
 

 

 

II . TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A. Konsep Kepuasan Kerja 

 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

 
Kepuasan kerja menurut Martoyo (2004:132) adalah ”keadaan emosional karyawan 

dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan 

dari perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang 

diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan”. Balas jasa karyawan ini, baik berupa 

“finansial” maupun yang “non finansial”. Sedangkan menurut Mangkunegara 

(2001:117) menyatakan ”kepuasan kerja merupakan suatu perasaan menyokong atau 

tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaanya maupun 

kondisi dirinya”. Menurut Handoko (2004:193) ”kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para 

karyawan memandang pekerjaan mereka”. Menurut Davis (1999:105) menegaskan 

bahwa ”kepuasan kerja merupakan seperangkat perasaan pegawai tentang 

menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka yang berbeda dari pemikiran objektif 

dan keinginan perilaku”. 

 
Wexley dan Yukl (1992:129) memberikan batasan-batasan mengenai kepuasan kerja 

tersebut sebenarnya batasan yang sederhana dan operasional adalah cara pandang 

seorang pekerja merasakan pekerjaanya. Kepuasan kerja merupakan generalisasi 



sikap-sikap terhadap pekerjaanya yang didasarkan atas aspek-aspek pekerjaanya yang 

bermacam-macam atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kepuasan  kerja merupakan suatu perasaan seseorang yang timbul bila yang 

dirasakan dari pekerjaan yang dilakukan dianggap cukup memadai bila 

dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan atau pekerjaan yang dibebankan. 

2. Tingkat kepuasan kerja yang dialami tiap-tiap orang akan berbeda-beda sesuai 

persepsi masing-masing individu. 

 

2. Teori-Teori Tentang Kepuasan Kerja 

 
Dalam lingkup yang terbatas untuk memahami kepuasan kerja maka dapat dijelaskan 

oleh Wekley dan Yulk (2002:130) mengenai teori kepuasan kerja yang lazim dikenal, 

yaitu: 

1. Teori Ketidaksesuaian 

Menurut Locke (1969) menjelaskan bahwa “ kepuasan atau ketidakpuasan dengan 

sejumlah aspek pekerjaan tergantung pada selisih antara apa yang telah didapatkan 

dengan apa yang diinginkan. Jumlah yang diinginkan  dari karakteristik pekerjaan 

didefinisikan sebagai jumlah minimum yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan yang ada”. Semakin banyak selisih yang didapatkan dengan apa yang 

diinginkan maka akan semakin besar ketidakpuasannya. 

 

2. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori ini yang telah dikembangkan oleh Adam (1963) dan merupakan variasi dari 

teori proses perbandingan sosial. Menurut teori ini menyatakan bahwa “kepuasan 

atau ketidapuasan kerja karyawan tergantung bagaimana seorang karyawan 

mempersepsikan ada atau tidaknya keadilan atas imbalan yang diperoleh 



karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dengan cara membandingkan 

keuntungan yang diperoleh itu dengan orang bandingan”. 

3. Teori Dua Faktor dari Herzberg 

Teori dua faktor sikap ini menyatakan bahwa kepuasan kerja secara kualitatif 
berbeda dengan ketidakpuasan kerja. Teori ini menjelaskan bahwa karakteristik 
pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu disatisfiers atau 
hygiene factor dan satisfiers atau motivators. Jumlah tertentu dari hygiene factor 
memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang tidak lagi kecewa tetapi 
dia belum terpuaskan. Akan tetapi seseorang akan terpuaskan apabila terdapat 
sejumlah yang memadai untuk faktor-faktor pekerjaan yang dinamakan satisfiers. 

 
Handoko (2004:259) menyatakan bahwa “perbaikan terhadap faktor pemeliharaan 
akan mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan kerja.  Dengan kata lain, dua 
hal yang berbeda pemenuhan atas faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketidakpuasan kerja tidak secara otomatis akan mengakibatkan kepuasan kerja 
sebelum faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja terpenuhi”. 

 
 
Terdapat faktor-faktor tertentu yang diasosiakan dengan kepuasan kerja dan faktor-

faktor tertentu yang disosiasikan dengan ketidakpuasan kerja. Faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja menurut Gibson (2003:108) antara lain: 

1. Karakteristik pekerjaan/pekerjaan itu sendiri. 

2. Dorongan berprestasi/prestasi. 

3. Kesempatan berkembang 

4. Tanggung jawab 

5. Penghargaan/pengakuan. 

 
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

 
Menurut Davis (1999) menjelaskan bahwa kepuasan kerja yang berhubungan dengan 

variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut 

(Mangkunegara, 2001:118): 

1. Turnover 



Pegawai yang puas maka turnover yang terjadi rendah Sedangkan pegawai-

pegawai yang kurang puas biasanya turnover-nya lebih tinggi. 

2. Tingkat Ketidakhadiran Kerja 

Pegawai yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya tinggi. Mereka 

sering tidak hadir dengan alasan yang tidak logis dan subjektif.  

3. Umur 

Ada kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas dibandingkan pegawai 
yang berumur relatif muda karena pegawai yang tua lebih berpengalaman 
menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. Sedangkan pegawai usia muda 
biasanya mempunyai harapan yang ideal tentang dunia kerjanya, sehingga apabila 
antara harapannya dengan realita kerja terdapat kesenjangan atau 
ketidakseimbangan dapat menyebabkan mereka tidak puas.  

4. Tingkat Pekerjaan 

Pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi cenderung lebih 

puas daripada pegawai yang tingkat pekerjaanya rendah.. 

5. Ukuran Organisasi Perusahaan 

Ukuran dalam perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan pegawai, karena besar 

kecilnya suatu perusahaan berhubungan dengan kooordinasi, komunikasi dan 

partisipasi pegawai. Sementara Gilmer (1971) dalam pendapatnya menyatakan 

bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu yang 

dikutip (As’ad, 2004:114) : 

1. Kesempatan untuk maju 

2. Keamanan Kerja 

3. Gaji 

4. Perusahaan dan manajemen 

5. Pengawasan dan supervisi 

6. Faktor intrinsik dari pekerjaan 

7. Aspek sosial dalam pekerjaan 



8. Kondisi kerja 

9. Komunikasi 

10. Fasilitas 

 
Robbins (2008:181) menyebutkan beberapa faktor yang mendorong kepuasan kerja, 

yaitu: 

1. Ganjaran yang pantas 

Banyak karyawan yang menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang 

adil sesuai dengan pengharapannya. Akan tetapi, yang menghubungkan upah 

dengan kepuasan bukanlah jumlah mutlak yang dibayarkan, melainkan persepsi 

keadilan. Promosi memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, tanggung 

jawab yang lebih banyak dan status sosial yang meningkat. 

2. Kerja yang secara mental menantang 

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka 

kesempatan untuk menggunakan keterampilan, kemampuannya dan menawarkan 

beragam tugas, kebebasan dan betapa baik mereka mengerjakan serta tanggung 

jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 

3. Rekan sekerja yang mendukung 

Dukungan dari rekan sekerja (kelompok kerja) dapat menimbulkan kepuasan kerja 

bagi seorang karyawan. Hal ini disebabkan karena karyawan merasa diterima dan 

dibantu dalam menyelesaikan tugasnya. Rekan sekerja yang ramah dan 

mendukung merupakan sumber kepuasan karyawan secara individual.  

4. Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan mengharapkan lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan pribadi 

maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Di samping itu, 



kebanyakan karyawan lebih menyukai bekerja dekat dengan rumah dan dalam 

fasilitas yang bersih dan relatif modern serta peralatan yang memadai. 

 
4. Pengukuran Kepuasan Kerja 

 
Mangkunegara (2001:126) mengemukakan pengukuran kepuasan kerja dapat 

dilakukan dengan menggunakan skala indeks deskripsi jabatan, skala kepuasan 

kerja berdasarkan ekspresi wajah, serta kuisioner kepuasan kerja Minnesota yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Pengukuran  Kepuasan Kerja dengan Skala Indeks Deskripsi Jabatan 

Dalam penggunaan pengukuran kepuasan kerja ini seorang pegawai akan ditanya 

mengenai pekerjaan maupun jabatannya yang dirasakan sangat baik dan sangat 

buruk, dan dalam skala pengukurannya dilakukan dengan memperhatikan sikap 

dari lima area, yaitu kerja, pengawasan, upah, promosi, dan co-worker. 

 

2. Pengukuran Kepuasan Kerja dengan Berdasarkan Ekspresi Wajah 

Pengukuran kepuasan kerja seseorang pegawai dapat dilakukan dengan skala 

berupa berbagai seri gambar wajah-wajah orang, mulai dari sangat gembira, 

gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Pegawai diminta untuk memilih 

ekspresi wajah yang sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dirasakan pada saat ini. 

3. Pengukuran Kepuasan Kerja dengan Kuesioner Minnesota 

Pengukuran dengan menggunakan skala ini dapat dilihat dari pekerjaan yang 

dirasakan sangat tidak puas, tidak puas, netral, memuaskan, dan sangat 

memuaskan. Pegawai diminta memilih satu alternatif  jawaban yang sesuai 

dengan kondisi pekerjaanya. 

 



Oleh karena itu, pengukuran atas kepuasan kerja pegawai sifatnya subyektif, yang 

didasarkan pada suatu perbandingan mengenai apa yang secara nyata diterima oleh 

karyawan terhadap pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang diharapkan, sebagai 

hal yang pantas baginya. Menurut Mangkunegara (2001:118) “kemampuan dan 

keterampilan kerja yang baik serta tidak membebani pekerjaan atau sesuai dengan 

bidangnya untuk mengemukakan ide-ide dalam bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan 

dan aspek-aspek dirinya menyokong”. 

 

5. Penelitian Terdahulu 

 
Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan kepuasan kerja, diantaranya 

adalah: 

a. Penelitian Yogilianto (2008) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa 

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, sehingga faktor-faktor 

tersebut dianggap muncul akibat ketidakpuasan karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. Oleh sebab itu, faktor-faktor tersebut diharapkan pimpinan 

perusahaan lebih aktif memperhatikan maupun mampu untuk memberikan 

kepuasan kerja karyawan untuk lebih baik di mana faktor tersebut meliputi 

karakteristik pekerjaan, dorongan berprestasi, kesempatan berkembang, tanggung 

jawab dan penghargaan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa karakteristik 

pekerjaan, dorongan berprestasi, kesempatan berkembang, tanggung jawab dan 

penghargaan secara serentak maupun secara individu berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan PT Injaplast Surabaya 

(Permalink) 

b. Penelitian Hartati (2003) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling 

dominan dan memiliki prosentase tertinggi terhadap kepuasan kerja yang meliputi 



: pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, kesempatan untuk berprestasi atau 

keberhasilan mencapai sukses (achievement), pengakuan dan penghargaan 

(recognition), rasa tanggung jawab (responsibility), kemajuan dalam karier dan 

pertumbuhan diri. Penelitian ini dilaksanakan di Asuransi Bumiputra di Ngawi 

pada tanggal 19 Februari 2003 dengan teknik studi populasi untuk menentukan 

subyek penelitian. Jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 50 orang dengan 

metode pengumpulan data melalui angket . Uji validitas menggunakan teknik 

korelasi Part Whole. Uji reliabilitas menggunakan Alpha yang keseluruhan 

dianalisa menggunakan program komputer SPSS,versi 10. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa faktor-faktor yang dominan terhadap kepuasan kerja pada 

kayawati Asuransi Bumiputra di Ngawi adalah rasa tanggungjawab 

(responsibility) dengan besar prosentase 31,9%. 

 
C. Kerangka Pemikiran 

 
Keterkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

SBF pada PT Gunung Madu Plantations Lampung Tengah maka dalam penelitian ini 

menggunakan salah satu faktor dari hasil penelitian empiris teori Kepuasan Dua 

Faktor Herzberg (1959) dalam Gibson (2003:108) dengan memasukkan faktor 

pemuas (kepuasan kerja), yaitu karakteristik pekerjaan (pekerjaan itu sendiri), 

dorongan berprestasi, kesempatan berkembang, tanggung jawab serta penghargaan 

yang dianalisis nantinya, sehingga dalam penelitian ini dapat dibuat model bentuk 

kerangka berpikir penelitian sebagai berikut: 



 
 

“Karakteristik pekerjaan merupakan jenis pekerjaan yang perlu dipahami dan 

disesuaikan oleh karyawan untuk mencapai kepuasan kerja yang optimal. Pekerjaan 

yang secara instrinsik memberikan kepuasan dan lebih memotivasi bagi kebanyakan 

orang dari pada pekerjaan yang tidak memuaskan” (Gibson, 2003:204). “Dorongan 

berprestasi merupakan kontribusi karyawan atas dorongan dari pimpinan untuk 

melakukan aktivitas yang lebih baik dalam menunjang tujuan perusahaan. Faktor 

dorongan berprestasi akan menggerakkan motivasi yang kuat, yang dapat 

menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik” (Robbins, 2008:182). “Kesempatan 

berkembang yaitu dimana karyawan mampu menunjukkan prestasinya untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan dan penempatan jabatan yang lebih tinggi” (Gibson, 

2003:204). “Tanggung jawab merupakan kewajiban dari karyawan untuk 

melaksanakan tugas-tugas atas pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan tanpa 

melibatkan orang lain. Atasan yang efektif harus mampu memberikan pengarahan 

dalam usaha karyawan dalam  mencapai tujuan perusahaan” (Luthans, 2003:114). 

“Penghargaan adalah kebutuhan yang dikaitkan dengan pengakuan, yang diperoleh 

Kesempatan Berkembang 
(X3) 

Kepuasan Kerja 
Karyawan (Y) 

Tanggung Jawab 
(X4) 

Penghargaan 
(X5) 

Karakteristik Pekerjaan 
(X1) 

Dorongan Berprestasi 
(X2) 



atas prestasi yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau pekerjaan” 

(Gibson, 2003:205). “Kepuasan kerja merupakan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaan ini berarti bahwa konsepsi kepuasan kerja semacam ini melihat kepuasan 

kerja itu sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya” (As’ad, 

2004:120). 

Karyawan  yang merasa puas dengan pekerjaanya akan memiliki sikap yang positif 

dengan pekerjaan sehingga akan memacu untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-

baiknya, sebaliknya adanya kemangkiran, hasil kerja yang buruk, bekerja kurang 

bergairah, pencurian, prestasi yang rendah, perpindahan/pergantian karyawan 

merupakan akibat dari ketidakpuasan karyawan atas perlakuan organisasi/perusahaan 

terhadap dirinya. 

 
D. Hipotesis Penelitian 

 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh 

karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2006:51). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ho:Tidak ada pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja karyawan 

SBF   PT Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

     Ha: Ada pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja karyawan SBF 

PT Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

2. Ho: Tidak ada pengaruh dorongan berprestasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

SBF  PT Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

Ha: Ada pengaruh dorongan berprestasi terhadap kepuasan kerja karyawan SBF 

PT Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 



3. Ho: Tidak ada pengaruh kesempatan berkembang terhadap kepuasan kerja 

karyawan SBF PT Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

Ha: Ada pengaruh kesempatan berkembang terhadap kepuasan kerja karyawan 

SBF  PT Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

4. Ho: Tidak ada pengaruh tanggung jawab terhadap kepuasan kerja karyawan SBF   

PT Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

Ha: Ada pengaruh tanggung jawab terhadap kepuasan kerja karyawan SBF PT 

Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

5. Ho: Tidak ada pengaruh penghargaan terhadap kepuasan kerja karyawan SBF PT 

Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

Ha: Ada pengaruh penghargaan terhadap kepuasan kerja karyawan SBF PT 

Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

6. Ho: Tidak ada pengaruh karakteristik pekerjaan, dorongan berprestasi, kesempatan 

berkembang, tanggung jawab dan penghargaan terhadap kepuasan kerja 

karyawan SBF PT Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

Ha: Ada pengaruh karakteristik pekerjaan, dorongan berprestasi, kesempatan 

berkembang, tanggung jawab dan penghargaan terhadap kepuasan kerja 

karyawan SBF  PT Gunung Madu Plantations di Lampung Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 


