
 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Dhini Rama Dhania (2010) dengan judul “Pengaruh 

Stres Kerja dan Beban Kerja Terhadap  Kepuasan Kerja (Studi Pada Medical 

Representatif di Kota Kudus). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel stres  kerja dan beban kerja terhadap variabel kepuasan kerja baik secara  

bersama-sama maupun secara parsial pada medical representative kota Kudus. Hasil 

dari penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari kedua variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

2.2 Manajemen 

2.2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, ataupun 

ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat beberapa tahapan untuk mencapai 

tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 

Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat untuk seseorang 

manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaannya tergantung 
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pada masing-masing manajer. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan 

dikaji kebenaranya (Athoilah, 2010) 

Definisi manajemen menurut beberapa ahli diantaranya sebagai berikut : 

Menurut appley dan Lee (2010) manajemen adalah seni dan ilmu, dalam manajemen  

terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan 

suatu aktifitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknis yang kaya dengan nilai-nilai 

estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi, 

mengorganisasikan semua komponen yang paling menunjang untuk mencapai tujuan 

yang dimaksudkan. 

Menurut Griffin, manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasikan, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) 

secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan 

perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara 

benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 

Sedangkan menurut Terry (2010) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu 

proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui pemanfaatan 
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sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

2.2.2 Fungsi Manajeman 

Fungsi manajeman adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di 

dalam proses manajemen yang akan dijadikan  acuan oleh manajer dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujan. Fungsi manajemen pertama kali 

diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Hendry Fatol, ia 

menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, 

mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima teori tersebut telah 

diringkas menjadi tiga, yaitu: 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber 

daya yang dimilikinya. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan 

perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. 

Manajemen mengevaluasi berbagai rencana alternative sebelum mengambil 

tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat 

digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan 

proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, 

fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-

kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam 
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pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan 

dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus 

mengerjakannya, bagaimana tugas tersebut dikelompokan, siapa yang 

bertanggung jawab atas tugas terseut, dan pada tingkat mana keputusan harus 

diambil. 

3. Pengarahan (directing) 

Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha 

untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajer dan usaha. 

 2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia menurut Sofyandi (2009) didefinisikan sebagai 

suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, 

organizing, leading dan controlling, dalam setiap aktifitas fungsi operasional SDM 

mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang 

meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, 

hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi 

peningkatan konstribusi produktif dari sumber daya manusia organisasi terhadap 

pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. 

Menurut Noe (2010) Human resources management (HRM) mengacu pada 

kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem-sistem yang mempengaruhi 

perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. Selain itu terdapat pengertian lain, menurut 
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Bohlarander dan snell (2010) yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana 

memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, 

mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi 

suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan 

imbalan kepada mereka atas usahanya dalam bekerja. 

Jadi manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia 

dengan menerapkan fungsi manajemen dalam aktifitas operasional untuk mencapai 

tujuan organisasi 

2.3.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Mathis dan Jackson (dalam Rika, 2011) manajemen sumber daya manusia 

terdiri dari beberapa kelompok aktivitas yang saling berhubungan yang terjadi dalam 

konteks organisasi, berikut ketujuh aktivitas sumber daya manusia, yaitu: 

1. Perencanaan dan Analisis Sumber Daya Manusia 

Melalui perencanaan sumber daya manusia, manajer dapat mengantisipasi 

kekuatan yang akan mempengaruhi persediaan dan tuntutan para karyawan di 

masa depan. Hal ini sangat penting untuk memiliki sistem informasi sumber 

daya manusia guna memberikan informasi yang akurat dan tepat waktunya 

untuk perencanaan sumber daya manusia. 
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2. Peluang Pekerjaan yang Sama 

Pemenuhan hukum dan peraturan tentang keseluruhan kesempatan kerja 

mempengaruhi semua aktivitas yang lain dan integral dengan manajemen 

sumber daya manusia. 

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Dimulai dengan orientasi karyawan baru, pengembangan sumber daya 

manusia juga meliputi pelatihan keterampilan pekerjaan. Ketika pekerjaan 

berkembang dan berubah maka diperlukan pelatihan ulang yang dilakukan 

teus menerus untuk menyesuaikan perubahan teknologi. 

4. Kompensasi dan Tunjangan 

Kompensasi memberikan penghargaan kepada karyawan atas pelaksanaan 

kepada pekerjaan melalui gaji, insentif, dan tunjangan. Para pemberi kerja 

harus mengembangkan dan memperbaiki sistem upah dan gaji mereka. 

5. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan 

Jaminan atas kesehatan fisik dan mental serta keselamatan para karyawan 

adalah hal yang sangat penting. Secara global, berbagai hukum keselamatan 

dan kesehatan telah menjadikan organisasi lebih responsive terhadap 

persoalan kesehatan dan keselamatan. 

6. Hubungan Karyawan dan Buruh atau Manajemen 

Hubungan antara para manajer dan karyawan harus ditangani secara efektif 

apabila para karyawan dan organisasi ingin sukses bersama. Merupakan suatu 

hal yang penting untuk mengembangkan, mengkomunikasikan, dan meng-
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update kebijakan dan prosedur sumber daya manusia sehingga para manajer 

dan karyawan sama-sama tahu apa yang diharapkan serta tidak menuntut hal-

hal diluar kesanggupan  masing-masing. 

 

2.4 Stres Kerja 

2.4.1 Pengertian Stres Kerja 

Stress kerja adalah kondisi suatu pekerjaan atau masalah yang timbul yang tidak 

diinginkan oleh individu dalam mencapai suatu kesempatan, batasan-batasan dimana 

semuanya berhubungan dengan keinginannya dan dimana hasilnya diterima sebagai 

sesuatu yang tidak pasti tapi penting. (Robbins, 2001). Menurut Nimran (Garniwa, 

2007) ada beberapa alasan mengapa masalah stres  yang berkaitan dengan organisasi 

perlu diangkat ke permukaan pada saat ini. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Masalah stres  adalah  masalah yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, dan 

posisinya sangat penting dalam kaitannya dengan produktifitas kerja 

karyawan. 

2. Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi, 

stres  juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam 

organisasi. Oleh karena itu perlu disadari dan dipahami keberadaannya. 

3. Pemahaman akan sumber-sumber stres  yang disertai dengan pemahaman 

terhadap cara-cara mengatasinya, adalah penting sekali bagi karyawan dan 

siapa saja yang terlibat dalam organisasi demi kelangsungan organisasi yang 

sehat dan efektif. 
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4. Banyak diatara kita yang hampir pasti merupakan bagian dari satu atau 

beberapa organisasi, baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan, pernah 

mengalami stres  meskipun dalam taraf yang amat rendah. 

5. Dalam kemajuan disegala bidang seperti sekarang ini manusia semakin sibuk. 

Di satu pihak peralatan kerja semakin modern dan efisien, dan di lain pihak 

pekerjaan di satuan organisasi juga semakin bertambah. Keadaan ini tentu saja 

akan menuntut energi pegawai yang lebih besar dari yang sudah-sudah. 

Sebagai akibatnya, pengalaman-pengalaman yang disebut stres  dalam taraf 

yang cukup tinggi menjadi semakin terasa. 

Beerh dan franz (dikutip Tarupolo, 2002) mendefinisikan stres kerja sebagai suatu 

proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman, dan tegang karena 

pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja tertentu. Setiap orang memiliki tingkatan 

toleransi tertentu pada tekanan di setiap waktunya, yaitu kemampuan kita untuk 

mengatasi atau tidak mengatasinya. Kita mengalaminya pada tingkatan yang berbeda 

dalam hidup kita, kita mengalaminya secara unik dan gejalanya bisa sangat 

bervariasi, sama banyaknya seperti pilihan teman kita. Stres yang terlalu besar dapat 

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan (Handoko, 2009). 

Dari beberapa pengertian diatas, stres kerja dapat dinyatakan sebagai tekanan-tekanan 

yang dialami karyawan baik fisik maupun mental sebagai akibat proses interaksi 

karyawan dengan aspek- aspek pekerjaannya. 
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2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja 

Robbins (2003) menyebutkan penyebab stres kerja ada tiga faktor yaitu: 

1. Faktor lingkungan 

Tekanan tersebut biasanya berhungan dengan keadaan lingkungan fisik yang 

dapat menimbulkan tekanan pada individu. 

2. Tekanan individu 

Faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan terutama karakteristik 

pribadi, masalah ekonomi dan persoalan keluarga. 

3. Faktor organisasi 

Partisipasi menyangkut seberapakah pengetahuan orang, pendapat dan 

gagasannya dimasukan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. 

2.4.3 Kategori stres kerja 

Menurut Philip L (dikutip Jacinta, 2002) seseorang dapat dikategorikan mengalami 

stres kerja bila: 

1. Urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi tempat individu 

bekeja. 

2.  Namun penyebabnya tidak hanya didalam perusahaan, karena masalah rumah 

tangga yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjan yang terbawa ke 

rumah dapat pula menjadi penyebab stres kerja. Mengakibatkan dampak 

negatife bagi perusahaan dan juga individu. Oleh karenanya diperlukan 

kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut 
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Secara umum, seseorang yang mengalami stres pada pekerjaan menampilkan gejala-

gejala yang meliputi tiga aspek, yaitu: 

1. Physiologikal  

Physiological memliki indikator yaitu: terdapat perubahan  pada metabolisme 

tubuh, meningkatkan kecepatan detak jantung dan napas, meningkatkan 

tekanan darah, timbulnya sakit kepala dan menyebabkan serangan jantung. 

2. Psychological  

Psychological memiliki indikator yaitu: terdapat ketidakpuasan hubungan 

kerja, tegang, gelisah, cemas, mudah  marah, kebosanan dan sering menunda 

pekerjaan. 

3. Behavior 

Behavior memiliki indikator yaitu: terdapat perubahan pada produktifitas 

ketidakhadiran dalam jadwal kerja, perubahan pada selera makan, 

meningkatnya konsumsi rokok dan alkohol, berbicara dengan intonasi cepat, 

mudah gelisah dan susah tidur. 

 

2.5 Beban Kerja 

2.5.1 Pengertian Beban Kerja 

Setiap pegawai yang bekerja di suatu organisasi memiliki peran dan tugas sesuai 

porsi atau jabatan mereka. Akan tetapi, meskipun aliran pekerjaan sudah diatur, pada 

prakteknya sering kali memunculkan kondisi yang membuat pegawai tertekan atau 
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terbebani oleh pekerjaannya. Hart dan Staveland dalam tarwaka  (2010) beban kerja 

merupakan sesuatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas, lingkungan 

kerja, keterampilan, perilaku dan persepsi dari pegawai . Heidrachman dan Husnan 

(2008), menyatakan bahwa beban kerja adalah banyaknya pekerjaan yang harus 

dikerjakan pada waktu tertentu. Komaruddin (2004) menyatakan bahwa beban kerja 

adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan untuk 

merampung beban kerja dalam waktu tertentu. 

Beban kerja merupakan salah satu aspek yang harus di perhatikan oleh setiap 

organisasi, karena beban kerja salah satu yang dapat meningkatkan produktivitas 

kerja pegawai. Yuliyatun (2005) menyatakan bahwa, dalam merencankan kebutuhan 

tenaga kesehatan, departemen kesehatan Republik Indonesia telah menyusun modul 

Dasar Susunan Personalia (DSP) yang memuat tentang metode perhitungan tenaga 

kesehatan yaitu estimasi beban kerja. Dalam metode ini tiap-tiap pegawai dapat 

dihitung beban kerjanya berdasarkan tugas dan fungsinya. Menurut Simamora (2006) 

beban kerja adalah kemampuan dan jumlah karyawan maupun kwalifikasi karyawan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Beban kerja meliputi beban kerja 

fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik 

yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pegawai menderita gangguan atau 

penyakit akibat kerja. 

Widodo (2004) menyatakan bahwa dalam  menyelenggarakan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka memerlukan kemampuan dan 

kecakapan tinggi dengan beberapa persyaratan. Pengukuran beban kerja dilakukan 
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untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja 

organisasi berdasarkan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 

satu tahun (Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Muskamal, 2010). Pengukuran 

beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang 

efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang 

dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik 

analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya. Lebih lanjut dikemukakan pula, 

bahwa pengukuran beban kerja merupakan salah satu teknik manajemen untuk 

mendapatkan informasi jabatan, melalui proses penelitian dan pengkajian yang 

dilakukan secara analisis, informasi jabatan tersebut dimaksudkan agar dapat 

digunakan sebagai alat untuk menyempurnakan aparatur baik di bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia.   

Menurut Ardana (2012)  menyatakan bahwa indikator beban kerja adalah 

kemampuan pegawai, waktu yang sungguh-sungguh diperlukan, tuntutan 

penyelesaian pekerjaan, dan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan beban 

kerja adalah jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh seseorang ataupun 

organisasi selama periode waktu tertentu dalam keadaan normal. 

2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja 

Beban kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 
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Hart dan Staveland dalam tarwaka (2010): 

1) Faktor tuntutan tugas 

Pembagian antara fungsi system dan manusia merupakan langkah awal 

dalam diesan system dan pembagian ini akhirnya akan menimbulkan 

tuntutan situasi pada pekerja.. 

2) Usaha atau tenaga 

Jumlah yang dikeluarkan pada suatu pekerjaan untuk menyelesaikan tugas 

secara individu. Suatu tugas dilakukan di dalam suatu keadaan yang 

berbeda-beda yang dapat mempengaruhi tingkat kesulitan yang dialami 

untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

3) Performansi  

Hasil yang dicapai oleh seseorang menuut ukuran yang berlaku untuk 

pekerjaan yang bersangkutan. 

Dalam lembaga Negara RI tahun 2000 nomor 194, dikutip oleh Effendi (2010), 

dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja yaitu: 

1. Frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu 

tertentu 

2. Pengalaman seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan pada organisasi 

tersebut. Misalnya perkiraan beban pekerjaan pengetikan dan lain sebagainya. 

3. Jumlah upah atau gaji yang diberikan kepada pegawai harus sesuai dengan 

kemampuan dan beban kerja pegawai tersebut. 
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Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar, yang termasuk 

beban kerja eksternal meliputi: 

1. Tugas-tugas yang dilakukan baik yang bersifat fisik, seperti sikap pekerja, 

sarana informasi, stasiun kerja.  Sedangkan  tugas-tugas yang bersifat mental, 

seperti tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab terhadap pekerjaan. 

2. Organisasi kerja dan lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja, 

seperti lamanya waktu kerja, lamanya waktu istirahat, struktur organisasi, 

sistem pelimpahan tugas dan wewenang.  

3. Lingkungan kerja yang dapat memberikan beban kerja yang dapat 

memberikan beban tambahan kepada pekerja. 

Faktor internal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam sebagai akibat 

adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Reaksi tersebut disebut dengan strain. Berat 

ringannya strain dapat dinilai baik secara objektif maupun secara subjektif. Penilaian 

secara objektif yaitu, melalui perubahan reaksi fisiologis. Sedangkan penilaian 

subjektif berkaitan dengan harapan, keinginan, kepuasan dan lain lain. 

2.6 Kepuasan Kerja 

2.6.1 Pengertian kepuasan kerja 

Luthans  (2005) dalam bukunya Organizational Behaviour menyatakan bahwa 

kepuasan kerja karyawan merupakan keadaan emosional yang positif dari seseorang 

yang ditimbulkan dari penghargaan atas sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan. 
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Definisi lain dikemukakan oleh Robbins (2003) yang menyatakan bahwa kepuasan 

kerja sebagai sikap umum individu pada pekerjaanya, selisih antara banyaknya 

ganjaran yang diterima seorang pekerja dengan banyaknya yang pekerja yakini 

seharusnya diterimanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sikap tersebut adalah 

hal-hal yang berhungan dengan pekerjaan beserta faktor-faktor yang spesifik seperti:  

pengawasan atau supervise, gaji dan tunjangan, kesempatan untuk mendapatkan 

promosi dan kenaikan pangkat, kondisi kerja, pengalaman terhadap kecakapan, 

kondisi kerja, penilaian kerja yang adil dan tidak merugikan, hubungan sosial 

didalam pekerjaan yang baik, penyelesaian yang cepat terhadap keluhan-keluhan dan 

perlakuan yang baik dari pimpinan terhadap karyawan. 

Sementara Jurges (2003) berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah hasil yang 

penting dalam aktivitas pasar tenaga kerja. Mangkunegara (2007) kepuasan kerja 

adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang 

berhubungan dengan pekerjaanya maupun kondisi dirinya. Menurut Rival (2004) 

mendefinisikan bahwa kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan 

seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas 

dalam bekerja. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukan oleh beberapa ahli diatas tentang kepuasan 

kerja, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan yang dirasakan oleh 

karyawan terhadap pekerjaannya dan juga karena faktor-faktor yang mendukung 

dalam menyelesaikan pekerjaannya, seperti pengawasan, gaji dan tunjangan, 

kesempatan untuk mendapatkan promosi dan kenaikan pangkat, kondisi kerja, 
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pengalaman terhadap kecakapan, kondisi kerja, penilaian kerja yang adil dan tidak 

merugikan, hubungan sosial didalam pekerjaan yang baik, penyelesaian yang cepat 

terhadap keluhan-keluhan dan perlakuan yang baik dari pimpinan terhadap karyawan. 

 

2.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans (2002), terdapat lima indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu : 

1. Gaji: 

Karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang dipersepsikan sebagai 

adil, tidak meragukan dan segaris dengan pengharapannya. Bila upah dilihat sebagai adil 

yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar 

pengupahan komunitas kemungkinan besar akan menghasilkan kepuasan.  

2. Pekerjaan itu sendiri:   

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi kesempatan 

untuk menggunakan kemampuan dan ketrampilannya, kebebasan, dan umpan balik 

mengenai betapa baik mereka bekerja. Karateristik ini  membuat kerja lebih menantang. 

Pekerjaan yang kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi yang terlalu banyak 

menantang juga dapat menciptakan frustasi dan perasaan gagal. 

3. Rekan kerja: 

Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh 

karena itu tidaklah mengejutkan bila mempunyai rekan kerja yang ramah dan 

mendukung menghantar ke kepuasan kerja yang meningkat.  
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4. Promosi pekerjaan: 

Promosi terjadi pada saat seorang karyawan berpindah dari suatu pekerjaan ke posisi 

lainnya yang lebih tinggi, dengan tanggung jawab dan jenjang organisasionalnya. Pada 

saat dipromosikan, karyawan umumnya menghadapi peningkatan tuntutan dan keahlian, 

kemampuan dan tanggung jawab. Sebagian besar karyawan merasa positif karena 

dipromosikan. Promosi memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan kemampuan 

dan keahlian karyawan setinggi mungkin.  

5. Kepenyeliaan (supervisi):   

Supervisi mempunyai peran yang penting dalam manajemen. Supervisi berhubungan 

dengan karyawan secara langsung dan mempengaruhi karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. Umumnya karyawan lebih suka mempunyai supervisi yang adil, terbuka 

dan mau bekerjasama dengan  bawahan. 


