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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan dan 

landasan dari penelitian ini. Penelitian terdahulu menjelaskan perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah tabel 

penjelasan penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

 

No Penelitian Terdahulu Keterangan 

1.  Judul Penelitian Saputra (2014) Pengaruh Locus Of Control 

Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Internal Auditor Dengan Kultur Lokal Tri 

Hita Karana Sebagai Variabel Moderasi 

Pada Internal Auditor Hotel Di Bali 

Metode Penelitian Teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi linier berganda dan uji asumsi 

klasik.. 

Hasil Penelitian 1. Locus of control dan kepuasan kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja internal auditor  

2. Locus of control internal yang dimiliki 

internal auditor berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat kepuasan kerja 

dengan variabel Tri Hita Karana. 
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Tabel 2.1 …. Lanjutan 

No Penelitian Terdahulu Keterangan 

2. Judul Penelitian Wahyuni (2016) Pengaruh Budaya 

Organisasi, Locus of Control, Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Pemerintahan 

Daerah Pada Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis 

Metode Penelitian Teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi linier berganda 

Hasil Penelitian Budaya organisasi, locus of control dan 

kepuasan kerja berpengaruh secara 

simultan dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja pemerintah daerah di 

Bangkalis. 

Kepuasan kerja berpengaruh secara 

dominan terhadap kinerja karyawan di 

pemerintah daerah Bangkalis. 

 

3. Judul Penelitian Sutrisno dkk (2018) Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Fumira 

Semarang. 

Metode Penelitian Teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi linier berganda 

 Hasil penelitian Terdapat pengaruh positif dan simultan 

kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan dan PT. Fumira Semarang. 
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Tabel 2.1 …. Lanjutan 

No Penelitian Terdahulu Keterangan 

4. Judul Penelitian Wuryaningsih dan Rini (2013) Analisis 

Pengaruh Locus of Control Terhadap 

Kinerja karyawan Pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Kecamatan 

Laweyan Kota Surakarta 

 

Metode Penelitian Teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi linier berganda 

Hasil Penelitian Locus of control berpengaruh secara 

positif terhadap kinerja karyawan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta  

5. Judul Penelitian Menezez (2008) Analisis dampak locus 

of control terhadap kinerja dan kepuasan 

kerja internal auditor pada internal 

auditor Jawa Tengah 

Metode Penelitian Teknik analisis data yang digunakan 

adalah uji mann-whitnye 

 Hasil penelitian Locus of control berdampak terhadap 

kinerja auditor (H1) diterima. 

Locus of control tidak berdampak 

terhadap kepuasan kerja auditor (H1) 

ditolak. 

Sumber data : jurnal penelitian 

Berdasarkan table 2.1 diatas diperoleh adanya persamaan variabel 

penelitian yang digunakan, yaitu kepuasan kerja, locus of control dan kinerja 

karyawan dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Kecuali 

pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) menggunakan kultur Lokal 

Tri Hita Karana sebagai variabel moderasi, kemudian penelitian yang 
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dilakukan oleh Wahyuni (2016) menggunakan 4 (empat) variabel yaitu budaya 

organisasi, locus of control, kepuasan kerja dan kinerja. Kemudian penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2018) menggunakan 4 (empat) 

variabel yaitu kepuasan kerja, komitmen organisasi, kineja karyawan dan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Adapun perbedaan antara 

penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah alat analisis yang 

digunakan, uji mann-whitnye, analisis jalur dan purposive sampling. 

Sedangkan perbedaan lainnya yaitu hasil penelitian oleh Menezez (2008) yang 

menunjukkan hasil bahwa Locus of control tidak berdampak terhadap 

kepuasan kerja auditor. 

B. Teori dan Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Karyawan 

a. Definisi Kinerja Karyawan 

Pada gilirannya kinerja individu akan mencerminkan derajat 

kompetisi suatu perusahaan.  Dalam buku yang berjudul “Performance 

Appraisal”, karangan Rivai (2005), Rajagrafindo Persada 

menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

seperti standart hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Jika dilihat 

dari asal katanya, kata kinerja adalah terjemahan dari kata 

performance, yang menurut The Scribner-Bantam English Distionary, 
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terbitan Amerika Serikat dan Canada (1979), berasal dari kata “to 

perform” dengan beberapa “entries” yaitu : (1) melakukan, 

menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute); (2) 

memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to 

discharge of fulfill; as vow); (3) melaksanakan atau menyempurnakan 

tanggungjawab (to execute or complete an understaking); dan (4) 

melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do 

what is expected of  a person machine). 

Kinerja berkaitan erat dengan tujuan, sebagai suatu hasil perilaku 

kerja seseorang. Perilaku kinerja dapat ditelusuri hingga ke faktor-

faktor spesifik seperti kemampuan, upaya dan kesulitan tugas. 

Menurut mangkunegara (2010: 9), istilah kinerja berasal dari kata Job 

Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan, serta waktu. 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. 

Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki 

derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan 

keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan 

sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan 
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dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blanchard: 1993). 

Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, 

baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan 

(Schermerhorn, Hunt and Osborn: 1991). 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Gibson (2008:123-124) menyatakan bahwa faktor – 

faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut: 

1) Faktor Individu 

Faktor individu meliputi: kemampuan, ketrampilan, latar 

belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan 

demografi seseorang. 

2) Faktor Psikologis 

Faktor – faktor psikologis terdiri dari persepsi, peran, sikap 

(locus of control), kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja. 

3) Faktor Organisasi 

Meliputi struktur organisasi, desain pekerjaan, 

kepemimpinan, lingkungan kerja dan imbalan. 

c. Indikator Kinerja Karyawan 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu 

ada enam indikator, yaitu (Robbins, 2006:260): 
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1) Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas 

terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.  

2) Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan.  

3) Kemandirian 

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya. Seorang karyawan mampu 

bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau bergantung pada 

orang lain. 

2. Locus of Control 

a. Definisi Locus of Control 

Locus of control didefinisikan sebagai persepsi seseorang tentang 

sumber nasibnya (Robbins, 2003). Locus of control adalah cara 

pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia merasa dapat 

atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya 

(Rotter, 1966). Konsep locus of control memiliki latar belakang 

teoritis dalam teori pembelajaran sosial. Beberapa individu meyakini 

bahwa mereka dapat mengendalikan apa yang terjadi pada diri 

mereka, sedang yang lain meyakini bahwa apa yang terjadi pada 
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mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti kemujuran dan 

peluang (Irwandi, 2002). 

Tipe pertama merupakan tipe locus of control internal sedang tipe 

kedua adalah locus of control l eksternal (Robert, 1978). Individu 

dengan locus of control internal percaya mereka mempunyai 

kemampuan menghadapi tantangan dan ancaman yang timbul dari 

linkungan (Brownell, 1978) dan berusaha memecahkan masalah 

dengan keyakinan yang tinggi sehingga strategi penyelesaian atas 

kelebihan beban kerja dan konflik antar peran bersifat proaktif. 

Individu yang memiliki locus of control eksternal sebaliknya lebih 

mudah merasa terancam dan tidak berdaya, maka strategi yang dipilih 

cenderung reaktif. Internal control mengacu pada persepsi terhadap 

kejadian baik positif maupun negatif sebagai konsekuensi dari 

tindakan atau perbuatan diri sendiri dan berda di bawah pengendalian 

dirinya. Eksternal control mengacu pada keyakinan bahwa suatu 

kejadian tidak memiliki hubungan langsung dengan tindakan yang 

dilakukan oleh diri sendiri dan berada diluar kontrol dirinya (Lefcourt, 

1982). 

b. Indikator Locus of Control 

Menurut Rotter (1996) dalam Chi Hsinkuang et al. (2010) 

indikator untuk mengukur variabel locus of control adalah : 
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1. Nasib 

Nasib adalah usaha seseorang dimana berhasil atau 

tidaknya usaha manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. 

Artinya, usahanya masih di dalam batas-batas kemampuan 

manusia dan masih di dalam wilayah logika manusia. 

2. Usaha sendiri 

Usaha sendiri adalah kegiatan yang dikerjakan dengan 

penuh kemandirian secara sungguh-sungguh tanpa mengenal 

lelah atau berhenti sebelum target tercapai.  

3. Ketuntasan 

Ketuntasan adalah cara mengorganisasikan usaha secara 

terpadu berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga 

mampu menghasilkan perjuangan hingga selesai dan 

maksimal. 

c. Karakteristik Locus of Control 

Menurut Crider (1983) dalam (Endang:2018) perbedaan 

karakteristik antara Locus of Control Internal dan Eksternal adalah 

(1) Suka bekerja keras (2) Memiliki Inisiatif yang tinggi (3) 

Selalau berusaha untuk menemukan pemecahan masalah (4) Selalu 

mencoba untuk berfikir seefektif mungkin (5) Selalu mempunyai 

persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin berhasil. 

Sedangkan yang eksternal adalah (1) kurang memiliki insiatif (2) 

Mudah menyerah, kurang suka berusaha karena mereka percaya 
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bahwa faktor luarlah yang mengontrol (3) Kurang mencari 

informasi (4) Mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi 

antara usaha dan kesuksesan (5) Lebih mudah dipengaruhi dan 

tergantung pada petunjuk orang lain. 

3. Kepuasan Kerja 

a. Definisi Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans (2006) Kepuasan Kerja merupakan 

pandangan karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka 

memberikan hal yang dinilai penting. Brown dan Peterson (1993) 

menjelaskan bahwa kepuasan kerja mencerminkan kegembiraan 

atau sikap emosi positif yang berasal dari pengalaman kerja 

seseorang. Kegembiraan yang dirasakan oleh karyawan akan 

memberikan dampak sikap yang positif bagi karyawan tersebut. 

Apabila seorang karyawan merasa puas atas pekerjaannya, 

karyawan tersebut akan merasa senang dan terbebas dari rasa 

tertekan sehingga tidak akan menimbulkan keinginan untuk 

mencari alternatif pekerjaan lain. 

Menurut Rivai dan Sagala (2009) kepuasan kerja pada 

dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap 

individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda sesuai 

dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi 

penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan 

tersebut. Dengan demikian, kepuasan merupakan evaluasi yang 
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menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau 

tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Kepuasan kerja 

(job satisfaction) merupakan suatu perasaan positif tentang 

pekerjaan, yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristik-

karakteristiknya. 

Teori kepuasan kerja yang cukup dikenal adalah : 

1) Teori ketidaksesuaian (Discrepancy theory). Teori ini 

mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang 

dirasakan. 

2) Teori Keadilan (Equity theory). Teori ini mengemukakan 

bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung 

pada ada atau tidaknya keadilan (equity) dalam suatu situasi, 

khususnya situasi kerja. 

3) Teori dua faktor (Two factor theory). Menurut teori ini 

kepuasan  kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal 

yang berbeda. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan 

menjadi dua kelompok yaitu satisfies atau motivator dan 

dissatisfies. Satisfies ialah situasi yang dibutuhkan sebagai 

sumber kepuasan kerja yang terdiri dari : pekerjaan yang 

menarik,penuh tantangan =, ada kesempatan untuk berprestasi, 

kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. 

Terpenuhinya faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, 
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namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu 

mengakibatkan ketidakpuasan. Dissatisfies (hygiene factor) 

adalah faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang 

tediri dari gaji/upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, 

kondisi kerja dan status. Faktor ini diperlukan untuk 

memahami dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. 

Jika tidak terpenuhi faktor ini, karyawan tidak akan puas. 

Namun, jika besarnya faktor ini memadai untuk memnuhi 

kebutuhan tersebut, karyawan tidak akan kecewa meskipun 

belum terpuaskan.  

b. Indikator Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja menurut Luthans (2006) diukur 

menggunakan lima indikator, anatara lain : 

1. Kepuasan terhadap gaji 

Besarnya imbalan berupa upah yang diperoleh seseorang 

sebanding dengan usaha yang dilakukan dan sama dengan 

upah yang diterima oleh orang lain dalam posisi kerja yang 

sama. 

2. Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri 

Suatu kondisi pekerjaan itu dapat dinikmati atau tidak, 

karyawan lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi 

mereka peluang untuk menggunakan keterampilan dan 
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kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

beragam. 

3. Kepuasan terhadap supervisi 

Suatu keadilan dan kompetensi penugasan manajerial oleh 

penyedia dan kemampuan penyedia untuk memberikan 

bantuan teknis dan dukungan perilaku. 

4. Kepuasan terhadap promosi 

Bentuk kesempatan seseorang untuk meraih atau dipromosikan 

kejenjang yang lebih tinggi dalam organisasi. 

5. Kepuasan terhadap rekan kerja 

Karyawan mengharakan memiliki rekan kerja yang saling 

memberikan dukungan dan dapat memberikan bantuan satu 

sama lain. 

C. Hubungan Antar Variabel 

Setiap variabel memiliki keterkaitan dengan variabel lainnya dimana 

saling berhungan timbal balik, antara lain sebagi berikut : 

1. Hubungan Locus of Control dengan Kinerja Karyawan 

Locus of control yang berbeda  bisa mencerminkan motivasi yang 

berbeda dan menghasilkan kinerja yang berbeda juga. Locus of control 

internal cenderung lebih sukses dalam karir mereka dari pada Locus of 

control eksternal, mereka mempuyai level kerja yang lebih tinggi serta 

memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dengan pekerjaan mereka dan 

terlihat lebih mampu menahan stress dari pada Locus of control eksternal 
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sehingga hal tersebut pastinya berdampak besar terhadap kinerja yang 

dihasilkan (Maryanti, 2005) 

2. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Karyawan yang lebih suka menikamati pekerjaannya memilki  tingkat 

kepuasan kerja sehingga akan lebih mengutamakan pekerjaannya dari pada 

balas jasa walaupun balas jasa itu penting. Jadi karyawan akan 

mengedepankan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara maksimal 

terhadap perusahaan, jika mereka sudah mengahasilkan kinerja yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka secara langsung karyawan 

tersebut akan memiliki kepuasan kerja  (Hasibuan, 2012). 

3. Hubungan Locus of Control dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja 

Karyawan 

Menurut Rivai dan Sagala (2009) kepuasan kerja pada dasarnya 

merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki 

tingkat kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang 

berlaku pada dirinya. Jika setiap individu mempunyai kemampuan 

menghadapi tantangan dan ancaman yang timbul dari linkungan dan 

berusaha memecahkan masalah dengan keyakinan yang tinggi sehingga 

strategi penyelesaian atas kelebihan beban kerja sehingga akan 

meghasilkan kinerja yang jauh lebih baik. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir atau kerangka konseptual merupakan konsep penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti dan didasari oleh beberapa penelitian 
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terdahulu. Karangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 

dibawah ini : 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   Parsial 

   Simultan 

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja 

karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu locus of 

control dan kepuasan kerja. Karyawan dengan locus of control internal akan 

menikmati pekerjaannya dan juga akan merasa puas sehingga akan 

menghasilkan kinerja yang baik. Menurut Mangkunegara (2010) kinerja adalah 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Kinerja karyawan dapat diukur dengan kualitas kerja, 

kuantitas, dan kemandirian.  

Locus of Control (X1) 

X1.1 Nasib  

X1.2 Usaha sendiri   

X1.3 Ketuntasan 

 

  Kepuasan Kerja (X2) 

X2.1 Kepuasan terhadap gaji 

X2.2 Kepuasan terhadap     

pekerjaan itu sendiri 

X2.3 Kepuasan terhadap supervisi 

X2.4 Kepuasan terhadap rekan 

kerja 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

Y1.1 Kualitas Kerja   

Y1.2 Kuantitas Kerja   

Y1.3 Kemandirian  
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Mnurut Robbins (2003) locous of control merupakan persepsi seseorang 

tentang sumber nasibnya. Locus of control disini dapat diukur dengan nasib, 

usaha sendiri dan ketuntasan. Menurut Luthans (2006) kepuasan kerja 

merupakan pandangan karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka 

memberikan hal yang dinilai penting. Kepuasan kerja dapat diukur dengan 

kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasan 

terhadap supervisi, kepuasan terhadap promosi, kepuasan terhadap rekan kerja. 

Wahyuni (2018) menyatakan bahwa locus of control berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini dapat diartikan bahwa karyawan 

dengan locus of control memiliki kemampuan, inisiatif tinggi dan kemandirian 

dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kemudian 

Sutrisno dkk (2018) menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, hal ini dapat diartikan jika karyawan sudah 

merasakan kepuasan kerja maka mereka akan mengalami peningkatan kinerja. 

E. Pengembangan Hipotesis 

Menurut Sugiono (2015:96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Berdasarkan rumusan penelitian ini dan landasan penelitian terdahulu maka, 

peneliti mengemukakan hipotesis atau kesimpulan sementara seperti dibawah 

ini:  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) menyimpulkan bahwa 

locus of control dan kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 
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kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik 

hipotesis:  

H1: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secra parsial antara locus 

of control dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan UKM 

Pengrajin Kayu Desa Junrejo Batu. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) menyimpulkan bahwa 

locus of control dan kepuasan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis:  

H2: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

locus of control dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan UKM 

Pengrajin Kayu Desa Junrejo Batu. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2018) menyimpulkan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis:  

H3: Diduga variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan UKM Pengrajin Kayu Desa Junrejo Batu. 

 


