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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Kartika dan Thomas S (2010) menguji pengaruh motivasi kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada restoran Pakuwon Food Festival Surabaya dengan 

uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel motivasi kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di Pakuwon Food 

Festival, dan kontribusi variabel motivasi terhadap kepuasan kerja hanya sebesar 

13,6% sedangkan sisanya merupakan kontribusi dari variabel lain karena adanya 

motivasi yang baik dalam berorganisasi membuat karyawan semakin giat dalam 

bekerja. Perbedaan adalah penggunaan teknik analisis data, yakni menggunakan 

regresi linear berganda sedangkan penelitian ini menggunakan analisis Partial least 

Square (PLS). 

Nurcahyani & Adnyani (2016) menguji pengaruh kompensasi, motivasi, 

kompensasi terhadap kinerja karyawan, motivasi terhadap kinerja karyawan dan 

untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Sinar Sosro Pabrik Bali dengan metode menggunakan analysis jalur (Path 

Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kompensasi dan motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kompensasi dan 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan kepuasan 

kerja memediasi pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan., 

hal ini berarti dengan semakin meningkatnya kualitas komunikasi serta motivasi 
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maka kepuasan kerja karyawan juga akan meningkat dengan dilihat melalui 

indikator-indikator yang ada. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah penggunaan variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai. Perbedaan 

adalah penggunaan teknik analisis data, yakni menggunakan analisis jalur (path 

analysis) sedangkan penelitian ini menggunakan analisis Partial least Square 

(PLS). 

Wirawan dan I Nyoman Shudarma (2015) menganalisa mengetahui pengaruh 

komunikasi, motivasi dan lingkungan kerja fisik terhadap kepuasan kerja pegawai 

di Sekretariat Daerah Kota Denpasar dengan metode analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukan analisis komunikasi, motivasi dan 

lingkungan kerja fisik secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel motivasi kerja dan komunikasi 

untuk mengatahui pengaruh dari dua variabel tersebut terhadap tingkat kepuasan 

kerja. Perbedaan adalah penggunaan teknik analisis data, yakni menggunakan 

analisis regresi linier berganda sedangkan penelitian ini menggunakan analisis 

Partial least Square (PLS). 

Mardiono (2014) menguji pengaruh motivasi, dan disiplin kerja terhadap 

kepuasan karyawan PT Graha Megaria Sutos di Surabaya dengan metode regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi, dan disiplin kerja 

secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepuasan karyawan. Variabel 

yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan adalah motivasi. 

Besarnya pengaruh motivasi dalam suatu pekerjaan, menjadi salah satu faktor yang 

harus dipertimbangkan oleh suatu lembaga untuk membuat pegawai termotivasi 
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dengan pekerjaannya. Suatu pekerjaan yang tidak dilandasi oleh motivasi kerja, 

maka akan menimbulkan hasil kerja yang tidak maksimal. Motivasi merupakan 

suatu semangat yang tercermin dalam kedisiplinan kerja, sehingga akan mampu 

menciptakan kepuasan kerja bagi setiap karyawan. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel motivasi kerja dalam 

mempengaruh tingkat kepuasan kerja pegawai. Perbedaan adalah penggunaan 

teknik analisis data, yakni menggunakan analisis regresi linier berganda sedangkan 

penelitian ini menggunakan analisis Partial least Square (PLS). 

Suparyatmi (2014) menguji pengaruh komunikasi, dan lingkungan kerja 

terhadap motivasi kerja karyawan dishub kominfo kabupaten karanganyar dengan 

metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh 

yang signifikan antara komunikasi dan lingkungan kerja terhadap motibasi kerja 

karyawan.  Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

penggunaan variabel komunikasi dan motivasi kerja. Perbedaan adalah penggunaan 

teknik analisis data, yakni menggunakan analisis regresi linier berganda sedangkan 

penelitian ini menggunakan analisis Partial least Square (PLS). 

Riyadi (2011) menguji pengaruh kompensasi finansial, gaya kepemimpinan, 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Manufaktur Di Jawa 

Timur dengan metode Uji Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompensasi finansial tidak berpengaruh terhadap motivasi 

kerja maupun kinerja karyawan. hal ini dapat terjadi karena dalam kondisi seperti 

ini harapan dari masing-masing responden bukan semata-mata kompensasi 

finansial yang dituju melainkan kompensasi non finansialpun dapat menjadi 

pertimbangan dalam meningkatkan motivasi maupun kinerja karyawan. 
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Kompensasi finansial yang diterima oleh para responden pada umumnya sesuai 

atau bahkan melebihi harapan responden,  sedangkan untuk gaya kepemimpinan 

secara signifikan mempengaruhi tingkat motivasi kerja maupun kinerja karyawan, 

dan motivasi kerja secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penelitian ini lakukan adalah 

penggunaan variabel motivasi kerja. Perbedaan adalah penggunaan teknik analisis 

data, yakni menggunakan Uji Structural Equation Model (SEM) sedangkan 

penelitian ini menggunakan analisis Partial least Square (PLS). 

Juniari et al. (2015) menguji pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja, 

kinerja pegawai, serta untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja pegawai. Sampel yang digunakan dalam penelitiannya yaitu seluruh 

anggota PNS di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali dengan metode uji 

Parsial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai, serta kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.  Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini adalah penggunaan alat analisis yakni dengan 

metode uji Parsial Least Square (PLS). Perbedaan adalah penggunaan variabel 

tambahan yakni kinerja pegawai. 

Afia et al. (2013) menguji pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja guru 

dan karyawan di SMP Yayasan Pendidikan Dharma Putra Tangerang dengan 

metode uji analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja sebesar 

55,4% dan sisanya sebesar 44,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel 
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motivasi dalam mempengaruhi tingkat kepuasan kerja pegawai. Perbedaan adalah 

penggunaan teknik analisis data, yakni menggunakan uji regresi linear berganda 

sedangkan penelitian ini menggunakan uji Parsial Least Square (PLS). 

Astuti dan Iskandar (2015) menguji pengaruh motivasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan di PT. Chitose Internasional Tbk dengan metode uji analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa motivasi 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 59,3% dan 

sisanya 40,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Secara parsial,  motivasi  berprestasi  dan  motivasi  berafiliasi  berpengaruh  secara  

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, sedangkan motivasi kekuasaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel Motivasi 

dalam mempengaruh tingkat kepuasan kerja mitra. Perbedaan adalah penggunaan 

teknik analisis data, yakni menggunakan Uji Regresi Linear Berganda sedangkan 

penelitian ini menggunakan analisis uji Parsial Least Square (PLS). 

Tunjungsari (2011) menguji pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung dengan metode 

uji analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh 

stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

Bandung menunjukkan tingkat hubungan sedang, dengan kontribusi pengaruhnya 

sebesar tidak lebih besar dari faktor lain yang mempengaruhi seperti, gaya 

kepemimpinan, penilaian prestasi kerja, kompensasi, dan lain-lain. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel kepuasan 

kerja sebagai variabel terikat. Perbedaan adalah penggunaan teknik analisis data, 
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yakni menggunakan Uji Regresi Linear Berganda sedangkan penelitian ini 

menggunakan uji Parsial Least Square (PLS). 

Purnami et al. (2014) menguji pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Sampel yang digunakan dalam penelitiannya yaitu 

karyawan pada UD Mente Bali Sejahtera dengan metode metode analisis jalur (path 

analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan dari kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, 

kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan, serta kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada UD Mente Bali Sejahtera. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel kepuasan kerja. 

Perbedaan adalah penggunaan teknik analisis data, yakni menggunakan analisis 

jalur (path analysis) sedangkan penelitian ini menggunakan uji Parsial Least 

Square (PLS). 

Femi (2014) menguji The Impact Of Communication On Workers’ 

Performance In Selected Organisations atau melakukan pengujian terhadap 

pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan di Lagos State, Nigeria dengan 

metode Uji Nonparametrik Chi-Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara komunikasi efektif dengan kinerja, produktivitas dan 

komitmen pekerja. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel 

komunikasi dalam mempengaruh tingkat kinerja. Perbedaan adalah penggunaan 

teknik analisis data, yakni menggunakan uji nonparametrik chi-square sedangkan 

penelitian ini menggunakan uji Parsial Least Square (PLS). 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Organisasi 

Menurut Lubis dah Husein (1987) bahwa teori organisasi itu adalah 

sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang mekanisme kerjasama 

dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

hal ini. Teori organisasi merupakan sebuah teori yang membahas tentang 

bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan 

misi organisasi tersebut serta mempelajari kerjasama pada setiap individu. 

2.2.2. Komunikasi 

1. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi organisasi dalam prespektif subjektif adalah perilaku 

pengorganisasian yang terjadi dan terlibat dalam proses itu yang berinteraksi satu 

sama lain dan memberi makna atas apa yang terjadi. Pada prespektif ini yang 

ditekankan adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang dapat 

menciptakaan, memelihara, dan mengubah organisasi. Komunikasi organisasi 

dalam definsi objektif merupakan kegiatan penangan pesan yang terkandung dalam 

suatu batas organisasi. Pada prespektif ini yang lebih ditekankan adalah pada 

komunikasi yang dijadikan sebagai alat yang memungkinkan orang untuk dapat 

beradaptasi dengan lingkungan mereka. Komunikasi dalam organisasi bisa terjadi 

dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan, gerakan, atau simbol visual 

yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku dalam organiasi, baik antara 

manajer-manajer, karyawan-karyawan, dan asosiasi yang terlibat dalam 

mentransfer komunikasi. Hasil akhirnya adalah pertukaran informasi dan proses 

pemberian makna komunikasi dalam organisasi (Vardiansyah, 2004).  
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2. Fungsi Komunikasi  

Suatu organisasi sangat dibutuhkan komunikasi yang baik, agar pencapaian 

tujuan-tujuan yang dibentuk oleh organisasi dapat terwujud. Fungsi komunikasi 

adalah sebagai pengendali perilaku oganisasi baik itu untuk membangkitkan 

motivasi pegawai dan penjabaran atas gambaran emosi karyawan dalam organisasi 

sehingga dapat menjalankan proses organisasi dengan baik, tidak hanya itu fungsi 

komunikasi juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dimana komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dengan 

bantuan data-data yang telah disediakan (Sopiah, 2008) 

3. Arus Komunikasi 

Komunikasi merupakan hubungan lisan maupun tulisan dari dua orang atau 

lebih yang dapat menimbulkan pemahaman dalam suatu masalah. Dalam 

praktiknya terdapat empat arus komunikasi dalam perusahaan yaitu komunikasi 

vertikal kebawah, komunikasi vertikal keatas, komunikasi horisontal dan 

komunikasi diagonal yang artinya  komunikasi vertikal dari atas ke bawah yakni 

aliran wewenang organisasi, yang diberikan dari eselon tertinggi sampai eselon 

terendah, seperti suatu manajemen menyampaikan berbagai informasi kepada 

bawahannya seperti perintah, instruksi, kebijakan baru, pengarahan, pedoman kerja 

nasihat dan teguran, komunikasi vertikal dari bawah ke atas yakni komunikasi dari 

tingkat bawah ke tingkat atas sebuah organisasi, dan mencakup kotak saran, 

pertemuan kelompok, dan prosedur keluhan. Komunikasi horizontal yakni 

komunikasi dua arah yang berlangsung antara komunikator dengan komunikan 

yang mempunyai wewenang yang sama atau pertukaran pesan antara orang yang 

memiliki tingkatan sama. Komunikasi diagonal yakni komunikasi bersilang 
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melintasi fungsi dan tingkatan dalam organisasi, serta penting dalam situasi dimana 

anggota tidak dapat berkomunikasi lewat saluran keatas, kebawah, atau pun 

horizontal. Komunikasi ini terjadi antara dua satuan kerja yang berada dalam 

jenjang perusahaan yang berbeda tetapi tetap pada perusahaan yang sejenis. (Riva’i 

dan Sagala, 2011). 

4. Indikator Komunikasi 

Menurut Marwansyah (2010) indikator dari komunikasi terdiri dari (1) 

Komunikasi vertikal dari atas ke bawah yaitu wahana bagi manajemen untuk 

menyampaikan berbagai informasi kepada bawahannya  seperti perintah, instruksi, 

kebijakan baru, pengarahan, pedoman kerja nasihat dan teguran (2) Komunikasi 

vertikal dari bawah ke atas yaitu komunikasi dari bawahan kepada atasan langsung, 

(3) Komunikasi horisontal yaitu komunikasi model ini berlangsung antara orang-

orang yang berada pada level yang sama dalam dalam sebuah perusahaan, (4) 

Komunikasi diagonal yaitu komunikasi model ini berlangsung antara dua satuan 

kerja yang berada pada jenjang perusahaan yang berbeda tetapi pada perusahaan 

sejenis. 

2.2.3. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

Pada dasarnya manusia mudah diberikan motivasi karena apabila setiap 

kebutuhannya terpenuhi seseorang mempunyai motivasi yang tinggi untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan (Zainun, 2001). permasalahannya 

adalah kebutuhan manusia kadang tidak pernah merasa puas dengan apa yang 

diperoleh, oleh karena itu organisasi harusnya secara bijak mempertimbangkan 

proporsi yang berimbang antara kepentingan pegawai dengan organisasi. 
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Kesimpulannya bahwa motivasi adalah cara mendorong gairah kerja 

bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan 

dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Pada dasarnya 

perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap dan terampil, 

tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai 

hasil kerja yang optimal. Keahlian, kecakapan dan kemampuan karyawan tidak 

berarti bagi perusahaan, jika mereka tidak mau bekerja keras menggunakan 

keahlian, kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya. 

2. Teori Motivasi  

Menurut Herzberg (1966) motivasi melihat ada dua faktor yang mendorong 

karyawan termotivasi yaitu faktor intrinsik yakni suatu dorongan baik dorongan 

dalam diri seseorang maupun faktor ekstrinsik dorongan dari dalam organisasi agar 

mampu berkarya untuk mencapai tujuan.  

Teori tersebut menunjukan bahwa karyawan yang terdorong secara intrinsik 

akan menyenangi pekerjaan yang memungkinnya menggunakan kreaktivitas dan 

inovasinya, bekerja dengan tingkat otonomi yang tinggi dan tidak perlu diawasi 

dengan ketat. Kepuasan disini tidak terutama dikaitkan dengan perolehan hal-hal 

yang bersifat materi, dan sebaliknya, mereka yang lebih terdorong oleh faktor-

faktor ekstrinsik cenderung melihat kepada apa yang diberikan oleh organisasi 

kepada mereka dan kinerjanya diarahkan kepada perolehan hal-hal yang 

diinginkannya dari organisasi terutama dalam hal materi. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Maslow (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja 

yaitu kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup, 
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kebutuhan akan rasa aman yakni kebutuhan  akan kebebasan dari ancaman yakni 

rasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan 

pekerjaan, kebutuhan sosial atau afiliasi yakni kebutuhan akan hubungan sosial, 

teman afiliasi, interaksi, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan 

kelompok pekerja dan masyarakat lingkungannya, kebutuhan yang mencerminkan 

harga diri yakni kebutuhan  akan penghargaan diri dan pengakuan serta 

penghargaan prestise dari mitra dan masyarakat lingkungannya, kebutuhan 

aktualisasi diri yakni kebutuhan akan aktualisasi diri dengan mmemaksimalkan 

kemampuan, keterampilan dan potensi dalam diri untuk mencapai prestasi kerja 

yang memuaskan. 

4. Prinsip-Prinsip dalam Motivasi Kerja Mitra 

Terdapat prinsip dalam memotivasi kerja karyawan, diantaranya Prinsip 

partipasi, dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberi kesempatan untuk 

dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh 

pemimpin. Prinsip komunikasi, dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih 

mudah dimotivasi kerjanya untuk usaha pencapaian tugas. Prinsip mengakui andil 

bawahan, dimana pemimpin mengakui bahwa bawahan memiliki andil dalam usaha 

pencapaian tujuan. Prinsip pendelegasian wewenang, yakni pemimpin yang 

memberikan wewenang kepada bawahan untuk dapat mengambil keputusan 

terhadap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga membuat pegawai bersangkutan 

menjadi termotivasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan pemimpin.  Prinsip 

memberi perhatian, pemimpin memberikan perhatian atas apa yang diinginkan oleh 

pegawai sehingga membuat para pegawai termotivasi untuk dapat bekerja sesuai 

dengan yang diharapkan pemimpin (Mangkunegara, 2012). 
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5. Indikator Motivasi Kerja 

Berdasarkan teori Maslow (2010) yang sudah dijabarkan, dapat 

dikelompokkan beberapa indikator motivasi yaitu (1) Kebutuhan fisiologis 

(physiological needs), (2) Kebutuhan akan rasa aman (safety and security needs), 

(3) Kebutuhan sosial atau afiliasi (affiliation or acceptance needs), (4) Kebutuhan 

yang mencerminkan harga diri (esteem or status needs), (5) Kebutuhan aktualisasi 

diri (self actualization). 

2.2.4. Kepuasan Kerja 

Manjemen sumber daya manusia memiliki sarana penting dalam sebuah 

organisasi, yakni terciptanya kepuasan kerja pada  pegawai. Kepuasan kerja 

merupakan sesuatu yang bersifat individual pada setiap individu, oleh karena itu 

pada setiap individu tingkat kepuasannya berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai 

yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang sesuai 

dengan keinginan individu, maka makin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan 

tersebut.  

Kepuasan kerja (job satisfaction) menunjukkan sikap positif seorang 

individu terhadap pekerjaannya. Seorang dengan sikap kepuasan kerja yang tinggi 

menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang 

tidak puas terhadap pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap 

pekerjaan tersebut (Robbin, 2010).   

1. Indikator Kepuasan Kerja Karyawan 

Indikator kepuasan kerja karyawan menurut Robbin (2010), aspek-aspek 

kerja yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah:  
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a. Kondisi kerja itu sendiri. Kepuasan kerja sebagai respon emosional terhadap 

situasi kerja  

b. Upah. Hasil kerja yang diperoleh atau yang diharapkan. 

c. Hubungan kerja dengan atasan dan rekan kerja. 

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

Menurut As’ad (2005), faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain: 

a. Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

pegawai yang meliputi sikap terhadap kerja, minat, ketentraman kerja, 

perasaan kerja. 

b. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan 

kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi pengaturan waktu kerja, jenis 

pekerjaan, perlengkapan kerja, kesehatan pegawai, sirkulasi udara. 

c. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan pegawai, yang meliputi penggajian, fasilitas yang diberikan, 

jaminan sosial, besarnya tunjangan, promosi dan lain-lain. 

2.2.5. Kemitraan 

1. Pengertian Kemitraan 

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau 

kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut 

Hafsah (2009) Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dengan adanya kepatuhan diantara 

yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis yakni dengan meraih keuntungan 

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.  
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Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemitraan ialah jalinan 

kerjasama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan 

mempertimbangkan prinsip saling menguntungkan, membutuhkan, membesarkan 

dan tersirat adanya suatu pembinaan dan pengembangan dalam perusahaan. 

2. Jenis Kemitraan Pola Dagang Umum 

Menurut Sumardjo (2010) pola kemitraan terdiri dari lima bagian, yaitu pola 

inti plasma, pola sub kontrak, pola dagang umum, pola keagenan, dan pola 

kemitraan kerjasama opeasional agribisnis (KOA). Pola dagang umum merupakan 

pola hubungan mitra usaha yang memasarkan hasil terhadap kelompok usaha yang 

mensuplai kebutuhan perusahaan. Untuk mensuplai kebutuhan sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha, pola dagang ini 

memiliki keuntungan yakni adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan serta 

memiliki kualitas yang telah ditentukan atau disepakati. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

CV. Rumah Alam Jaya Organik (CV.RAJ Organik) mulai berdiri pada 

tanggal 10 Januari 2011. CV. RAJ Organik ini berbasis pertanian dengan budidaya 

Cacing tanah jenis (Lumbricus rubellus), Tiger dan ANC dengan visi 

pengembangan system “Bio Cyclo Farming” atau sistem bisnis pertanian, 

peternakan dan perikanan yang terintegrasi. Lokasi perusaahan terletak di jalan S. 

Supriadi Gg. 9 Sukun, Malang, Jawa Timur.  

Home industry ini memiliki pola sistem kemitraan petani cacing yang terjalin 

dengan baik, dengan fasilitas yang diberikan oleh CV. RAJ Organik berupa jaminan 

pembelian hasil panen mitra dan pendampingan budidaya, membuat proses 

produksi CV. RAJ Organik semakin meningkat. Sistem kemitraan yang diberikan 
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oleh CV. RAJ Organik ini sangat membantu bagi masyarakat yang masih pemula 

dalam melakukan usaha ini, sebagai perlindungan pasar bagi mereka. Tetapi CV. 

RAJ Organik juga terkadang mengalami kendala yakni ada beberapa mitra yang 

memutuskan untuk tidak kembali melanjutkan proses produksi dengan berbagai 

alasan yang melatar belakangi baik itu motivasi kerja atau bahkan komunikasi dari 

CV. RAJ Organik terhadap mitra atau dari mitra ke CV. RAJ Organik. 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 1 terdapat tiga pola hubungan 

yang dilihat, sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pertama, dilihat dari pola sebab 

akibat atau pengaruh dari motivasi kerja terhadap kepuasan kerja mitraa. Kedua, 
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dilihat dari pola sebab akibat atau pengaruh dari komunikasi terhadap motivasi 

kerja mitra di CV. RAJ Organik. Ketiga, dilihat dari pola sebab akibat atau 

pengaruh dari motivasi kerja terhadap komunikasi mitra di CV. RAJ Organik. 

Penelitian ini memiliki inti yakni memotret variabel kepuasan kerja mitra, yang 

dimaksud dengan kepuasan kerja adalah ungkapan kepuasan dari karyawan tentang 

bagaimana pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi organisasi, 

yang berarti bahwa apa yang mereka peroleh dalam bekerja sudah memenuhi apa 

yang dianggap penting yang nanti dikembangkan dan dimodifikasi dari pemikiran 

Robbin (2010) tentang Indikator kepuasan kerja karyawan yakni meliputi:  

1. Kondisi kerja itu sendiri 

2. Upah  

3. Hubungan kerja dengan atasan 

4. Hubungan kerja dengan rekan kerja. 

Mendukung terbentuknya kepuasan kerja mitra perlu dukungan komunikasi 

yang baik. Komunikasi diukur dalam pendapat Riva’i dan Sagala (2011) sebagai 

berikut : 

1. Komunikasi vertikal  

2. Komunikasi horisontal  

3. Komunikasi diagonal  

Kepuasan kerja mitra juga dipengaruhi oleh motivasi kerja mitra. Menurut 

Maslow (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu: 

1. Kebutuhan fisiologis (physiological needs) 

2. Kebutuhan akan rasa aman (safety and security needs) 

3. Kebutuhan sosial atau afiliasi (affiliation or acceptance needs) 
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4. Kebutuhan yang mencerminkan harga diri (esteem or status needs)

5. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization).

2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat (Sugiyono, 2011). Berdasarkan asumsi penelitian diatas, maka dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Komunikasi diduga berpengaruh terhadap kepuasan kerja mitra di CV. RAJ

Organik.

2. Komunikasi diduga berpengaruh terhadap motivasi kerja mitra di CV. RAJ

Organik.

3. Motivasi diduga berpengaruh terhadap kepuasan kerja mitra di CV. RAJ

Organik.


