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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam rangka penyusunan 

penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengetahui hasil 

yang telah dilaksanakn peneliti terdahulu terkait mengenai pengaruh kepemimpinan 

dan motivasi terhadap kepuasan kerja adalah sebagai berikut:     

Pengaruh Imbalan dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan di Balai Besar Industri Hasil Pertanian (BBIHP) Bogor, Ramlan 

Ruvendi (2005). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan dan 

pengaruh signifikan antara variabel imbalan dengan kepuasan kerja karyawan 

BBIHP yang diperlihatkan oleh koefisien korelasi partial sebesar 0,619. Koefisien 

regresi (ß1) X1 sebesar 0,412 dan terdapat hubungan dan pengaruh signifikan 

antara variabel kepemimpinan dengan kepuasan kerja karyawan BBIHP yang 

diperlihatkan oleh koefisien korelasi parsial sebesar 0,549. Koefisien regresi (ß2) 

X2 sebesar 0,355 dan juga terdapat hubungan dan pengaruh signifikan antara 

variabel imbalan dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan BBIHP 

Bogor yang diperlihatkan oleh koefisien korelasi berganda sebesar 0,751. 

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Muara Enim, Anwar 

Prabu Mangkunegara (2005). Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut: 

1. Secara bersama–sama seluruh variabel bebas faktor–faktor motivasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat kepuasan kerja pegawai. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi faktor-faktor motivasi yang diberikan maka 
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akan semakin tinggi pula kepuasan kerja pegawai. 2. Lingkungan kerja, tingkat 

pendidikan, keinginan dan harapan pribadi, dan kebutuhan, cukup berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja pegawai BKKBN Kabupaten Muara Enim yaitu sebesar 

50,7% sedangkan sisanya yaitu sebesar 49,3% dipengaruhi oleh faktor - faktor lain 

diluar variabel yang diteliti. Hal ini erat kaitannya dengan karakteristik yang 

dimiliki oleh responden. 3. Secara parsial variabel kebutuhan memiliki pengaruh 

paling dominan terhadap kepuasan kerja pegawai. Sedangkan variabel lingkungan 

kerja dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh tidak bermakna terhadap kepuasan 

pegawai.  

Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Pegawai Pada Unit Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rsud Dr. 

Fauziah Bireuen, Zulfikar (2016). Hasil Penelitian menunjukkan kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, dengan sig-p (0,000) < 

sig α (0,05). Motivasi kerja juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai, 

dengan sig-p (0,038) < sig α (0,05). Kemampuan variabel kepemimpinan dan 

motivasi kerja dalam memprediksi variasi variabel kepuasan kerja adalah sebesar 

88% dan sisanya 12% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model penelitian.  

The Influence of Leadership Styles and Motivation of Employees Job 

Satisfaction of employees at PT. Garuda Milky Artha Surabaya, Mustaqim 

(2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempengaruhi kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Garuda Milky Artha 

Surabaya. Jenis penelitian ini bersifat derkriptif. Penelitian ini menggunakan 

random sampling untuk pengambilan sampel, dan kuisioner digunakan untuk 

mengambil data dari penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
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untuk menguji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, regresi deviasi, analasisi data 

menggunakan regresi linier dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan 

variabel kepemimpinan dan variabel motivasi mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan.  

The Influence of Leadership Style, Organizational Culture, and 

Motivation on the Job Satisfaction and Lecturer’s Performance at College of 

Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) at West Sulawesi, Anwar Sewang (2016). 

Penelitian ini menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan 

motivasi terhadap kinerja dosen dan kepuasan kerja. Penelitian dilakukan di 

Universitas Darud Dakwah WalIrsad (DDI) di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. 

170 responden dalam penelitian ini adalah dosen, yang dipilih melalui metode 

purposive sampling. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan SEM 

(Structural Equation Model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan 

dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja, 

sedangkan budaya organisasi tidak signifikan. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kepemimpinan  

1.1 Definisi Kepemimpinan  

Suatu organisasi dalam melaksanakan berbagai kegiatannya untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan, tidak terlepas dari adanya pemimpin 

yang mampu menggerakkan para karyawannya dalam melaksanakan aktivitas 

perusahaan. Peranan pemimpin dalam rangka mempengaruhi para karyawannya 

sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri.  
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Usaha ataupun cara yang ditempuh oleh pemimpin dalam mempengaruhi 

dan menggerakkan karyawannya dikenal dengan istilah kepemimpinan.  

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang kepemimpinan menurut 

beberapa para ahli :  

1. Secara khusus kepemimpinan adalah suatu usaha umum untuk 

mempengaruhi orang perorang melalui komunikasi utuk mencapai tujuan 

(Silalahi, 2002:224).  

2. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang 

yang menduduki jabatan pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang 

lain, terutama bawahannya, terutama untuk berpikir dan bertindak 

sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia akan memberikan 

sumbangan yang nyata dalam pencapaian tujuan organisasi 

(Siagian, 2002:62) 

3. Menurut Terry (1972) “ Leadership is the relationship in which one person, 

or a leader, influences others to work together willingly or 

related task to attain that which the leader desires. “ ( kepemimpinan adalah 

hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi 

orang-orang lain untuk bekerja sama secara dalam hubungan tugas untuk 

mencapai yang diinginkan pemimpin). (Sutarto, 2008:12)  

Proses mempengaruhi tersebut sering melibatkan berbagai unsur kekuatan 

seperti ancaman, penghargaan, otoritas ataupun bujukan. Dalam suatu pendapat 

dikatakan bahwa; “Kepemimpinan dipahami sebagai kekuatan untuk 

menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan sebagai sebuah 

alat, sarana, ataupun proses untuk membujuk orang lain agar bersedia melakukan 
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sesuatu secara sukarela. Ada berbagai faktor yang dapat mengerakkan orang lain 

yaitu ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan"(Rivai, 2004:13) 

Bertolak dari konteks kepemimpinan tersebut, maka dapat diidentifikasi 

unsur-unsur dalam kepemimpinan. Unsur-unsur yang dimaksud adalah 

(Nawawi, 2004:15):  

1. Adanya seorang yang berfungsi memimpin, yang disebut pemimpin (leader).  

2. Adanya orang lain dipimpin.  

3. Adanya kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan 

mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, maupun tingkah 

lakunya.  

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis 

maupun yang bersifat seketika. 

5. Berlangsung berupa proses di dalam kelompok/organisasi, baik besar 

maupun kecilnya organisasi. 

Hubungan antara pemimpin dan bawahan bukanlah hubungan satu 

arah (one way relationship) tetapi antara pemimpin dan yang dipimpin harus 

terdapat interaksi. Interaksi dimaksudkan supaya pemimpin mengetahui kondisi 

ataupun kemauan dari bawahannya agar pemimpin dapat menemukan pola yang 

tepat untuk memotivasi dan mengarahkan bawahannya. Seorang pemimpin jika 

tidak mampu memotivasi dan mengarahkan bawahannya, maka ia tidak akan 

dapat menjalankan tugasnya menjadi pemimpin yang baik.  

Pemimpin yang baik harus memiliki empat macam kriteria, yaitu 

(Nawawi, 2004:13):  

1. Kejujuran  
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Pemimpin yang tidak jujur tidak akan dipercaya dan akhirnya tidak akan 

mendapat dukungan dari pengikutnya.  

2. Visi ke depan  

Pemimpin yang memiliki pandangan atau visi ke depan adalah memiliki 

misi ke depan yang lebih baik.  

3. Mengilhami pengikutnya  

Pemimpin yang baik juga harus mampu mengilhami pengikutnya dengan 

antusiasme dan optimisme.  

4. Kompeten  

Pemimpin yang baik juga harus memiliki kompentensi dalam menjalankan 

tugas secara efektif, mengerti kekuatan dan kelemahan  

5. Serta menjadi pembelajar terus menerus.  

Fungsi kepemimpinan adalah fungsi pemimpin yang ditampilkan dalam 

kelompok kerjanya dalam rangka membina dan mengarahkan kegiatan 

kelompok agar efektif dan efesien pelaksananya. Ada dua fungsi kepemimpinan 

yang utama, yaitu (Isyandi, 2007:156):  

1. Fungsi pemecahan masalah atau fungsi yang berhubungan dengan tugas 

(task related). Fungsi ini menyangkut pemberian saran pemecahan 

masalah, informasi dan pendapat.  

2. Fungsi sosial atau pembinaan kelompok (group maintenance). Fungsi ini 

mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok untuk 

melakukan kegiatan dengan lancar, memberi pujian dan menengahi 

ketidaksepakatan dalam kelompok. 

1.2 Teori Kepemimpinan  
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Terry (1972)  dalam bukunya “principles of manajement" 

mengemukakan 8 (delapan) buah teori kepemimpinan sebagai berikut: 

(Winardi, 2006:57-59).  

1. Teori Otokratis (the autocratic theory) Kepemimpinan menurut teori ini 

didasarkan atas perintah-perintah, pemaksaan dan tindakan yang agak 

arbiter dalam hubungan diantara pemimpin dengan pihak bawahan. 

Biasanya diperkuat oleh adanya sanksi-sanksi diantara mana, disiplin 

adalah faktor yang terpenting.  

2. Teori Psikologis (the psychology theory) Pendekatan ini menyatakan 

bahwa fungsi seorang pemimpin adalah mengembangkan sistem motivasi 

terbaik. Pemimpin merangsang bawahannya untuk bekerja kearah 

pencapaian sasaran-sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi 

tujuan-tujuan pribadi mereka.  

3. Teori Sosiologis (the sosiologic theory) Kepemimpinan terdiri dari usaha-

usaha yang melancarkan aktivitas para pemimpin yang berusaha untuk 

menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikut.  

4. Teori Supportif (the supportive theory) Pihak pemimpin beranggapan 

bahwa para pengikutnya ingin berusaha sebaik-baiknya dan bahwa ia 

dapat memimpin dengan sebaiknya melalui tindakan membantu usaha-

usaha mereka. Adakalanya teori supportif dinyatakan sebagai “teori" 

partisipatif (participative theory). Ada juga yang menamakanya 

“democratic theory of leadership".  
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5. Teori Laissez faire (the laisses-faire theory) Berdasarkan teori ini, 

seorang pemimpin memberikan kebebasan seluasluasnya kepada para 

pengikutnya dalam hal menentukan aktivitas mereka.  

6. Teori prilaku pribadi (thepersonal-behavior theory) Seorang teory tidak 

berkelakuan sama ataupun melakukan tindakantindakan identik dalam 

setiap situasi yang dihadapi olehnya. Pemimpin seperti ini memberikan 

banyak kebebasan kepada pihak bawahannya. Seorang pemimpin otokratis 

yang bijaksana (the autocratic leader who is benevolent). 

7. Teori sifat (the trait theory) Ia menekankan apa yang mungkin dimiliki 

oleh seorang pemimpin berupa kepribadiannya dan bukanlah apa yang 

dilakukan sebagai seorang kepemimpinan. Diantara sifat-sifat yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin dapat disebut :  

a. Intelegensi  

b. Inisiatif  

c. Energi atau rangsangan  

d. Kedewasaan emosional  

e. Persuasive  

f. Skill komunikatif  

g. Kepercayaan pada diri sendiri  

h. Perseptif  

i. Kreativitas  

j. Partisipasi social  

8. Teori situasi (the situational theory) Pendekatan ini menerangkan 

kepemimpinan menyatakan bahwa harus terdapat cukup banyak 
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fleksibilitas dalam kepemimpinan untuk menyesuaikan diri dengan 

berbagai macam situasi. 

1.3 Syarat dan Sifat Kepemimpinan  

Pemimpin merupakan ujung tombak bagi sebuah perusahaan, dimana 

pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengambil sebuah 

keputusan dan melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu untuk memilih dan 

menetapkan seseorang yang akan memegang jabatan sebagai seorang 

pemimpin diperlukan syarat-syarat dan sifat-sifat khusus dari orang tersebut.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santa Clara University dan 

Tom’s Peters Group / Learning system terhadap lebih dari 5000 orang manajer 

senior, disimpulkan ada sembilan watak yang paling dikagumi dari seorang 

pemimpin, yaitu sebagai berikut (Hardjapamekas, 2006:47) 

1. Jujur (Honest)  

2. Kompeten (Competent)  

3. Melihat Kedepan (Forward Looking)  

4. Selalu Memicu Inspirasi (Inspiring)  

5. Pandai (Intelligent)  

6. Objektif, Adil (Fairminded)  

7. Berwawasan Luas (Boardminded) 

8. Tidak Basa Basi, langsung Pada Persoalan (Sraight Forward)  

9. Penuh Imanijasi (Imajinative)  

Proses kepemimpinan akan berjalan secara efektif apabila pemimpin 

tersebut memiliki aspek-aspek kepribadian sebagai berikut (Nawawi, 

2004:56):  
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1. Mencintai kebenaran dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

2. Dapat dipercaya dan mampu mempercayai orang lain.  

3. Mampu bekerja sama dengan orang lain  

4. Ahli di bidangnya dan berpandangan luas didasari oleh kecerdasan 

(intelegensi) yang memadai.  

5. Memiliki semangat untuk maju, pengabdian dan kesetiaan yang tinggi 

serta kreatif dan penuh inovatif.  

6. Senang bergaul, ramah, suka menolong dan terbuka terhadap kritik orang 

lain.  

7. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, konsekuen, berdisiplin 

dan bijaksana.  

8. Aktif memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 

Para ahli juga mendasarkan bahwa sebaiknya setiap pemimpin sekurang-

kurangnya harus memiliki tiga ciri, yaitu (Gerungan, 2007:66): 

 1. Keseimbangan emosional (emotional stability) Keseimbangan emosional 

merupakan faktor penting dalam kepemimpinan. Hal itu menunjukkan 

pula bahwa seorang pemimpin harus lebih banyak memiliki perasaan 

yang positif daripada seorang yang bukan pemimpin.  

2. Persepsi sosial (social perception) Persepsi sosial adalah kecakapan 

melihat dan memahami perasaan, sikap dan kebutuhan para anggotanya. 

Kecakapan ini dibutuhkan untuk memenuhi tugas kepemimpinan.  

3. Kemampuan berpikir abstrak (abstract thingking ability) Ini merupakan 

salah satu segi dari struktur intelijensia yang mempunyai kecerdasan 

yang tinggi dan khusus dibutuhkan seorang pemimpin untuk menafsirkan 
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kecenderungan-kecenderungan kegiatan dalam kelompok dan 

hubungannya dengan kelompok. 

1.4 Tipe Kepemimpinan  

Para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu telah banyak melakukan penelitian 

tentang yang diharapkan dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan, 

diantaranya yaitu (Ranupandojo, 2004:200):  

1. Kepemimpinan yang otoriter (authocratic authorition leadership) 

Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang berdasarkan pada 

kekuasaan mutlak. Seorang pemimpin yang otoriter memimpin 

pengikutnya dengan mengarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Segala keputusan berada pada satu tangan yaitu pemimpin 

otoriter itu sendiri, yang menganggap dirinya mengetahui lebih banyak 

daripada orang lain. Setiap keputusannya dianggap sah dan pengikutnya 

harus menerimanya. 

2. Kepemimpinan demokratis (democratic/participative leadership) 

Kepemimpinan demokratis adalah memimpin yang demokratis, dimana ia 

mengajak bawahannya untuk merundingkan masalah yang menyangkut 

pekerjaannya. Dan setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan 

keputusan bersama. Seorang pemimpin yang demokratis biasanya selalu 

berinteraksi dengan bawahannya.  

3. Kepemimpinan yang bebas (free reign / laissez faire leadership) 

Kepemimpinan ini menjalankan perannya secara pasif. Kepemimpinan ini 

menyerahkan segala usaha untuk menentukan tujuan dan kegiatan 

sepenuhnya kepada anggota kelompoknya dan hanya menyerahkan bahan 
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- bahan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Kepemimpinan 

ini tidak mengambil inisiatif apapun meski ia berada di tengah 

kelompoknya. 

4. Kepemimpinan kharismatik Kepemimpinan ini melingkupi daya tarik dan 

pembawaannya yang luar biasa, sehingga ia mempunyai pengikut yang 

jumlahnya sangat besar dan fanatik, meskipun para pengikut ini sering 

pula tidak dapat menjelaskan kenapa mereka menjadi pengikut pemimpin 

tersebut.  

5. Kepemimpinan paternalistik Kepemimpinan paternalistik ini bersifat 

kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut:  

a. Bersifat terlalu melindungi (over protective)  

b. Menganggap bawahan belum dewasa dan perlu dikembang kan  

c. Kurang memberi bawahan kesempatan untuk membuat keputusan 

sendiri  

d. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar 

2. Motivasi Kerja         

 Motivasi kerja dalam manajemen ditunjukan pada sumber daya manusia 

umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara 

mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara 

produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

Pentingnya motivasi karena menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung 

perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang 

optimal.    
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Motivasi menurut Hasibuan (2002:219) adalah pemberian daya gerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Menurut Luthans (2006:171) motivasi adalah proses sebagai langkah awal 

seseorang melakukan tindakan akibat kekurangan secara fisik dan psikis atau 

dengan kata lain adalah suatu dorongan yang ditunjukan untuk memenuhi tujuan 

tertentu.         

 Siagian (2002:94) mengemukakan bahwa dalam kehidupan berorganisasi, 

termasuk kehidupan berkarya dalam organisasi bisnis, aspek motivasi kerja 

mutlak mendapat perhatian serius dari para manajer. Karena 4 (empat) 

pertimbangan utama yaitu: (1) Filsafat hidup manusia berkisar pada prinsip “quit 

pro quo”, yang dalam bahasa awam dicerminkan oleh pepatah yang mengatakan 

“ada ubi ada talas, ada budi ada balas”, (2) Dinamika kebutuhan manusia sangat 

kompleks dan tidak hanya bersifat materi, akan tetapi juga bersifat psikologis, 

(3) Tidak ada titik jenuh dalam pemuasan kebutuhan manusia, (4) Perbedaan 

karakteristik individu dalam organisasi atau perusahaan, mengakibatkan tidak 

adanya satupun teknik motivasi yang sama efektifnya untuk semua orang dalam 

organisasi juga untuk seseorang pada waktu dan kondisi yang berbeda-beda. 

2.1 Teori Motivasi Menurut Beberapa Ahli 

 Untuk memahami tentang motivasi, kita akan bertemu dengan beberapa 

teori tentang motivasi menurut beberapa ahli, antara lain :  

1. Teori Abraham H. Maslow (Teori Kebutuhan)  
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Teori Hirarki menurut Abraham.H. Maslow (Ulber Silalahi 2002:345) 

menunjukan adanya lima tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia. 

Kebutuhan tersebut adalah :  

a. Kebutuhan fisiologis ( physiological needs )  

b. Kebutuhan keamanan (safety needs)  

c. Kebutuhan social ( social needs )  

d. Kebutuhan penghargaan ( esteem needs )  

e. Kebutuhan aktualisasi (Self actualization needs )  

2. Teori McClelland (Teori Kebutuhan Berprestasi)  

Menurut McClelland karakteristik orang yang berprestasi tinggi (high 

achievers) memiliki tiga ciri umum yaitu : (McClelland dalam Artikel 

Pendidikan Akhmad Sudraja, 2008)  

a. Sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat 

kesulitan moderat.  

b. Menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-

upaya mereka sendiri, dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti 

kemujuran misalnya.  

c. menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan 

mereka, dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah.  

3. Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG)  

Teori Alderfer dikenal dengan akronim “ERG” . Akronim “ERG” 

dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah yaitu : 

E = Existence (kebutuhan akan eksistensi), R = Relatedness 

(kebutuhanuntuk berhubungan dengan pihak lain, dan G = Growth 
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(kebutuhan akan pertumbuhan). Teori Alderfer menekankan bahwa 

berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara 

serentak. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut akan tampak bahwa : 

(Clyton Alderfer dalam Artikel Pendidikan Akhmad Sudraja, 2008)  

a. Makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula 

keinginan untuk memuaskannya.  

b. Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang “lebih tinggi” 

semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan.  

c. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya 

lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuasakan kebutuhan 

yang lebih mendasar.  

4. Teori Herzberg (Teori Dua Faktor)  

Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting 

dalam pemahaman motivasi Herzberg.(Herzberg dalam Artikel 

Pendidikan Akhmad Sudraja, 2008) Teori yang dikembangkannya 

dikenal dengan “ Model Dua Faktor” dari motivasi, yaitu faktor 

motivasional dan faktor hygiene atau “pemeliharaan”. Menurut teori ini 

yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong 

berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri 

seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau 

pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti 

bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam 

kehidupan seseorang. 

5.Teori Victor H. Vroom (Teori Harapan )  
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Victor H. Vroom, dalam bukunya yang berjudul “Work And 

Motivation” mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai “ Teori 

Harapan”. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari 

yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa 

tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, 

apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya 

terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya 

mendapatkannya.(Victor H. Vroom dalam Artikel Pendidikan Akhmad 

Sudraja, 2008) 

Siagian (2002:94) mengemukakan bahwa dalam kehidupan berorganisasi, 

termasuk kehidupan berkarya dalam organisasi bisnis, aspek motivasi kerja 

mutlak mendapat perhatian serius dari para manajer. Karena 4 (empat) 

pertimbangan utama yaitu: (1) Filsafat hidup manusia berkisar pada prinsip “quit 

pro quo”, yang dalam bahasa awam dicerminkan oleh pepatah yang mengatakan 

“ada ubi ada talas, ada budi ada balas”, (2) Dinamika kebutuhan manusia sangat 

kompleks dan tidak hanya bersifat materi, akan tetapi juga bersifat psikologis, 

(3) Tidak ada titik jenuh dalam pemuasan kebutuhan manusia, (4) Perbedaan 

karakteristik individu dalam organisasi atau perusahaan, mengakibatkan tidak 

adanya satupun teknik motivasi yang sama efektifnya untuk semua orang dalam 

organisasi juga untuk seseorang pada waktu dan kondisi yang berbeda-beda. 

2.2 Hakikat Motivasi  

Pada prinsipnya seseorang pegawai termotivasi untuk melaksanakan 

tugastugasnya tergantung dari kuatnya motif yang mempengaruhinya. Pegawai 

adalah manusia dan manusia adalah mahluk yang mempunyai kebutuhan dalam 
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(innerneeds) yang banyak sekali. Kebutuhan-kebutuhan ini membangkitkan 

motif yang mendasari aktivitas individu. Namun demikian seseorang akan 

bertindak atau berlaku menurut cara-cara tertentu yang mengarah kearah 

pemuasan kebutuhan pegawai yang didasarkan pada motif yang lebih 

berpengaruh pada saat itu.  

Menurut Manullang (2003:16) seseorang yang memiliki kebutuhan 

untuk berprestasi akan mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai 

keberhasilan atau kepuasan yang dicirikan sebagai berikut:  

1. Pegawai tersebut menentukan tujuannya tidak terlalu muluk-muluk dan juga 

tidak terlalu rendah, tetapi cukup mempunyai tantangan untuk dapat 

dikerjakan lebih baik.  

2. Pegawai menentukan tujuan karena secara individu dapat mengetahui bahwa 

hasilnya dapat dikuasai bila mereka kerjakan sendiri.  

3. Pegawai senang terhadap pekerjaannya karena merasa sangat berkepentingan 

dengan keberhasilannya sendiri.  

4. Pegawai lebih senang bekerja didalam tugas-tugasnya yang dapat memberikan 

gambaran bagaimana keadaan pekerjaannya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam (diri sendiri) 

atau internal tention, hal yang menyebabkan, 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi  

Memberikan motivasi kepada pegawai oleh pimpinannya merupakan 

proses kegiatan pemberian motivasi kerja, sehingga pegawai tersebut 

berkemampuan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. 

Tanggung jawab adalah kewajiban bawahan untuk melaksanakan tugas sebaik 
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mungkin yang diberikan oleh atasan, dan inti dari tanggung jawab adalah 

kewajiban (Siagian, 2002:123). Nampaknya pemberian motivasi oleh pimpinan 

kepada bawahan tidaklah begitu sukar, namun dalam praktiknya pemberian 

motivasi jauh lebih rumit. Siagian menjelaskan kerumitan ini disebabkan oleh:   

1. Kebutuhan yang tidak sama pada setiap pegawai, dan berubah sepanjang 

waktu. Disamping itu perbedaan kebutuhan pada setiap taraf sangat 

mempersulit tindakan motivasi para manajer. Dimana sebagian besar para 

manajer yang ambisius, dan sangat termotivasi untuk memperoleh kepuasan 

dan status, sangat sukar untuk memahami bahwa tidak semua pegawai 

mempunyai kemampuan dan semangat seperti yang dia miliki, sehingga 

manajer tersebut menerapkan teori coba-coba untuk menggerakkan 

bawahannya.  

2. Feeling dan emotions yaitu perasaan dan emosi. Seseorang manajer tidak 

memahami sikap dan kelakuan pegawainya, sehingga tidak ada pengertian 

terhadap tabiat dari perasaan, keharusan, dan emosi.  

3. Aspek yang terdapat dalam diri pribadi pegawai itu sendiri seperti 

kepribadian, sikap, pengalaman, budaya, minat, harapan, keinginan, 

lingkungan yang turut mempengaruhi pribadi pegawai tersebut.  

4. Pemuasan kebutuhan yang tidak seimbang antara tanggung jawab dan 

wewenang. Wewenang bersumber atau datang dari atasan kepada bawahan, 

sebagai imbalannya pegawai bertanggung jawab kepada atasan, atas tugas 

yang diterima. Seseorang dengan kebutuhan akan rasa aman yang kuat 

mungkin akan “mencari amannya saja”, sehingga akan menghindar 

menerima tanggung jawab karena takut tidak berhasil dan diberhentikan dan 
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di lain pihak mungkin seseorang akan menerima tanggung jawab karena 

takut diberhentikan karena alasan prestasi kerja yang jelek (buruk). 

3. Kepuasan Kerja        

 Menurut Tangkilisan pengertian kepuasan kerja adalah kesenangan yang 

dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. 

(S.Tangkilisan, 2007:164). Jadi, kepuasan kerja menyangkut psikologis individu 

didalam organisasi, yang diakibatkan oleh keadaan yang dirasakan dari 

lingkungannya         

 “Kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang karyawan 

dan banyaknya yang mereka yakini apa yang seharusnya mereka terima,” 

(Robbins, 2005:261).         

 Pengertian kepuasan kerja menurut Handoko (2000) dalam (Husien Umar, 

2005 : 36) adalah sebagai berikut: Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif karyawan 

terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

 Selanjutnya (Siagian,2002:100) Kepuasan kerja adalah sikap umum 

seseorang terhadap pekerjaannya. Artinya secara umum dapat dirumuskan 

bahwa seseorang yang memiliki rasa puas terhadap pekerjaannya akan 

mempunyai sikap yang positif terhadap organisasi dimana ia berkarya. 

Sebaliknya orang yang tidak puas terhadap pekerjaannya apapun faktor - faktor 

penyebab ketidakpuasan itu seperti misalnya insentif yang rendah, pekerjaan 

yang membosankan, kondisi kerja yang kurang memuaskan dan sebagainya. 

Akan cenderung bersikap negatif terhadap organisasi dimana ia bekerja. 
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Implikasinya bagi manajemen ialah bahwa semakin banyak orang merasa puas 

yang berakibat pada sikap positif terhadap organisasi, tugas-tugas pemberian 

motivasi relatif menjadi semakin mudah. Sebaliknya jika semakin banyak orang 

yang merasa tidak puas karena cenderung menampilkan sikap dan perilaku yang 

negatif.       

 3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja    

 Ada banyak faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menganalisis 

kepuasan kerja seseorang. Misalnya sifat pekerjaan seseorang mempunyai 

dampak tertentu pada kepuasan kerjanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja, yaitu: (Hasibuan, 2002:203).  

1. Balas jasa yang adil dan layak (konpensasi)  

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian  

3. Berat ringannya pekerjaan  

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan  

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan  

6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya  

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak 

Menurut Herzberg dalam (Gibson dkk,1997) ada dua kondisi yang 

mempengaruhi kepuasan seseorang. Pertama, ada serangkaian kondisi 

ekstrinsik, keadaan pekerjaan (job context), yang menghasilkan ketidakpuasan 

diklangan karyawan jika kondisi tersebut tidak ada. Jika kondisi tersebut ada, 

maka tidak perlu memotivasi karyawan kedua, berupa serangkaian kondisi 

intrinsik, isi pekerjaan (job context) yang akan menggerakkan tingkat motivasi 
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yang kuat sehingga dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Jika kondisi 

tersebut tidak ada, maka akan timbul rasa ketidakpuasan yang berlebihan. 

Menurut Rivai secara teoritis, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya seperti gaya kepemimpinan, 

produktivitas kerja, perilaku, locus of control, pemenuhan harapan 

penginsentifan, dan efektivitas kerja. Faktor-faktor yang biasanya digunakan 

untuk mengukur kepuasan kerja seorang karyawan adalah : a) isi pekerjaan, 

penampilan tugas pekerjaan yang aktual, dan sebagai kontrol terhadap 

pekerjaan, b) supervisi, c) organisasi dan manajemen, d) kesempatan untuk 

maju, e) insentif dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya, f) rekan kerja, 

g) kondisi  pekerjaan. (Rivai, 2004:479)   

3.2 Penilain Kepuasan 

Siagian (2002:281) menyatakan bahwa dalam menilai tentang kepuasan 

kerja perlu dilakukan analisis kepuasan kerja dikaitkan dengan prestasi kerja 

(produktivitas kerja), tingkat kemangkiran, keinginan pindah, usia pekerja, 

tingkat jabatan dan besar kecilnya organisasi.  

a. Kepuasan Kerja dan Prestasi  

Pada umumnya orang berpendapat bahwa terdapat korelasi positif antara 

kepuasan kerja dan prestasi kerja seseorang. Padahal berbagai penelitian 

membuktikan bahwa seorang karyawan yang puas tidak dengan sendirinya 

merupakan karyawan yang berprestasi tinggi, melainkan sering hanya 

berprestasi biasa-biasa saja. Jika demikian halnya dapat pula dikatakan bahwa 

kepuasan kerja tidak selalu menjadi faktor motivasional kuat untuk berprestasi. 
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Seorang karyawan yang puas belum tentu terdorong untuk berprestasi karena 

kepuasannya tidak terletak pada motivasinya akan tetapi terletak pada faktor-

faktor lain misalnya imbalan. 

b. Kepuasan kerja dan kemangkiran  

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli serta 

pengalaman organisasi terlihat bahwa terdapat korelasi kuat antara kepuasan 

kerja dengan tingkat kemangkiran. Artinya telah terbukti bahwa karyawan 

yang tinggi tingkat kepuasan kerjanya akan rendah tingkat kemangkirannya. 

c. Kepuasan kerja dan keinginan pindah  

Salah satu faktor penyebab timbulnya keinginan pindah kerja adalah 

ketidakpuasan pada tempat bekerja sekarang. Sebab-sebab ketidakpuasan itu 

dapat beraneka ragam seperti penghasilan rendah atau dirasakan kurang 

memadai, kondisi kerja yang kurang memuaskan, hubungan yang tidak serasi, 

baik dengan atasan maupun dengan para rekan sekerja, pekerjaan yang tidak 

sesuai dan berbagai faktor lainnya. 

d. Kepuasan kerja dan Usia  

Dalam pemeliharaan hubungan yang serasi antara organisasi dengan para 

anggotanya, Keadaan antara usia karyawan dengan kepuasan kerja perlu 

mendapat perhatian. Berbagai alasan sering dikemukakan terhadap fenomena ini  

yaitu: 1) Bagi karyawan yang sudah agak lanjut usia makin sulit memulai karir 

baru di tempat lain. 2) Sikap yang dewasa dan matang mengenai tujuan hidup, 

harapan, keinginan dan cita-cita. 3) Gaya hidup yang sudah mapan 4) Sumber 

penghasilan yang relatif terjamin 5) Adanya ikatan batin dan tali persahabatan 

antara yang bersangkutan dengan rekan-rekannya dalam organisasi. 
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e. Kepuasan Kerja dan Tingkat Jabatan  

Umumnya tingkat kepuasan cenderung lebih tinggi pada karyawan dengan 

jabatan yang tinggi. Alasannya antara lain: 1) Penghasilan yang dapat menjamin 

taraf hidup yang layak 2) Pekerjaan yang memungkinkan mereka menunjukkan 

kemampuan kerjanya 3) Status sosial yang relatif tinggi di dalam dan di luar 

organisasi Alasan tersebut bertalian erat dengan prospek bagi seseorang untuk 

dipromosikan, perencanaan karir dan pengembangan sumber daya manusia 

dalam organisasi.  

f. Kepuasan kerja dan Besar-Kecilnya Organisasi  

Kehidupan di dunia kerja tidak hanya digunakan oleh manusia untuk 

memuaskan kebutuhan materil saja, akan tetapi juga untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan lainnya seperti bersifat mental, psikologikal, sosial dan spiritual. 

Maka  besar kecilnya organisasi turut berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Artinya jika karena besar kecilnya organisasi karyawan terbenam dalam masa 

kerja yang jumlahnya besar sehingga jati diri dan identitasnya menjadi kabur 

karena hanya dikenal dengan nomor karyawan hal tersebut dapat mempunyai 

dampak negatif pada kepuasan kerjanya. 

3.3 Konsekuensi Kepuasan Kerja  

Seorang manajer sumber daya manusia sangat berkepentingan untuk 

memahami dan memenuhi berbagai dimensi kepuasan kerja serta 

mengantisipasi berbagai kemungkinan konsekuensi tertutama yang bernuansa 

negatif. (Robbins, 2005:400) mengungkapkan dampak kepuasan kerja jika 

dipenuhi dapat meningkatkan produktifitas, menurunkan abesentisme, menekan 

perputaran kerja. Opsi tindakan pelampiasan ketidakpuasan kerja berupa:  
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1. Keluar (Exit), ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang 

diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Mencakup pencarian posisi baru 

maupun minta berhenti. 

 2. Suara (Voice), ketidakpuasan yang diungkapkan lewat usaha aktif dan 

konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Mencakup saran perbaikan, 

membahas masalah-masalah dengan atasan dan beberapa bentuk kegiatan 

serikat buruh.  

3. Kesetiaan (loyalitas), ketidakpuasan yang diungkapkan dengan secara pasif 

menunggu membaiknya kondisi. Mencakup berbicara membela organisasi, 

menghadapi kritik dari luar dan mempercayai organisasi dan manajamen 

untuk melakukan hal yang tepat.  

4. Pengabdian (neglect), ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan 

kondisi memburuk. Termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara 

kronis, upaya yang dikurangi dan tingkat kekeliruan yang meningkat.  

(Luthans, 2006:304) mengemukakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap:  

1. Kinerja Karyawan yang tingkat kepuasannya tinggi, kinerja akan meningkat, 

walaupun hasilnya tidak langsung. Ada beberapa variabel moderating yang 

menghubungkan antara kinerja dengan kepuasan kerja, terutama 

penghargaan. Jika karyawan menerima penghargaan yang meraka anggap 

pantas mendapatkannya, dan puas, mungkin ia menghasilkan kinerja yang 

lebih besar.  
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2. Pergantian karyawan Kepuasan kerja yang tinggi tidak akan membuat 

pergantian karyawan menjadi rendah, sebaliknya bila terdapat ketidakpuasan 

kerja, maka pergantian karyawan mungkin akan tinggi. 

C. Hubungan Antar Variabel        

1. Hubungan Kepemimpinan dengan Kepuasan Kerja  

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja. Perilaku dari seorang pemimpin dapat 

mempengaruhi kepuasan dan kinerja dari bawahan (Yukl, 2005:7; Pierce and 

Newstrom, 2006). 

Kepemimpinan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap 

kepuasan kerja karyawan, hal ini di dukung oleh penelitian Tyas (2016) yang 

menyatakan bahwa Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja pada Pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, atas 

dasar penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis: 

H1 : Adanya Pengaruh Signifikan Kepemimpinan terhadap Kepuasan 

Kerja pada PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat) 

2. Hubungan Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja 

 Motivasi yang tinggi yang ada pada diri karyawan merupakan modal bagi 

suatu perusahaan untuk dapat mewujudkan kepuasan kerja yang tinggi pula, 

hal ini tentunya merupakan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Perusahaan dapat memilih cara memotivasi karyawan dengan tepat dan sesuai 

dengan situasi dan kondisi perusahaan. Rivai (2004:456) mengatakan bahwa 

hubungan motivasi terhadap kepuasan kerja adalah apabila individu 
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termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan 

sesuatu, karena dapat memuaskan keinginan mereka. 

Menurut penelitian Zulfikar (2016) menyatakan bahwa Motivasi Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja., atas dasar teori diatas dan 

penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis:   

H2 : Adanya Pengaruh Signifikan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan 

Kerja pada PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat) 

3. Hubungan Kepemimpinan, Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja 

Kepemimpinan yang efektif memungkinkan terciptanya iklim kerja 

yang kondusif, menumbuhkan motivasi dan kepuasan kerja semua warga 

organisasi untuk bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi 

dengan kinerja unggul (Ouchi, 1981, Matshita, 1992, dalam Eoh, 2001). 

Menurut penelitian Tyas (2016) menyatakan bahwa Gaya 

Kepemimpinan dan Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja pada Pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, atas 

dasar teori diatas dan penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis:   

H3 : Adanya pengaruh signifikan Kepemimpinan dan Motivasi terhadap 

Kepuasan Kerja pada PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat) 

D. Kerangka Pikir Penelitian 

 Kerangka pikir merupakan uraian konsep pemikiran peneliti dalam 

pemecahan masalah, sehingga kerangka pikir sangat menentukan kejelasan proses 

penelitian secara keseluruhan. Dalam penelitian ini disusun kerangka pikir 

penelitian secara skematis untuk mempermudah arah penelitian dalam mengetahui 
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pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

Assist Software Indonesia Pratama (pusat). Menurut Rivai (2004) Kepemimpinan 

adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal 

bawahannya, sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak 

pemimpin, meskipun secara peribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. 

Sedangkan menurut Luthans (2006) motivasi Motivasi kerja merupakan dorongan 

atau kegairahan pada seseorang untuk mau menjalankan pekerjaan. Pemberian 

motivasi bermaksud untuk memberikan daya perangsang kepada seseorang untuk 

bekerja dengan segala upaya.  

Menurut Handoko (2002) Kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja, dan hubungan rekan kerja. Dengan 

demikian kepuasan kerja merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki seorang 

karyawan, dimana mereka berinteraksi dengan lingkungan kerjanya sehingga 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Rahmawati (2014) menunjukkan 

bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja secara parsial maupun simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.  

Kerangka pikir ini menjelaskan bahwa kepemimpinan dan motivasi adalah 

variabel independen dan kepuasan kerja sebagai variabel dependen. Rivai (2004) 

menyatakan kepemimpinan  dapat diukur dengan indikator kemampuan alam 

menggerakkan, mengorganisir, mengarahkan, dan mempengaruhi. Sedangkan 

indikator motivasi kerja menurut teori Herzberg adalah  1) motivational yang 

bersifat intrinsik terdiri dari pekerjaan itu sendiri, pengakuan instansi dan rekan-

rekan dan tanggung jawab. 2) Motivasi hygiene yang bersifat ekstrinsik terdiri dari 
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pendapatan, hubungan antar karyawan, kondisi kerja. Kepemimpinan dan motivasi 

kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan indikator Handoko (2002) yaitu  

pekerjaan itu sendiri, gaji, pengawasan kerja, rekan kerja. 

Berdasarkan konsep teori diatas maka dapat dibangun kerangka pikir seperti 

sebagai berikut: 

Gambar 1 : Kerangka Pikir hubungan Kepemimpinan dan Motivasi Kerja 

terhadap Kepuasan Kerja 

   

 

 

   

 

E. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang kebenarannya 

harus diuji sesuai fakta-fakta empiris dari pengumpulan data (Sugiyono, 2014:64). 
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Rekan Kerja (Y4) 

Kepemimpinan (X1) 

Kemampuan dalam menggerakkan (X11) 

Memberikan tugas (X11.1) 

Memenuhi kebutuhan (X11.2) 

Kemampuan dalam mengorganisir (X12) 

Tanggung jawab (X12.1) 

Pembagian tugas (X12.2) 

Kemampuan dalam mengarahkan (X13) 

Memberikan pedoman (X13.1) 

Mengarahkan bawahan (X13.2) 

Kemampuan dalam mempengaruhi (X14) 

Menumbuhkan penilaian (X14.1) 

Memberikan bujukan (X14.2) 
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Berdasarkan konsep teori yang telah dijelaskan pada hubungan antar variabel dan 

penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0 : Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. 

Assist Software Indonesia Pratama (pusat) 

𝐻𝑎:  Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Assist 

Software Indonesia Pratama (pusat) 

𝐻0:  Motivasi Kerja tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. 

Assist Software Indonesia Pratama (pusat) 

𝐻𝑎:   Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Assist 

Software Indonesia Pratama (pusat) 

𝐻0:  Kepemimpinan dan Motivasi Kerja tidak berpengaruh terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat) 

𝐻𝑎:   Kepemimpinan dan Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat) 

 

 

 

 

 

 

 


