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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu adalah landasan yang dijadikan sebagai acuan 

dan bahan pertimbangan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. 

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang berkaitan dengan motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan.  

yang menujukan hasil sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Tabulasi Penelitian Terdahulu 

 

No 
Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

1. 

Judul Penelitian 

Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja karyawan dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel 

Moderating (Mulyanto dan Dyah Widayati, 2011) 

Tujuan penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kepemimpinan, dan Motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

Metode penelitian 
metode pengambilan sampel adalah dengan sampel random 

sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak . 

Hasil Penelitian 

Secara bersama-sama kepemimpinan, motivasi dan 

kepuasan kerja, berpengaruh positip dan signifikan 

terhadap kinerja, dan Kepuasan kerja dapat memoderating 

semua variabel kinerja 

2. 

Judul Penelitian 

Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Cocacola Amatil Indonesia 

Surabaya (Ivan Timothy, 2017) 

Tujuan penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi 

kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

Metode penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan 

kepuasan kerja memberi pengaruh yang lebih dominan terhadap 

kinerja karyawan daripada motivasi kerja. 

3 Judul Penelitian 

Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta 

Dampaknya pada Kinerja karyawan (Ida Ayu Brahmasari 

dan Agus Suprayetno, 2008) 
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No 
Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

Tujuan penelitian 

Mengetahui pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan, dan 

budaya organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

serta Dampaknya pada Kinerja Karyawan 

Metode penelitian 

Penelitian ini menarik sampel dengan menggunakan 

metode atau teknik simple random sampling (teknik sampel 

sederhana), 

Hasil Penelitian 

Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan, Motivasi kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karywawan, Kepuasan kerja 

karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

4. 

Judul Penelitian 

Pengaruh Kompensasi dan Motivasi kerja terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel 

Intervening (Ni Made Nurcahyani Dan I.G.A. Dewi 

Adnyani, 2016) 

Tujuan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh kompensasi, motivasi, 

kompensasi terhadap kinerja karyawan, motivasi terhadap 

kienrja karyawan dan untuk mengetahui pengaruh kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Sinar Sosro 

Pabrik Bali 

Metode penelitian 
Metode analisis dari penelitian ini menggunakan analysis 

jalur (Path Analysis). 

Hasil Penelitian 
kepuasan kerja memediasi pengaruh kompensasi dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan. 

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang akan 

diteliti, yaitu: 

1. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu pertama menggunakan Moderated Regression 

Analysis,  kedua dan ketiga menggunakan analisis regresi linier berganda, 

keempat menggunakan analisis jalur. Penelitian Mulyanto dan Dyah 

Widayati menjadikan kinerja sebagai variabel terikat, motivasi kerja dan 

kepemimpinan sebagai variabel bebas dengan variabel moderating 

kepuasaan kerja.  Penelitian Ivan Timothy menjadikan motivasi kerja dan 

kepuasaan kerja sebagai variabel bebas dan kinerja sebagai variabel 

terikat.  
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  Penelitian Ida Ayu Brahmasari dan Agus Suprayetno menjadikan 

motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi sebagai variabel bebas,  

kepuasan kerja dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Selanjutnya 

penelitian Ni Made Nurcahyani menjadikan kinerja sebagai variabel 

terikat dan variabel bebasnya kompensasi dan motivasi kerja melalui 

kepuasaan kerja sebagai variabel intervening.  

2. Penelitian Sekarang 

  Objek dan judul penelitian sekarang berbeda dan menggunakan 

motivasi kerja sebagai variabel bebas dan kinerja sebagai variabel terikat 

dengan kepuasaan kerja sebagai variabel moderating. Penelitian sekarang 

menggunakan analisis Moderated Regression Analysis. 

 

B. Landasan Teori  

1. Kinerja  

a. Pengertian Kinerja 

Faustino Cardosa Gomes (1995; 195) dalam Mangkunegara 

(2006: 9) mengemukakan definisi kinerja karyawan sebagai ungkapan 

seperti output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan 

produktivitas. Sedangkan menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara 

(2000: 67) bahwa kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantias yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar 

“kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi dan dalam 
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kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang ingin 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang, bisa pula 

berarti hasil kerja. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama.(Rivai & Basri, 2005 : 14) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan 

tugas yang telah diberikan dari atasan agar diselesaikan dengan 

kemampuan, kesediaan, dan ketrampilan yang dimiliki seseorang. 

Sedangkan kinerja karyawan adalah hasil akhir kerja karyawan yang 

maksimal untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan demi kemajuan 

dan mencapai cita-cita perusahaan tersebut. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

  Menurut Mahmudi (2010:21) kinerja merupakan suatu konstruk 

multideminsional yang mancakup banyak faktor yang memengaruhinya. 

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja adalah:  

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

(skill), kemampuan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen 

yang dimiliki oleh setiap individu.  

b) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan 

dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan 

manajer dan team leader.  
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c) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang 

diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap 

sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggaran tim.  

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

infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, 

dan kultur kinerja dalam organisasi.  

e) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan 

perubahan lingkungan ekternal dan internal. 

c. Indikator Terjadinya Kinerja 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu yaitu 

(Robbins 2006: 260) : 

a) Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas 

terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.  

b) Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

c) Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada 

awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan 

hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain.  

2. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan dalam 

menghadapi situasi kerja diperusahaan (situation). Motivasi merupakan 
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kondisi atau energy yang menggerakan diri karyawan yang terarah atau 

tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental 

karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang 

memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal 

(mangkunegara 2006: 61). 

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

seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya orang 

bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Pendekatan untuk 

memahami motivasi berbeda-beda, karena teori yang berbeda 

mengembangkan pandangan dan model mereka sendiri. Sedangkan menurut 

Sutrisno (2010; 109) motivasi adalah suatu faktor yang mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi 

sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. 

Selain itu Menurut Siagian (2008: 138), mengemukakan bahwa: 

“Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan anggota 

organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam 

membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktunya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

dan menunaikan dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

organisasi yang telah ditentukan sebelumnya” 

b. Teori Motivasi 

Mangkunegara (2006:62) mengemukakan bahwa teori motivasi 

dikategorikan menjadi tiga yaitu teori isi (content theory), teori proses 

(process theory), dan teori penguat ( reinforcement theory). 
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1) Teori Isi (content theory) 

Profil kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang yang 

mendasari perilakunya. Teori isi terdiri dari 4 teori pendukung, 

yaitu : 

a) Teori Hirarki Kebutuhan (A. Maslow) 

Dikembangkan oleh Abraham H.Maslow pada intinya 

berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat 

atau hierarki kebutuhan, yaitu : 

a. Fisiologis: Kebutuhan yang paling bawah, dorongan kuat 

pada diri manusia untuk survive (makan, minum & oksigen) 

b. Keamanan: Standar hidup, jaminan, takut kehilangan 

pekerjaan 

c. Sosial: Kebutuhan untuk dicintai & mencintai, merasa 

bagian dari suatu kelompok (diterima disuatu kelompok), 

persahabatan & keakraban. 

d. Penghargaan: Cukup dipandang, memberikan kontribusi 

pada orang lain, status & penghargaan. 

e. Aktualisasi diri: Perasaan bahwa pekerjaan yang dilakukan 

menghasilkan prestasi (senseof accomplishment). 

b) Teori E-R-G (Clayton Alderfer) 

Clayton Aldefer mengemukakan teorinya dengan nama 

teori ERG (exsistence, relatedness, Growth). Teori ini 

merupakan modifikasi dari teori hierarki kebutuhan Maslow. 

Dimaksudkan untuk meperbaiki beberapa kelemahan teori 
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Maslow. Dalam memodifikasi ini memanfaatkan kelima tingkat 

kebutuhan Maslow menjadi tiga kebutuhan saja. Untuk setiap orang 

perlu memenuhi tiga kebutuhan tersebut dengan sebaik-baiknya. 

Alderfer menyatakan bahwa bila kebutuhan akan 

eksistensi tidak terpenuhi, pengaruhnya mungkin kuat, namun 

kategori-kategori kebutuhan lainnya mungkin masih penting 

dalam mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Kedua, 

meskipun suatu kebutuhan terpenenuhi, kebutuhan dapat 

berlangsung terus sebagai pengaruh kuat dalam keputusan. Jadi 

secara umum mekanisme kebutuhan dapat dikatakan  

Frustration – Regression atau Satisfaction – Progression.  

Alderfer (1972) mengemukakan tiga kategori kebutuhan. 

yaitu: 

1) Eksistence (keberadaan)  

Eksistence merupakan kebutuhan seseorang untuk 

dapat dipenuhi dan terpelihara keberadaan yang 

bersangkutan sebagai seorang manusia ditengah-tengah 

masyarakat atau perusahaan. Eksistence ini meliputi 

kebutuhan fisiologis seperti lapar, rasa haus, kebutuhan 

materi, rasa aman dan lingkungan kerja yang 

menyenangkan. Oleh karena kebutuhan ini amat mendasar 

untuk terpenuhi dengan sebaik-baiknya, agar konsentrasi 

pikiran dan perhatian karyawannya terpusat untuk 

melaksanakan pekerjaan. 
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2) Relatedness (kekerabatan/keterkaitan) 

Relatedness merupakan keterkaitan antara seseorang 

dengan lingkungan sosial sekitarnya. Setiap orang dalam 

hidup dan pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang. 

Dalam teori kekerabatan ini mencakup semua kebutuhan 

yang melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain, 

yaitu seperti anggota keluarga, sahabat, dan penyelia di 

tempat kerja.  

Mereka akan terlibat dalam kegiatan saling 

menerima, pemberian pengertian, dan sebagainya yang 

merupakan proses kekerabatan. Kebutuhan ini sebanding 

dengan kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, dan  

sebagian kebutuhan pristise, dalam teori Maslow. Seorang 

pemimpin yang mempunyai bawahan haruslah 

memerhatikan kebutuhan kekerabatan ini yang terdapat 

pada diri setiap orang, dan berupaya untuk memenuhinya 

dengan semampunya. 

3) Growth (Pertumbuhan) 

Kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan 

ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan 

pengembangan potensi diri seseorang, seperti perttumbuhan 

kreativitas dan pribadi. Kebutuhan ini sebanding dengan 

kebutuhan harga diri dan perwujudan diri.  
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Dalam kebutuhan ini akan dikombinasikan kedua 

kebutuhan ini. Walaupun dilihat dari kebutuhan masing-

masing yang amat berbeda. Akan tetapi, focus perhatian 

dan perkembangan, maka cara pengkombinasian ini dapat 

diterima. Bila kebutuhan ini dapat terpenuhi, diikuti pribadi 

yang bersangkutan mendorong dirinya untuk secara penuh 

mengembangkan kapasitas pribadinya sendiri.  

Aldefer mengemukakan bahwa teori eksistensi, 

hubungan, dan pertumbuhan ini membedakan dua hal 

dasar. Pertama, memecah kebutuhan-kebutuhan kedalam 

tiga kategori: kebutuhan eksistensi (kebutuhan 

fundamental), kebutuhan hubungan (kebutuhan akan 

hubungan interpersonal), kebutuhan pertumbuhan 

(kebutuhan kreativitas attau pengaruh produktif).  

Kedua, dan lebih penting menekankan bahwa bila 

kebutuhan yang lebih tinggi dikecewakan, kebutuhan yang 

lebi rendah walaupun sudah dipenuhi akan muncul kembali. 

Rangkaian kategori ini telah sangat berguna untuk 

mengukur berapa banyak kebutuhan yang ada pada 

seseorang pada suatu saat tertentu. Pendekatan ini 

mengakui kemungkinan bahwa tidak semua orang 

mempunyai kebutuhann dasar yang sama banyaknya. 

Teori ERG ini  memiliki perbedaan dengan Maslow 

needs hierarchy theory sebagai berikut : 
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a. Teori ERG, menyatakan bahwa lebih dari satu 

kebutuhan yang dapat bekerja pasda saat yang 

bersamaan, artinya tidak harus selalu bertingkat-tingkat 

seperti yang dikemukakan Maslow. 

b. Teori ERG, menyatakan jika untuk mecapai pemuasaan 

kebutuhan yang lebih tinggi sulit dicapai keinginan 

untuk memuaskan kebutuhan yang lebih rendah 

menjadi meningkat. 

Adapun teori motivasi kebutuhan diatas sebagi berikut : 

a. Memotivasi para bawahan dengan memenuhi keinginan 

dan kebutuhannya akan material dan nonmaterial yang 

memberikan kepuasaan bagi mereka 

b. Keberadaan dan prestasi kerja bawahan untuk mendapat 

pengakuan dan penghargaan yang wajar serta tulus. 

c. Pengarahan  dan pemberian motivasi  dilakukan secara 

persuasif dan dengan kata-kata yang dapat 

memengaruhi gairah kerja. 

d. Pemberian alat motivasi disesuaikan dengan status 

sosial dan kedudukannya dalam organisasi. 

e. Memotivasi bawahan dilakukan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana yang baik dan digunakan dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

f. Memotivasi bawahan dengan memberikan kesempatan 

dan tantangan untuk berprestasi dan promosi. 
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   Menurut Sutrisno  (2009: 137) teori ini lebih 

mendekati kenyataan hidup yang dihadapi sehari-hari, 

karena berbagai kebutuhan manusia yang kompleks itu 

diusahakan pemuasan secara simultan, meskipun sudah 

barang tentu dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda, 

baik antara seseorang dengan orang lain maupun oleh 

seseorang pada waktu yang berbeda-beda. 

c) Teori Tiga Motif Sosial (D. McClelland) 

Menurut McClelland, ada tiga hal yang sangat 

berpengaruh, yang memotivasi seseorang untuk berprestasi. 

Ketiga motif tersebut sebagai berikut : 

a. Achievement Motive (nAch): Motif untuk berprestasi 

  Masyarakat dengan keinginan berprestasi yang tinggi 

cenderung untuk menghindari situasi yang berisiko terlalu 

rendah maupun yang berisiko sangat tinggi. Situasi dengan 

resiko yang sangat kecil menjadikan prestasi yang dicapai 

akan terasa kurang murni, karena sedikitnya tantangan. 

b. Affiliation Motive (nAff): Motif untuk bersahabat. 

  Mereka yang memiliki motif yang besar untuk 

bersahabat sangat menginginkan hubungan yang harmonis 

dengan orang lain dan sangat ingin untuk merasa diterima 

oleh orang lain. Mereka akan berusaha untuk menyesuaikan 

diri dengan sistem norma dan nilai dari lingkungan mereka 

berada. 
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c. Power Motive (nPow) : Motif untuk berkuasa 

  Seseorang dengan motif kekuasaaan dapat 

dibedakan menjadi dua tipe,  personal power yaitu mereka 

yang mempunyai personal power motive yang tinggi 

cenderung untuk memerintah secara langsung, bahkan 

cenderung memaksakan kehendaknya. Institutional power 

yaitu mereka yang mempunyai institutional power motive 

yang tinggi, atau sering disebut social power motive, 

cenderung untuk mengorganisasikan usaha dari rekan-

rekannya untuk mencapai tujuan bersama.  

d) Teori Dua Faktor (Frederick Herzberg) 

Psikolog Frederick Herzberg (1966) mencoba 

menentukan faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi 

dalam organisasi. Ia menemukan dua perangkat kegiatan yang 

memuaskan kebutuhan manusia : 

a. Kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan kerja atau 

disebut juga motivator meliputi prestasi, penghargaan, 

tanggung jawab, kemajuan atau promosi, pekerjaan itu 

sendiri, dan potensi bagi pertumbuhan pribadi. 

b. Kebutuhan yang berkaitan dengan ketidakpuasan kerja 

disebut juga faktor pemeliharaan (maintenance) atau 

kesehatan (hygiene), meliputi gaji, pengawasan, keamanan 

kerja, kondisi kerja, administrasi, kebijakan organisasi, dan 

hubungan antar pribadi dengan rekan kerja, atasan, dan 

bawahan ditempat kerja. 
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2) Teori Proses (Process Theory) 

Proses yang terjadi dalam pikiran seseorang yang pada 

akhirnya membuat orang menampilkan tingkah laku. Teori ini juga 

terdiri dari empat teori pendukung, yaitu : 

a) Teori Keadilan/Equity Theory (S. Adams) 

Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia 

terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang 

dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. 

b) Teori Harapan/ Expectancy Theory (Victor Vroom) 

 Victor Vroom (1964) mengembangkan sebuah teori 

motivasi berdasarkan kebutuhan internal, tiga asumsi pokok 

Vroom dari teorinya adalah sebagai berikut : 

a. Setiap individu percaya bahwa bila ia berprilaku dengan cara 

tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah 

harapan hasil (outcome expectancy) sebagai penilaian 

subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil 

tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. 

b. Setiap hasil mempunyai nilai, atau daya tarik bagi orang 

tertentu. Ini disebut valensi (valence) sebagai nilai yang 

orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. 

c. Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa 

sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha (effort 

expectancy) sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan 

menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu. 
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c) Teori penetapan tujuan/Goal Setting Theory (Edwin Locke) 

Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan 

tujuan memiliki empat macam mekanisme motivasional yakni  

tujuan-tujuan mengarahkan perhatian; tujuan-tujuan mengatur 

upaya; tujuan-tujuan meningkatkan persistensi; dan tujuan-tujuan 

menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan.  

3) Reinforcement Theory (B.F. Skinner) 

Penguatan teori motivasi diusulkan oleh BF Skinner dan rekan-

rekannya. Ini menyatakan bahwa perilaku individu adalah fungsi 

konsekuensinya. Hal ini didasarkan pada “hukum efek”, yaitu, perilaku 

individu dengan konsekuensi positif cenderung diulang, tapi perilaku 

individu konsekuensi negatif cenderung tidak diulang. 

Teori ini didasarkan atas “hukum pengaruh” Tingkah laku 

dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara 

tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak 

diulang. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Edy Sutrisno (2009:116) 

faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Faktor internal, yang berasal dalam diri karayawan adalah : 

a) Keinginan untuk dapat hidup 

Merupakan kebutuhan setiap manusia yang hidup di muka bumi 

ini. Untuk mempertahankan hidup ini orang mau mengerjakan 
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apa saja, apakah pekerjaan itu baik atau jelek, apakah halal atau 

haram dan sebagainya. 

b) Keinginan untuk dapat memiliki 

Keinginan untuk dapat mendorong seseorang untuk mau 

melakukan pekerjaan. hal ini banyak kita alami dalam 

kehidupan kita sehari-hari, bahwa keinginan yang keras untuk 

dapat memiliki itu dapat mendorong orang untuk mau bekerja. 

c) Keinginan untuk memperoleh penghargaan 

Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk 

diakui, dihormati oleh orang lain. Untuk memperoleh status 

sosial yang lebih tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya, 

untuk memperoleh uang itu pun harus bekerja keras. 

d) Keinginan untuk memperoleh pengakuan 

Bila di perinci, maka keinginan untuk memperoleh pengakuan 

itu dapat meliputi hal-hal: 

a. Adanya penghargaan terhadap prestasi 

b. Adanya hubungan kerja yang harmonis dan kompak 

c. Pimpinan yang adil dan bijaksana 

d. Perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat 

e) Keinginan untuk berkuasa 

  Keinginan tersebut akan mendorong seseorang untuk bekerja. 

Kadang-kadang keinginan untuk berkuasa ini dipenuhi dengan cara 

yang tidak terpuji, namun cara yang dilakukannya itu masih termasuk 

bekerja juga. 
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2) Faktor Eksternal, yang berasal dari luar diri karyawan adalah : 

a) Kondisi lingkungan kerja 

b) Kompensasi yang memadai 

c) Suprevisi yang baik 

d) Adanya jaminan pekerjaan 

e) Status dan tanggung jawab 

d. Indikator Motivasi 

Clayton Aldefer mengemukakan teorinya dengan nama teori ERG 

(exsistence, relatedness, Growth). Teori ini merupakan modifikasi dari 

teori hierarki kebutuhn Maslow. Alderfer menyatakan bahwa bila 

kebutuhan akan eksistensi tidak terpenuhi, pengaruhnya mungkin kuat, 

namun kategori-kategori kebutuhan lainnya mungkin masih penting 

dalam mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Kedua, meskipun 

suatu kebutuhan terpenenuhi, kebutuhan dapat berlangsung terus sebagai 

pengaruh kuat dalam keputusan.  

Jadi secara umum mekanisme kebutuhan dapat dikatakan  

Frustration – Regression atau Satisfaction – Progression. Alderfer 

(1972) mengemukakan tiga kategori kebutuhan. yaitu: 

a) Eksistence (keberadaan)  

Eksistence merupakan kebutuhan seseorang untuk dapat 

dipenuhi dan terpelihara keberadaan yang bersangkutan sebagai 

seorang manusia ditengah-tengah masyarakat atau perusahaan. 

Eksistence ini meliputi kebutuhan fisiologis sepeerti lapar, rasa 

haus, kebutuhan materi, rasa aman dan lingkungan kerja yang 
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menyenangkan. Oleh karena kebutuhan ini amat mendasar untuk 

terpenuhi dengan sebaik-baiknya, agar konsentrasi pikiran dan 

perhatian karyawannya terpusat untuk melaksanakan pekerjaan. 

b) Relatedness (kekerabatan/keterkaitan) 

Relatedness merupakan keterkaitan antara seseorang dengan 

lingkungan social sekitarnya. Setiap orang dalam hidup dan 

pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang. Dalam teori 

kekerabatan ini mencakup semua kebutuhan yang melibatkan 

hubungan seseorang dengan orang lain, yaitu seperti anggota 

keluarga, sahabat, dan penyelia di tempat kerja. Mereka akan 

terlibat dalam kegiatan saling menerima, pemberian pengertian, dan 

sebagainya yang merupakan proses kekerabatan.  

Kebutuhan ini sebanding dengan kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan social, dan  sebagian kebutuhan pristise, dalam teori Maslow. 

c) Growth (Pertumbuhan) 

Kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan ini 

merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan 

potensi diri seseorang, seperti perttumbuhan kreativitas dan pribadi. 

Kebutuhan ini sebanding dengan kebutuhan harga diri dan 

perwujudan diri.  

3. Kepuasan kerja  

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan salah satu dari tujuan akhir yang ingin 

dicapai oleh karyawan. Menurut Robbins (2006:178), kepuasan kerja 
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adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang menunjukkan 

perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah 

yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 

Handoko (2001:193) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan 

mereka, hal ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan 

dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

Dessler (1982) mengemukakan karyawan yang mendapatkan 

kepuasan kerja biasanya mempunyai catatan kehadiran dan peraturan 

yang lebih baik, tetapi kurang aktif dalam kegiatan serikat karyawan dan 

kadang-kadang berprestasi lebih baik daripada karyawan yang tidak 

memperoleh kepuasan kerja.   

Hasibuan (2001: 202) mengemukakan kepuasan kerja merupakan 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap 

ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Dari 

beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

adalah penilaian seseorang atau cerminan perasaan seseorang terhadap 

hasil dari pekerjaan yang dilakukannya, apakah hasil tersebut 

memuaskan atau tidak. 

b. Teori Kepuasaan Kerja 

Menurut Rivai (2004) pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang 

dibicarakan, berikut yang sering dibahas dan digunakan: 
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a) Discrepancy theory 

Menurut Porter (Moh. As'ad, 1991) bahwa mengukur 

kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa 

yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan (difference 

between how much of something there should be and how much 

there is now). Apabila yang didapat ternyata lebih besar dari pada 

yang diinginkan, maka akan menjadi lebih puas lagi, walaupun 

terhadap discrepancy yang positif. Sebaliknya makin jauh 

kenyataan yang dirasakan itu dibuat standar minimum sehingga 

menjadi negative discrepancy, maka makin besar pula 

ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaan.  

Kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu 

merupakan hasil dari suatu perbandingan yang dilakukan oleh 

dirinya sendiri terhadap berbagai macam hal yang mudah 

diperolehnya dari pekerjaan dan menjadi harapannya. Kepuasan 

akan dirasakan oleh individu tersebut bila perbedaan atau 

kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa yang 

diperoleh dari pekerjaan kecil, sebaliknya ketidakpuasan akan 

dirasakan oleh individu bila perbedaan atau kesenjangan antara 

standar individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan besar. 

b) Interpersonal comparison processes theory 

Interpersonal comparison processes theory dikenal juga 

dengan teori keadilan/Equity Theory. Teori ini dikemukakan oleh 

Zalesnik (1958) dan dikembangkan oleh Adam (1963). Teori 
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keadilan/Equity Theory menyatakan bahwa orang akan merasa 

puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasa adanya keadilan 

(equity). Perasaan equity atau inequity atas suatu situasi diperoleh 

seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain 

yang sekelas, sekantor maupun di tempat lain. 

c) Two factor theory 

Two factor theory dikenal juga dengan nama teori dua 

faktor. Teori ini dikemukakan oleh Herzberg (1959). Prinsip teori 

dua faktor ini adalah kepuasan kerja dan ketidakpuasan itu 

merupakan dua hal yang berbeda. Menurut teori dua faktor, 

karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori 

yang pertama dinamakan dissatisfier atau ketidakpuasan dan yang 

lain dinamakan satisfier atau kepuasan.  

Satisfier (motivator) ialah faktor-faktor atau situasi yang 

dibentuknya sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari 

prestasi, pengakuan, wewenang, tanggung jawab dan promosi.  

Dissastifier (hygine factors) ialah faktor-faktor yang terbukti 

menjadi sumber ketidakpuasan, terdiri antara lain : penghasilan, 

pengawasan, hubungan pribadi, kondisi kerja dan status, jika hal 

tersebut tidak terpenuhi seseorang akan tidak puas.  

  Theory Disperacy dan Theory Equity (As'ad, 1991) 

menekankan bahwa kepuasan orang dalam bekerja, ditengarai oleh 

dekatnya jarak antara harapan dan kenyataan yang didapat, sesuai 

dengan harapannya dan demikian juga yang diterima rekan sekerja lain 
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adalah sama atau adil seperti yang diterima sesuai dengan 

pengorbannya. Teori dua faktor, adalah faktor intrinsik dan faktor 

ekstrinsik, dimana faktor intrinsik merupakan sumber kepuasan 

kerja dan faktor ekstrinsik merupakan pengurang ketidakpuasan 

dalam kerja. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasaan Kerja 

Faktor-faktor kepuasan kerja cukup variatif, menurut Kreitner 

(2014: 169) terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya 

kepuasan kerja, sebagai berikut: 

1) Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan) 

Kepuasan yang ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan 

memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

2) Discrepancies (perbedaan). 

Model ini menyatakan bahwa kepuasan merupakan suatu hasil 

memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan 

antara apa yang diharapkan dan yang diperoleh individu dari 

pekerjaan. 

3)   Value attainment (pencapaian nilai) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan yang 

memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. 

3) Equity (keadilan) 

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu 

diperlakukan di tempat kerja. 
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4) Dispositional / genetic components (komponen genetik). 

Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja 

sebagian merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. 

d. Indikator Kepuasaan Kerja 

Luthans (2006: 244) mengemukakan beberapa indikator 

pengukuran kepuasan kerja sebagai berikut : 

1) Gaji (Pay) 

 Sejumlah upah yang diterima dan tingkat di mana hal ini bisa di 

pandang sebagai hal yang di anggap pantas disbandingkan dengan 

orang lain dalamo rganisasi. 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. 

3) Rekan kerja (Workers) 

Tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung secara 

sosial. 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. 
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4) Pekerjaan itu sendiri (Work It self) 

 Dalam hal di mana pekerjaan memberikan tugas yang menarik, 

kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung 

jawab.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 

perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan 

karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan. 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Motivasi kerja dengan Kepuasan Kerja 

Motivasi merupakan dorongan, upaya dan keinginan yang ada 

pada diri manusia yang akan mengarahkan perilaku untuk melakukan 

tugas atau pekerjaan dengan baik, sedangkan kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 

dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka dan segala 

sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 
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Handoko (2002:252) mengatakan bahwa hubungan Motivasi 

terhadap kepuasan kerja adalah motivasi yang ada pada diri seseorang 

merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku 

guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Jika individu termotivasi, 

individu tersebut akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan 

sesuatu, karena dapat memuaskan keinginannya (Rivai dan Sagal  2009: 

837).  

Penelitian Brahmasari, dkk (2008) membuktikan bahwa motivasi 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan, artinya bahwa motivasi kerja memang sangat diperlukan oleh 

seorang karyawan untuk dapat mencapai suatu kepuasan kerja yang 

tinggi meskipun menurut sifatnya kepuasan kerja itu sendiri besarannya 

sangat relatif atau berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. 

b. Hubungan motivasi kerja  dengan kinerja 

Motivasi kerja merupakan hasrat di dalam seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Motivasi kerja 

seseorang berawal dari kebutuhan, keinginan dan dorongan untuk 

bertindak demi tercapainya kebutuhan atau tujuan. Sikap mental 

karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang 

memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh McClelland (1961), 

Edward Murray (1957), Miler dan Gordon W. (1970) dalam 

Mangkunegara (2005:76) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang 

positif antara motivasi berprestasi dengan pencapaina kinerja. Artinya 
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pimpinan, manajer, dan pegawai yang mempunyai motivasi berprestasi 

tinggi akan mencapai kinerja tinggi, dan sebaliknya mereka yang 

kinerjanya rendah disebabkan karena motivasi kerjanya rendah. 

Soegiri (2004:27-28) dalam Antoni (2006:24) mengemukakan 

bahwa pemberian dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi, penting 

dilakukan untuk meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga dapat 

mencapai hasil yang dikehendaki oleh manajemen. Hubungan motivasi, 

gairah kerja dan hasil optimal mempunyai bentuk linear dalam arti 

dengan pemberian motivasi kerja yang baik, maka gairah kerja karyawan 

akan meningkat dan hasil kerja akan optimal sesuai dengan standar 

kinerja yang ditetapkan. Gairah kerja sebagai salah satu bentuk motivasi 

dapat dilihat antara lain dari tingkat kehadiran karyawan, tanggung 

jawab terhadap waktu kerja yang telah ditetapkan. 

Penelitian Nurcahyani, dkk (2006) Motivasi mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini berarti, 

semakin tinggi motivasi karyawan kepada perusahaan maka mendorong 

karyawan untuk mendapatkan prestasi.  

c. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Kinerja 

Kepuasaan kerja yang diterima dan dirasakan oleh seorang 

karyawan akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dari 

pekerjaannya. Dengan diperolehnya kepuasaan kerja oleh karyawan baik 

itu dengan pemberian gaji yang sesuai, pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya, dan hubungan dengna atasan terjalin dengan baik, hal ini 

akan meningkatkan kinerja para karyawan luthans (2006). 
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Dengan diperolehnya kepuasan kerja karyawan maka kinerja 

karyawan akan meningkat karena karyawan merasa diperhatikan oleh 

perusahaan. Demikian juga dengan perusahaan akan mendapatkan hasil 

kinerja yang baik dari karyawan. 

Penelitian Brahmasari, dkk (2008) menyatakan bahwa kepuasan 

kerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, artinya bahwa secara umum kepuasan kerja karyawan yang 

tinggi akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. 

Penelitian Timothy (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif signifikan antara kepuasan kerja sebagai variabel independen 

pada kinerja karyawan sebagai variabel dependen, sehingga ketika 

variabel kepuasan kerja naik, maka variabel kinerja karyawan akan 

mengalami kenaikkan. 

 

C.  Kerangka Pemikiran 

  Menurut wibowo (2011: 505), motivasi memiliki hubugan yang signifikan 

terhadap kinerja dengan kepuasan sebagai korelasi, karena kepuasan dengan 

supervisi juga mempunyai korelasi signifikan dengan motivasi. Sementara itu, 

Gibson (2000: 110) 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. 
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  Ubayatun (2012) mengungkapkan bahwa variabel moderator adalah 

variabel yang mempengaruhi kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas 

dan variabel tergantung. Keterkaitan1 antara dua fenomena terkadang tidak 

hadir dalam bentuk langsung karena terkadang keterkaitan tersebut diperantarai 

oleh fenomena lainnya. 

  Kinerja pegawai yang ingin optimal tidak bisa didapat dengan cara mudah, 

tujuan tersebut memerlukan pengorbanan untuk mencapainya seperti 

mendapatkan motivasi kerja yang tinggi dalam bekerja serta kepuasan kerja 

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

pribadi dari pegawai itu sendiri dapat memungkinkan tercapainya tujuan 

organisasi secara keseluruhan. 

  Berdasarkan telaah pustaka yang dikembangkan diatas maka sebuah model 

konseptual atau kerangka pemikiran teoritis dapat dikembangkan seperti yang 

disajikan dalam gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi (X1) 

1. Keberadaan  (x1.1) 

2. Kekerabatan (x1.2) 

3. Pertumbuhan (x1..3) 

Kepuasan Kerja (Z) 

1. Perasaan tentang pekerjaan (z1.1) 

2. Perasaan tentang promosi(z1.2) 

3. Perasaan tentang supervisi(z1.3) 

Kinerja (Y) 

1. Kualitas (y1.1) 

2. Kuantitas (y1.2) 

3. Ketepatan Waktu(y1.3) 
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Berdasarkan kerangka pikir yang telah disajikan, menjelaskan bahwa 

variabel bebas motivasi kerja (X) yang menggunakan teori E-R-G (Clayton 

Alderfer) sebagai indikator mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

(Y) yang menggunakan teori Robbins (2006: 260). Variabel moderasi 

kepuasaan kerja (Z) yang menggunakan teori Lunthans (2006: 244) dengan 

indikator yang terdiri dari perasaan tentang pekerjaan, perasaan tentang 

promosi jabatan, dan perasaan tentang supervisi memoderasi signifikansi 

pengaruh motivasi kerja (X) yang menggunakan teori E-R-G (Clayton 

Alderfer) terhadap kinerja (Y). 

 

D. Hipotesis  

   Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh Handoko ada 

banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan bekerja 

dengan produktif atau tidak tergantung pada motivasi kerja, kepuasan kerja, 

tingkat stress, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan, 

dan aspek-aspek ekonomi, teknis serta perilaku lainnya. 

   Penilitian Mulyanto dan Dyah Widayati (2011) menyatakan bahwa 

Motivasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan bahkan paling 

dominan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan pada latar belakang, 

perumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan, maka dapat 

dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H1: Diduga motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Surabaya. 
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Penilitian Mulyanto dan Dyah Widayati (2011) menyatakan bahwa 

secara bersama sama kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja, 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, dan Kepuasan kerja dapat 

memoderating variabel kinerja. 

H2: Diduga kepuasan kerja memoderasi pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan pada Badan Pengkajian Penerapan Teknologi 

Surabaya.  




