 

diri dengan menggunakan kemampuan. Ketrampilan dan potensi 

optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan. 

(Maslow dalam Dessler, 2000) 

3). Teori Dua Faktor Herzberg  

 Menurut Herzberg (Hasibuan, 2008: 108-110), ada dua jenis faktor 

yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan 

manjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor 

hygiene (faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor 

hygiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk 

di dalamnnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi 

lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor 

motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, 
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yang termasuk didalamnya adalah achievemnt, pengakuan, kemajuan, 

tingkat kehidupan, dan sebagainya (faktor intrinsik).  

 Herzberg (Hasibuan, 1995: 108), berdasarkan hasil penelitiannya 

menyatakan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam 

memotivasi bahawan yaitu: 

1) Hal-hal yang mendorong pegawai/ karyawan adalah pekerjaan ang 

menantang yang mencakup perasaan untuk berprestasi, bertanggung 

jawab, kemajuan dapat menikmati pekerjaan itu sendiri dan adan 

pengakuan atas semua itu.  

2) Hal-hal yang mengecewakan pegawai/karyawan adalah terutama 

faktor yang bersifat embel-embel saja pada pekerjaan, peraturan 

pekerjaan,  penerangan, istirahat, sbutan jabatan, hak, gaji, 

tunjangan dan lainlainnya.  

3) Pegawai/karawan kecewa, jika peluang untuk berprestasi terbatas. 

 Mereka akan menjadi sensitif pada lingkungannya serta mulai 

mencaricari  kesalahan. Herzberg (Hasibuan, 2008: 109), 

menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaanna 

dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu:   

1) Maintenance Factors  

  Merupakan faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan 

dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman 

badaniah. Kebutuhan kesehatan merupakan kebutuhan yang 
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berlangsung terusmenerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada 

titik nol setelah terpenuhi. Misalnya orang lapar akan makan, 

kemudian lapar lagi lalu makan lagi dan seterusnya.  

  Faktor-faktor pemeliharaan ini meliputi gaji, kondisi kerja 

fisik, kepastian pekerjaan, supervisi yang menyenangkan, mobil 

dinas, rumah dinas, dan macam-macam tunjangan lainnya. Hilangnya 

faktor-faktor pemeliharaan ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan, 

absen karyawan, dan banyak karyawan yang keluar.  

  Faktor-faktor pemeliharaan ini perlu mendapatkan 

perhatian wajar dari pimpinan, agar kepuasan dan semangat kerja 

bawahan dapat ditingkatkan. Maintenance factors ini merupakan 

keharusan yang harus diberikan oleh pemimpin kepada bawahan agar 

dapat tercapai kesehatan dan kepuasan karyawan. Menurut Herzberg 

maintenance factors bukan alat motivator sedangkan menurut 

Maslow merupakan alat motivator bagi karyawan. 

2) Motivation Factors  

  Merupakan faktor motivasi yang menyangkut kebutuhan 

psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melaksanakan 

pekerjaan. Faktor ini berhubungan dengan penghargaan terhadap 

pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, misalnya tempat duduk 

yang empuk, ruangan yang nyaman, penempatan yang tepat, dan lain 

sebagainya. Konsep higiene juga disebut teori dua faktor yaitu isi 

(content = satisfiers) pekerjaan yang meliputi prestasi (achievement), 
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pengakuan (recognition), pekerjaan itu sendiri (the work it self), 

tanggung jawab (responsibility), pengembangan potensi individu 

(advancement). Rangkaian ini menggambarkan hubungan seseorang 

dengan apa yang dikerjakannya yakni kandungan kerja pada 

tugasnya.  

  Faktor Higienis (demotivasi = dissatisfiers) meliputi gaji 

atau upah (wages or salaries), kondisi kerja (working condition), 

kebijakan dan administrasi perusahaan (compani policy and 

administration), hubungan antar pribadi (interpersonal relation), 

kualitas supervisi (quality supervisor).  

  Teori diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang mau 

bekerja karena dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pemeliharaan 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan faktor 

motivasi adalah faktor dari dalam diri seseorang untuk berprestasi. 

c.  Jenis-jenis Kepuasan Kerja  

 Menurut Samad (2006), kepuasan kerja dapat dibagi menjadi tiga 

jenis variasi yaitu intrinsic, extrinsic, dan general satisfaction. 

 Berikut ini merupakan penjelasan ketiga jenis variasi kepuasan 

kerja tersebut : 

1) Intrinsic Satisfaction  

  Intrinsic satisfaction mengacu kepada kinerja karyawan, 

aktualisasi diri, serta rasa keberhasilan, seperti kebebasan berkreasi 

dalam bekerja dan kejelasan tugas.  
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2) Extrinsic Satisfaction  

  Extrinsic satisfaction merupakan bentuk penghargaan yang 

diberikan organisasi kepada karyawan. 

3) General Job Satisfaction  

 General job satisfaction merupakan kumpulan rasa kepuasan 

kerja terhadap berbagai jenis pekerjaan yang pernah dikerjakannya. 

d. Indikator Kepuasan Kerja 

Luthans (2006) mengemukakanbeberapa indikatorpengukuran 

kepuasankerjasebagaiberikut : 

1) Gaji (Pay) 

 Sejumlahupah yang diterimadantingkat di mana halinibisa di 

pandangsebagaihal yang di anggappantasdibandingkandengan orang 

lain dalamorganisasi. Para karyawan menginginkan sistem upah yang 

mereka persepsikan sebagai adil, dan segaris pengharapan mereka. 

Bila upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan 

pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan 

komunitas, kemungkinan besar akan menghasilkan kepuasan. 

2) Promosi jabatan (Promotion) 

 Namun bukan hanya upah saja yang menjadi satu-satunya 

penentu keadilan, karyawan akan merasa puas juga ketika mereka 

mendapatkan keadilan dalam pembuatan kebijakan serta promosi. 
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3) Rekankerja (Workers) 

Tingkat 

dimanarekankerjapandaisecarateknisdanmendukungsecarasosial.Bagi 

kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi 

sosial, oleh karena itu tidaklah mengejutkan jika memiliki rekan kerja 

yang ramah dapat mendukung kepuasan kerja. Perilaku atasan seorang 

juga merupakan determinan utama dari kepuasan. 

4) Pekerjaanitusendiri (Work It self) 

 Dalamhal di mana pekerjaanmemberikantugas yang menarik, 

kesempatanuntukbelajar, 

dankesempatanuntukmenerimatanggungjawab.Karyawan cenderung 

lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka 

kesempatan untuk menggunakan ketrampilan dan kemampuan mereka 

dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik 

mengenai betapa baik mereka mengerjakan.    

5) Atasan (Supervision) 

 Seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petunjuk 

dalam pelaksanaan pekerjaan. Cara-cara atasan dapat tidak  

menyenangkan bagi seseorang atau menyenangkan dan hal ini dapat 

mempengaruhi keppuasan . 

   Karakteristik ini membuat kerja secara mental menantang. 

Pekerjaan yang terlalu kurang menantang menciptakan kebosanan, 

tetapi yang terlalu banyak menantang menciptakan frustasi dan 
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perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan 

karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan. 

4. Hubungan Motivasi dengan Kinerja 

Motivasi merupakan rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau 

bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk 

memiliki, menikmati, menguasai atau mencapai benda atau bukanbenda 

tersebut. Motivasi karyawan Hotel Batu Paradise melakukan pekerjaan 

karena memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang 

karyawan Hotel Batu Paradise akan merasakan kekhawatiran apabila 

kebutuhan hidupnya tidak tercapai, sehingga hal tersebut akan 

mempengaruhi dalam diri individu untuk lebih meningkatkan motivasinya.  

Menurut Robbins (2011) motivasi merupakan keinginan untuk 

melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk 

memuaskan kebutuhan individu. Dengan segala kebutuhan tersebut, 

seseorang dituntut untuk bekerja lebih giat dan aktif dalam bekerja, karena 

dengan seseorang memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan 

pekerjaannya maka kinerja seseorang didalam perusahaan akan meningkat 

dan target perusahaan dapat tercapai.   

Hakim (2006) menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan yaitu faktor motivasi, dimana motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakan seseorang berusaha untuk mencapai tujuan atau  

mencapai hasil yang diinginkan. Terbentuknya motivasi yang kuat, maka 

akan dapat membuahkan hasil atau kinerja yang baik sekaligus berkualitas 
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dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Hal ini berarti bahwa setiap 

peningkatan motivasi yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya akan memberikan peningkatan terhadap kinerjanya. 

5. Hubungan Kepuasan sebagai variabel moderating antara motivasi dengan 

Kinerja 

 Menurut wibowo 2007,motivasi memiliki hubugan yang signifikan 

terhadap kinerja  dengan kepuasan ebagai korelasi . karena kepuasan 

dengan supervisi juga mempunyai korelasi signifikan dengan motivasi. 

Sementar itu, Gibson 2000 secara jelas menggambarkan adanya 

hubugan timbal balik antara kinerja da kepuasan kerja. Di satu sisi 

dikatakan kepuasan kerja menyebabkan peningkatan kinerja sehingga 

pekerja yang merasa puas akan lebih produktif. Disisi lain dapat pula 

terjadai kepuasan kerja disebabkan oleh adanya kinerja atau prestasi 

kerja sehingga pekerja yang lebih produktif akan mendapatkan 

kepuasan.  

 

C. Kerangka Pikir 

 Kerangka pemikiran menunjukkan konsep berpikir peneliti sesuai 

dengan rumusan-rumusan masalah sehingga pembahasan yang dilakukan lebih 

mudah untuk dipahami. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan hubungan 

antara Motivasi dengan kinerja yang dimoderasi kepuasan kerja yaitu sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangkka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada gambar di atas, menjelaskan bahwa Motivasi (X) sebagai variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) sebagai variabel 

dependen. Motivasi (X) sebagai variabel independen dan kepuasan kerja 

(Z)sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) 

sebagai variabel dependen. Dan kepuasan kerja (Z) sebagai variabel 

moderating mempengaruhi hubungan antara Motivasi (X) sebagai variabel 

independen dengan kinerja (Y) sebagai variabel dependen. Adapun teori 

tentang Motivasi didasarkan pada teori ERG  dari Alderfer yang terdiri dari 

kebutuhan eksistensi, kebutuhan untuk menjalin hubungan dan kebutuhan 

Kepuasan Kerja (Z) 
1. Perasaan tentang gaji 
2. Perasaan tentang promosi jabatan 
3. Perasaan tentang rekan kerja 
4. Perasaan tentang pekerjaan 
5. Perasaan tentang Atasan  

Kinerja (Y) 
1. Kuantitas kerja 
2. Kualitas kerja 
3. Ketepatan waktu 

Motivasi (X) 
1. Kebutuhan eksistensi 
2. Kebutuhan untuk 

menjalin hubungan  
3. Kebutuhan 

pertumbuhan 
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pertumbuhan. Pada variabel kinerja didasarkan pada teori dari Robbins (2006 

:121 ) yang terdiri dari kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Serta pada 

variabel moderating didasarkan pada teori dari Lunthans (2006) yang terdiri 

dari perasaan tentang gaji dan promosi jabatan, perasaan tentang rekan kerja, 

perasaan tentang pekerjaan danperasaan tentang atasan . 

D. Hipotesis Penelitian

Dari perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan kerangka 

pikir yang dikemukakan, maka hipotesis yang diambil sebagai berikut : 

H1 : Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pada   

karyawan Hotel Batu Paradise 

H2  :  Kepuasan kerja memoderasi pengaruh motivasi terhadap kinerja pada 

karyawan Hotel Batu Paradise 




