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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Landasan  penelitian  terdahulu dijadikan  sebagai pertimbangan dan acuan 

dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Beberapa penelitian yang 

terkait dengan topik ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian dari I Wayan Juniantara dan I Gede Riana (2015) dengan 

judul Pengaruh Motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan koperasi di Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

(1) motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (2) 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

(3) kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

2. Penelitian dari Rendy Ganda (2015) dengan judul Pengaruh Motivasi 

terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan sebagai Variabel 

Moderating pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu. 

Alat Analisis menggunakan MRA. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (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. 

3. Penelitian dari Chaisunah Ani Muttaqiyathun (2011) dengan judul 

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Kepuasan 

Sebagai Variabel Moderating pada Sub Bagian Umum dan 
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Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandung. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi dan kepuasan kerja mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

4. Penelitian dari Rizki Afrisalia Nitasari (2012) dengan Judul Analisis 

Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada PT Bank Central 

Asia Tbk Cabang Kudus. Alat Analisis menggunakan SEM. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja dan kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

5. Penelitian dari Kiruja dan Elegwa (2013) dengan judul Effect Of 

Motivation On Employee Performance In Public Middle Level 

Technical Training Institutions In Kenya. Alat Analisis menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian analisis korelasi dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi karyawan memiliki 

hubungan positif dengan kinerja karyawan, yang signifikan secara 

statistik (p-value < 0,05). 

6. Penelitian dari Khan et al (2011) dengan judul Impact Of Job 

Satisfaction On Employee Performance: An Empirical Study Of 

Autonomous Medical Institutions Of Pakistan. Alat Analisis 

menggunakan Multiple linear regression. Hasil penelitian Bisa 

disimpulkan bahwa aspek kepuasan kerja seperti gaji, promosi, 

keselamatan dan keamanan, kondisi bekerja, otonomi pekerjaan, 
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hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan dan sifat 

pekerjaan secara signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 

antara lembaga medis otonom pakistan. 

7. Penelitian dariSaleem et al (2010) dengan Judul Effect Of Work 

Motivation On Job Satisfaction In Mobile Tellecomunication Service 

Organizations Of Pakistan. Alat Analisis menggunakan Analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai p-value < 0,05 

sehingga bisa dikatakan bahwa variabel yang dipilih untuk penelitian ini 

berpengaruh. Nilai R square terlalu rendah yang bisa digunakan untuk 

analisis hubungan variabel nilai beta menunjukkan hubungan positif 

antara variabel dependen dan independen tetapi tidak hubungan yang 

kuat. 

 Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dan persamaan 

dengan penelitian saat ini. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak 

pada variabel yang digunakan yang meliputi motivasi kerja, kepuasan 

kerja dan kinerja. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu terletak pada teori serta objek yang digunakan. 

 Pada penelitian terdahulu teori yang digunakan yaitu teori motivasi 

kerja teori hezberg dalam Hasibuan (2005), teori kepuasan kerja 

menurut  Robbins (2006), dan teori kinerja menurut Soedjono (2008). 

Sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori motivasi kerja 

menurut Teori ERG Alderfer, teori kepuasan kerja menurut Luthan 

(2006), teori kinerja menurut Mangkunegara (2007). 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja karyawan 

Menurut Bangun (2012) menyatakan bahwa kinerja 

(performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang 

berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job requirement). 

Suatu pekerjaan memiliki persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan 

dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai standar pekerjaan 

(job standart). 

Kinerja karyawan merupakan hasil dari implementasi tujuan 

suatu organisasi, oleh karena itu kinerja yang baik adalah suatu hal 

yang penting untuk dilakukan oleh semua karyawan. Kinerja 

karyawan adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang telah diberikan (Mangkunegara, 2007:67).  

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan dapat di katakan 

bahwa kinerja adalah penggabungan antara kualitas dan kuantitas kerja 

yang telah dicapai dengan baik oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari pimpinan perusahaan. 

a. Indikator kinerja karyawan 

Menurut Mangkunegara (2009:75) untuk mengukur kinerja 

karyawan bisa diukur dengan beberapa indikator-indikator adalah 

sebagai berikut: 
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1) Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja 

dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan  

kerja setiap pegawai itu masing-masing. 

2) Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan 

apa yang sebenarnya dikerjakan. 

3) Tanggung jawab, kesadaran karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

4) Sikap karyawan, dalam hal ini sikap karyawan terhadap 

perusahaan, pekerjaan, dan kerjasama dengan karyawan lain. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut 

Siagian (2002:168) yaitu kompensasi, komitmen organisasi, motivasi 

kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, disiplin kerja, kepuasan kerja, 

dan komunikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah kinerja 

seorang karyawan yang baik atau yang buruk. Berikut adalah faktor -

faktor kinerja menurut Mangkunegara ( 2007:67 ) : 

1) Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi dan kemapuan reality, artinya pegawai yang 

memiliki IQ di atas rata – rata dengan pendidikan memadai untuk 

jabatan dan terampil dalam megerjakan pekerjaan sehari hari, maka ia 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 
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2) Faktor Motivasi 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai 

yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi.Motivasi diartikan 

suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi di lingkungan 

organisasi. 

Menurut Simamora dalam Mangkunegara (2014:14) kinerja   

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : 

a) Faktor individual yang terdiri dari : 

(1) Kemampuan dan keahlian 

(2) Latar belakang 

(3) Demografi 

b) Faktor psikologi yang terdiri dari : 

(1) Persesi 

(2) Attitude 

(3) Personality 

(4) Pembelajaran 

(5) Motivasi 

c) Faktor organisasi yang terdiri dari : 

(1) Sumber daya 

(2) Kepemimpinan 

(3) Penghargaan 

(4) Struktur 

(5) Job design 
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2. Motivasi kerja 

a. Pengertian Motivasi 

 Motivasi merupakan proses psikologis seseorang yang mendorong 

untuk bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 

Dengan adanya dorongan yang muncul baik dari dalam diri sesorang 

atau karena seseorang tertarik sesuatu, sehingga mereka akan 

memperoleh atau mencapai sesuatu yang diinginkan (Yuliati, 

2006:261). Sedangkan menurut Thoha (2014:203) motivasi adalah 

suatu proses psikologis. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa 

motivasi adalah satu-satunya unsur yang bisa menjelaskan adanya 

perilaku seseorang. Banyak unsur lain yang bisa menjelaskan terjadinya 

perilaku seperti persepsi, kepribadian, dan lingkungan adalah unsur-

unsur lain yang bisa mempengaruhi terjadinya perilaku. 

 Motivasi menurut Hasibuan (2012:191) adalah suatu perangsang 

keinginan daya gerak kemauan bekerja seseorang, setiap motif 

mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut Asa’ad 

(2010:140) motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau 

dorongan kerja. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan yang dapat 

membangkitkan kemauan kerja karyawan untuk memulai melaksanakan 

pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 
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b. Teori-Teori Motivasi 

Ada beberapa teori tentang Motivasi: 

a) Teori Herzberg 

  Teori yang dikembangkan oleh herzberg dikenal dengan 

model dua faktor dari motivasi yaitu motivasional dan faktor 

hygiene atau pemeliharaan. Menurut herzberg yang termasuk faktor 

motivasi yaitu pekerjaan seseorang, keberhasilan yang dicapai, 

kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir dan pengakuan orang 

lain. Sedangkan faktor hygiene atau pemeliharaan yaitu 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 dikembangkan pada tahun 1940-an itu 

pada intinya berkisar pada pendapat manusia mempunyai 5 tingkat 

atau hierarki kebutuhan yaitu: 

1) Kebutuhan fisiologis seperti : kebutuhan makan, minum. 

Perlindungan fisik, bernafas dan lainnya. Kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan tingkatan dasar. 

2) Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan atau perlindungan dari 

ancaman bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Tidak 

dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologis dan 

intelektual. 
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3) Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk merasa memiliki yaitu 

kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berinteraksi dan 

kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. 

4) Kebutuhan akan harga diri atau pengakuan yaitu kebutuhan 

untuk dihormati atau dihargai 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 beberaa pola motivasi yang menonjol dari manusia yakni: 

1) Need of achievement(kebutuhan akan berprestasi) yaitu suatu 

dorongan atau keinginan manusia untuk mengatasi atau 

mengalahkan suatu tantangan untuk mendapatkan sesuatu yaitu 

berupa kemajuan atau pertumbuhan. 

2) Need of affiliation (kebutuhan Afiliasi) yaitu dorongan atau 

keinginan manusia untuk melakukan hubungan dengan orang 

lainnya. 

3) Need of power (kebutuhan akan kekuasaan) yaitu dorongan atau 

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 tidak harus 

dipenuhi terlebih dahulu, sebelum motivasi untuk memenuhi kebutuhan 

pada tingkat berikutnya seperti teori hirarki kebutuhan oleh Abraham 

Maslow. Konsep dari Alderfer bahwa kebutuhan bisa dikelompokkan 

menjadi 3 bagian: 

1) Exsistence Needs (kebutuhan eksistensi) kebutuhan ini berkaitan 

dengan kebutuhan biologis dan keamanan yang lebih terpuaskan 

oleh kondisi material. 

2) Relatedness 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 keinginan untuk mengembangkan diri atau 

aktualisasi diri. 

3. Kepuasan Kerja  

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Menurut Mangkunegara (2007) kepuasan kerja adalah suatu 

perasaan yang mendukung atau tidak mendukung diri pegawai yang 

berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. 

Menurut Hasibuan (2002) Kepuasan kerja adalah sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Tolak 

ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada karena setiap individu 
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karyawan berbeda standar kepuasannya. Indikator kepuasan kerja 

hanya diukur dengan kedisiplinan, moral kerja, dan turnover kecil 

maka secara relatif kepuasan kerja karyawan baik. 

Menurut Handoko (2005) Kepuasan Kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para 

karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan Kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, ini 

tampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala 

sesuatu yang di hadapi di lingkungan kerjanya. 

Seperti yang dikemukakan oleh As’ad (2004), bahwa kepuasan 

kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap 

pekerjaan itu sendiri, situasi kerja, kerjasama dengan pimpinan, dan 

dengan sesama karyawan. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan 

sesuatu yang bersifat individual, setiap individu memiliki tingkat 

kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku 

pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap implementasi yang 

sesuai dengan harapan individu, maka makin tinggi pula kepuasan 

kerjanya. Menurut beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepuasan kerja adalah sikap positif karyawan terhadap 

pekerjannya yang timbul dari implementasi yang sesuai dengan 

harapan. 

Sedangkan Menurut Ardana (2009) Kepuasan Kerja adalah 

selisih dari sesuatu yang seharusnya ada dengan sesuatu yang 

sesungguhnya ada (faktual). Semakin kecil selisih kondisi yang 
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seharusnya ada dengan kondisi yang sesungguhnya ada (faktual) 

seseorang cenderung merasa semakin puas. 

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang 

pekerjaannya, yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik 

– karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang 

tinggi memiliki perasaan yang positif dengan pekerjaannya, 

sedangkan seseorang dengan level yang rendah memiliki perasan 

negatif. (Robbins, 2016) 

b. Indikator Kepuasan Kerja 

Luthan (2006) mengemukakan beberapa indikator pengukuran 

kepuasan kerja sebagai berikut: 

1) Gaji (Pay) 

Sejumlah upah yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa di 

pandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan 

dengan orang lain dalam organisasi.  

2) Promosi Jabatan (Promotion) 

 Promosi jabatan merupakan kesempatan untuk memperoleh 

pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja. 

Promosi jabatan yang dilakukan secara transparan dan bersaing 

secara sehat, hal ini akan mendorong termotivasi untuk 

mencapai prestasi yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi 

kepuasan kerja mereka. 
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3) Rekan kerja (workers) 

 Hubungan rekan kerja yaitu hubungan antar karyawan 

ataupun dengan pimpinan merupakann salah satu faktor 

penyelesaian pekerjaan secara ringan jika dari hubungan rekan 

kerja saling membantu dan pekerjaan yang sulit dapat 

dilakukan dalam bentuk tim kerja. Hal ini karena 

ketidakharmonisan hubungan rekan kerja diatas akan berakibat 

ketidakpuasan dalam bekerja 

4) Pekerjaan itu Sendiri (Work It Self) 

Dalam hal ini dimana 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 keterampilan 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 bisa tidak 

menyenangkan bagi seseorang atau menyenangkan dan hal ini 

bisa mempengaruhi kepuasan. 
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4. Hubungan motivasi kerja dengan kinerja 

 Siagian (2002:168) mengungkapkan bahwa yang mempengaruhi 

kinerja karyawan  adalah kompensasi, komitmen organisasi, motivasi kerja, 

kepemimpinan, budaya organisasi, disiplin kerja, kepuasan kerja, dan 

komunikasi. Dari penelitian terdahulu Muttaqiyathun (2011) “tentang 

pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja” juga 

menghasilkan bahwa motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Peneliti lain dilakukan Ganda (2015) 

memperlihatkan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pada 

dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batu. 

5. Hubungan Kepuasan Kerja  Sebagai Variabel Moderating Antara 

Motivasi Dengan Kinerja 

 Menurut Wibowo (2007) mengatakan memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap kinerja dengan kepuasan sebagai korelasi karena 

kepuasan dengan supervisi yang mempunyai korelasi signifikan dengan 

motivasi. Sementara (Gibson, 2000) secara jelas menggambarkan 

adanya hubungan timbal balik antara kinerja dan kepuasan kerja. 

 Luthan (2006) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap 2 hal yaitu yang pertama kinerja, dimana 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.  
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 Apabila karyawan menerima penghargaan yang mereka anggap 

pantas mendapatkannya dan puas, mungkin ia menghasilkan kinerja 

yang lebih besar. Kedua pergantian karyawan, dimana kepuasan kerja 

yang tinggi tidak akan membuat pergantian karyawan menjadi rendah, 

sebaliknya apabila tidak terdapat kepuasan kerja, maka pergantian 

karyawan mungkin akan tinggi. 

6. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir digunakan untuk mempermudah alur pemikiran 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan  dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel moderasi. Menurut Wibowo (2007) 

mengatakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja dengan 

kepuasan sebagai korelasi karena kepuasan dengan supervisi yang 

mempunyai korelasi signifikan dengan motivasi. Sementara (Gibson, 

2000) secara jelas menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara 

kinerja dan kepuasan kerja. 

 Siagian (2002:168) mengungkapkan bahwa yang mempengaruhi 

kinerja karyawan  adalah kompensasi, komitmen organisasi, motivasi 

kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, disiplin kerja, kepuasan kerja, 

dan komunikasi. Muttaqiyathun (2011) dalam penelitiannya yang 

berjudul pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan 

kerja memberikan hasil bahwa motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Ganda (2015) memperlihatkan 

bahwa kepuasan kerja memoderasi pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja. Teori yang digunakan sebagai dasar variabel kinerja karyawan 

(Y) adalah Mangkunegara (2007:67), kualitas, kuantitas dan ketepatan 

waktu sebagai indikator kinerja. Teori yang digunakan sebagai dasar 

variabel Motivasi kerja adalah Teori ERG Aldefer yang terdiri dari 

kebutuhan eksistensi (Existence needs), kebutuhan interpersonal  

(Relatedness needs), dan kebutuhan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan pribadi (Growth needs ) sebagai indikator motivasi. 

 Teori yang digunakan sebagai dasar variabel  kepuasan kerja 

menggunakan Teori Luthan (2006) kepuasan kerja yang terdiri dari 

perasaan tentanggaji dan promosi jabatan, perasaan tentang rekan kerja, 

perasaan tentang pekerjaan dan perasaan tentang atasan. Variabel 

moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap 

variabel dependen menggunakan teori Ghozali (2013), Maka penelitian 

ini memiliki konsep kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Hubungan Antara Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan, 

 Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderasi 

 

7. Perumusan Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2017:93) hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Pengembangan 

hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Kepuasan kerja (Z) 

1.Perasaan tentang Gaji (Z1.1) 

2.Perasaan tentang Promosi Jabatan (Z1.2) 

3.Perasaan tentang Rekan Kerja (Z1.3) 

4.Perasaan tentang Pekerjaan (Z1.4) 

5.Perasaan tentang Atasan (Z1.5) 

 

 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

1.Kuantitas Kerja (Y1.1) 

2.Kualitas Kerja (Y1.2) 

3.Ketepatan Waktu (Y1.3) 

Motivasi Kerja (X1) 

1. Kebutuhan 

Eksistensi (X1.1) 

2. Kebutuhan untuk 

menjalin hubungan/ 

interpersonal (X1.2) 

3. Kebutuhan 

Pertumbuhan (X1.3) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Muttaqiyathun (2011) memberikan 

hasil bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis: 

H0: Motivasi Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. 

Ha: Kepuasan Kerja memoderasi Pengaruh Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 




