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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Karakteristik Individu  

 

 

Kinerja kerja individu menurut Wood et.al (2001) ditentukan oleh atribut 

individu (individual attributes), usaha dalam bekerja (work effort), dan 

dukungan organisasional.  Terdapat lima kategori atribut menciptakan perbedaan 

individu yang penting dalam mempelajari perilaku organisasi.  Lima atribut 

tersebut adalah karakteristik demografi atau biografi (contohnya gender, usia, 

dan latar belakang etnis), karakteristik kompetensi (kecakapan atau apa dapat 

dikerjakan oleh individu), nilai-nilai, sikap, dan persepsi (bagaimana kita 

menginterpresentasikan dunia).   

 

Menurut Robbins (2006), karakteristik individu mencakup umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, status perkawinan, dan masa kerja dalam organisasi.  Dalam 

penelitian ini, ada dua atribut yang digunakan untuk mengetahui kinerja 

karyawan.  Karakteristik yang digunakan adalah karakteristik demografi dan  

karakteristik sikap.  Berkaitan dengan karakteristik demografi dianggap 

memiliki hubungan terhadap prestasi kerja.  Karakteristik demografi seperti 

umur, pendidikan dan lama bekerja adalah variabel yang telah disesuaikan 

dengan kondisi penelitian.  Selain karakteristik demografi, atribut lainnya adalah 

karakteristik sikap yang dapat diketahui melalui kepuasan kerja.   
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B. Kepuasan Kerja 

 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

 

Kepuasan kerja pada tingkat tertentu dapat mencegah karyawan untuk 

mencari pekerjaan di perusahaan lain.  Apabila karyawan di perusahaan 

mendapatkan kepuasan, karyawan cenderung akan bertahan pada 

perusahaan walaupun tidak semua aspek-aspek yang mempengaruhi 

kepuasan kerja terpenuhi.  Karyawan yang memperoleh kepuasan dari 

perusahaannya akan memiliki rasa keterikatan atau komitmen lebih besar 

terhadap perusahaan dibandingkan dengan karyawan yang tidak puas.  

Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi tentang kepuasan kerja.   

 

Robbins (2001) mengartikan kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum 

seorang individu terhadap pekerjaannya.  Selain Robbins,  Handoko (2000) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana 

karyawan memandang pekerjaan mereka.  Davis (2002) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja merupakan seperangkat perasaan pegawai tentang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan pekerjaan mereka.   

 

Jadi kepuasan kerja mengandung arti yang sangat penting, baik dari sisi 

pekerja maupun perusahaan serta bagi masyarakat secara umum.  Oleh 

karena itu menciptakan keadaan yang bernilai positif dalam lingkungan 

kerja suatu perusahaan mutlak merupakan kewajiban dari setiap jajaran 

pimpinan perusahaan yang bersangkutan.   
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Selanjutnya Hasibuan (2005), menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya.  Sikap 

ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja.  Menurut 

Kreitner and Kinicki, (2008) “Job satisfaction is an affective or emotional 

response toward various facets of one’s job.” Artinya kepuasan pekerjaan 

adalah respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi dari pekerjaan 

seseorang.   

 

Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan dan kombinasi 

dalam dan luar pekerjaan.  Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan 

kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil 

kerja, penempatan, perlakuan, peralatan dan suasana lingkungan kerja yang 

baik.  Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan 

akan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa walaupun balas 

jasa itu penting.  Kepuasan di luar pekerjaan adalah kepuasan kerja 

karyawan yang dinikmati di luar pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang 

akan diterima dari hasil kerjanya, agar dia dapat membeli kebutuhan-

kebutuhannya.  Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasannya di luar 

pekerjaan lebih mempersoalkan balas jasa daripada pelaksanaan tugas-

tugasnya.   

 

Kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan adalah kepuasan kerja 

yang dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa 

dengan pelaksanaan pekerjaannya.  Karyawan yang lebih menikmati 

kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan akan merasa puas jika 
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hasil kerja dan balas jasanya dirasa adil dan layak (Kreitner and Kinicki 

2008).   

 

Berdasarkan beberapa pengertian kepuasan kerja di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu bentuk perasaan emosional 

seseorang terhadap pekerjaannya.  Kepuasan kerja bukan hanya dimiliki 

oleh karyawan namun juga tetap menjadi perhatian perusahaan.  Jika 

karyawan telah mendapatkan kepuasan kerja tentu akan berpengaruh 

terhadap kinerja maupun produktivitas perusahaan.   

 

2. Teori Kepuasan Kerja 

 

Menurut Wibowo (2007) dalam Sayekti dkk. (2011) teori-teori tentang 

kepuasan kerja ada tiga macam yang lazim dikenal yaitu: 

a. Teori Perbandingan Intrapersonal (Discrepancy Theory) 

Kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu merupakan 

hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri 

terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan 

dan yang menjadi harapannya.  Kepuasan akan dirasakan oleh individu 

tersebut bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu 

dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan kecil, sebaliknya 

ketidakpuasan akan dirasakan oleh individu bila perbedaan atau 

kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh 

dari pekerjaan besar. 

 

 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/04/differences-of-work-satisfaction-factor.html
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b. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia 

merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi.  Perasaan equity 

atau inequity atas suatu situasi diperoleh seseorang dengan cara 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, 

maupun di tempat lain. 

 

c. Teori Dua-Faktor (Two Factors Theory) 

Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja 

merupakan dua hal yang berbeda.  Menurut teori ini, kharakteristik 

pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yang satu 

dinamakan dissatisfier atau hygiene factors dan yang lain dinamakan 

satisfier atau motivators. 

 

Satisfier atau motivators adalah faktor-faktor atau situasi yang 

dibuktikannya sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari prestasi, 

pengakuan, wewenang, tanggung jawab dan promosi.  Dikatakan tidak 

adanya kondisi-kondisi ini bukan berarti membuktikan kondisi sangat 

tidak puas, tetapi kalau ada, akan membentuk motivasi kuat yang 

menghasilkan prestasi kerja yang baik.  Oleh sebab itu faktor ini disebut 

sebagai pemuas. 

 

Hygiene factors adalah faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber 

kepuasan, terdiri dari gaji, insentif, pengawasan, hubungan pribadi, 

kondisi kerja dan status.  Keberadaan kondisi-kondisi ini tidak selalu 
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menimbulkan kepuasan bagi karyawan, tetapi ketidakberadaannya dapat 

menyebabkan ketidakpuasan bagi karyawan.   

 

Dari beberapa teori kepuasan kerja di atas maka dalam penelitian ini teori 

kepuasan kerja yang digunakan adalah teori dua faktor.  Hal ini 

dikarenakan prinsip dari teori dua faktor adalah membagi kharakteristik 

tenaga kerja menjadi dua yaitu kelompok yang memiliki kepuasan kerja 

dan ketidakpuasan kerja.   

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

 

Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting untuk 

diteliti karena terbukti besar manfaatnya baik bagi kepentingan pegawai, 

perusahaan atau organisasi dan masyarakat.  Banyak faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, yaitu: (Hasibuan, 2005)  

a. Balas jasa yang adil dan layak. 

b. Penempatan yang tepat sesuai keahlian. 

c. Berat ringannya pekerjaan. 

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 

e. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. 

f. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. 

g. Sifat pekerjaan monoton atau tidak. 

 

Menurut Kreitner and Kinicki (2005) terdapat lima faktor yang dapat 

mempengaruhi timbulnya kepuasan yaitu: 

1. Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan).  Model ini mengajukan bahwa 

kepuasan ditentukan tingkatan karakteristik pekerjaan yang 
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memungkinkan kesempatan pada individu untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

2. Discrepancies (perbedaan).  Model ini menyatakan bahwa kepuasan 

merupakan suatu hasil memenuhi harapan.  Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan yang diperoleh 

individu dari pekerjaan.  Apabila harapan lebih besar daripada apa yang 

diterima, orang akan tidak puas.  Sebaliknya diperkirakan individu akan 

puas apabila mereka menerima manfaat di atas harapan. 

3. Value attainment (pencapaian nilai).  Gagasan value attainment adalah 

bahwa kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan 

pemenuhan nilai kerja individual yang penting.   

4. Equity (keadilan).  Dalam model ini dimaksudkan bahwa kepuasan 

merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat 

kerja.  Kepuasan merupakan hasil dari persepsi orang bahwa 

perbandingan antara hasil kerja dan inputnya relatif lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan perbandingan antara keluaran dan 

masukkan pekerjaan lainnya.   

5. Dispositional/genetic components (komponen genetik).  Beberapa rekan 

kerja atau teman tampak puas terhadap variasi lingkungan kerja, 

sedangkan lainnya kelihatan tidak puas.  Model ini didasarkan pada 

keyakinan bahwa kepuasan kerja sebagian merupakan fungsi sifat pribadi 

dan faktor genetik. Model menyiratkan perbedaan individu hanya 

mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja seperti halnya 

karakteristik lingkungan pekerjaan.   
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Luthans (2005) menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja.  Hal-hal utama dengan mengingat dimensi-dimensi paling 

penting yaitu gaji, pekerjaan itu sendiri, promosi, pengawasan, kelompok 

kerja dan kondisi kerja.  Selanjutnya Nelson and Quick (2006) 

mengungkapkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi 5 dimensi  spesifik dari 

pekerjaan yaitu gaji, pekerjaan itu sendiri, kesempatan promosi, supervisi 

dan rekan kerja. 

 

Sementara itu menurut As’ad (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja: 

a. Faktor individual, meliputi umur, watak dan harapan. 

b. Faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan 

masyarakat,     kesempatan berekreasi, kebebasan berpolitik, kegiatan 

perserikatan pekerja dan hubungan masyarakat. 

c. Faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah/gaji, pengawasan, 

ketentraman kerja, kondisi kerja dan kesempatan untuk maju. 

d. Selain itu juga penghargaan terhadap kecakapan hubungan sosial didalam 

pekerjaan, ketepatan dalam menyelesaikan konflik antar manusia, 

perasaan diperlakukan adil, baik yang menyangkut pribadi maupun tugas. 

 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut As’ad 

(2003) yaitu: 

a. Kesempatan untuk maju, yaitu ada tidaknya kesempatan untuk 

memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja.   
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b. Keamanan, sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja baik bagi 

karyawan pria maupun wanita.   

c. Gaji/upah lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang 

mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang 

diperolehnya.   

d. Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu memberikan 

situasi dan kondisi kerja yang stabil.   

e. Pengawasan atau supervisi, bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai 

figur ayah sekaligus atasannya.  Supervisi yang buruk dapat 

mengakibatkan kemangkiran dan perputaran pegawai.   

f. Faktor intrinsik dari pekerjaan.  Atribut yang ada pada pekerjaan 

mensyaratkan keterampilan tertentu.  Sukar mudahnya akan tugas akan 

meningkatkan atau mengurangi kepuasan konsumen.   

g. Kondisi kerja, termasuk kondisi tempat, ventilasi, kantin serta tempat 

parkir.   

h. Aspek sosial dalam pekerjaan, merupakan salah satu sikap yang sulit 

digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor penunjang kepuasan kerja.   

i. Komunikasi, antara karyawan dengan pihak manajemen banyak dipakai 

alasan untuk menyukai jabatannya.  Dalam hal ini adanya kesediaan 

pihak atasan untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat 

atau prestasi para karyawan sangat berperan dalam menimbulkan rasa 

puas terhadap kerja.   
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j. Fasilitas lainnya, seperti rumah sakit, cuti, dana pensiun atau perumahan 

merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan 

menimbulkan kepuasan kerja.   

 

Dalam penelitian ini kepuasan kerja diukur dari beberapa dimensi yaitu gaji, 

pekerjaan itu sendiri, kesempatan promosi, supervisi dan rekan kerja 

(Nelson and Quick, 2006).  

 

4. Manfaat Kepuasan Kerja 

 

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Robinson dan Corners 

(2000), diperkirakan tidak kurang dari 3.350 buah artikel yang berkaitan 

dengan kepuasan kerja, menyebutkan bahwa kepuasan kerja akan 

memberikan manfaat antara lain sebagai berikut. 

a. Menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan. 

b. Peningkatan produktivitas dan pretasi kerja. 

c. Pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. 

d. Meningkatkan gairah dan semangat kerja. 

e. Mengurangi tingkat absensi. 

f. Mengurangi labor turnover (perputaran tenaga kerja). 

g. Mengurangi tingkat kecelakaan kerja. 

h. Meningkatkan keselamatan kerja. 

i. Meningkatkan motivasi kerja. 

j. Menimbulkan kematangan psikologis. 

k. Menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. 
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C. Kinerja  

1. Pengertian Kinerja 

 

Menurut Hasibuan (2007) dalam Yuniarsih dan Suwatno (2008) kinerja 

merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya 

dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi.  Kinerja 

produktif merupakan tingkatan prestasi yang menunjukkan hasil guna yang 

tinggi.  Sedangkan menurut Sinungan (2003) dalam Yuniarsih dan Suwatno 

(2008) ketercapaian kinerja produktif perlu ditunjang oleh kemauan kerja 

yang tinggi, kemampuan kerja yang sesuai dengan isi kerja, lingkungan 

kerja yang nyaman, penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

minimum, jaminan sosial yang memadai, kondisi kerja yang manusiawi, dan 

hubungan kerja yang harmonis.  Oleh karena itu, kinerja produktif pada 

akhirnya tumbuh dari cara kerja.  Ada lima aspek organisasi yang 

mendorong tumbuhnya kinerja produktif, yaitu: desain, budaya, lingkungan, 

manajemen mutu dan kepemimpinan organisasi.   

 

Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah kesediaan 

seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti 

yang diharapkan.  Sedangkan menurut Guritno dan Waridin (2005) kinerja 

merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan 

standar yang telah ditentukan. 

 

Menurut Setyono dkk (2007), pengertian kinerja merupakan hasil yang telah 

dicapai dari apa yang telah dilakukan seseorang dalam melaksanakan kerja 
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atau tugas.  Dessler (1997) dalam Setyono dkk (2007), mengartikan kinerja 

merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan 

standar yang ditetapkan.  Prestasi kerja merupakan hasil keterkaitan antara 

usaha, kemampuan, dan persepsi tugas.  Usaha merupakan hasil dari 

motivasi yang menunjukkan jumlah energi (fisik atau mental) yang 

digunakan oleh individu dalam menjalankan suatu tugas.   

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

definisi kinerja adalah suatu perwujudan hasil kerja yang dapat 

mencerminkan tingkatan prestasi dari seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaannya.  Hasil kerja ini dapat dilihat dari prestasi kerja, kemampuan 

dalam mengerjakan tugas, serta tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan.   

 

2. Aspek- Aspek Penilaian Kinerja  

 

Unsur-unsur yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan menurut 

Hasibuan (2002) adalah sebagai berikut. 

a. Prestasi, penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat 

dihasilkan karyawan. 

b. Kedisiplinan, penilaian disiplin dalam mematuhi peraturan-peraturan 

yang ada dan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang 

diberikan kepadanya. 

c. Kreativitas, penilaian kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat bekerja 

lebih berdaya guna dan berhasil guna. 
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d. Bekerja sama, penilaian kesediaan karyawan berpartipasi dan bekerja 

sama dengan karyawan lain secara vertikal atau horizontal di dalam 

maupun di luar sehingga hasil pekerjaannya lebih baik. 

e. Kecakapan, penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam-

macam elemen yang terlibat dalam menyusun kebijaksanaan dan dalam 

situasi manajemen. 

f. Tanggung jawab, penilaian kesediaan karyawan dalam memper tanggung 

jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan 

prasarana yang digunakan, serta perilaku pekerjaannya. 

 

Menurut Robbins (2006) dalam penilaian kinerja terdapat beberapa pilihan 

dalam penentuan mengenai yang sebaiknya melakukan penilaian tersebut 

antara lain:  

a. Atasan langsung, semua hasil evaluasi kinerja pada tingkat bawah dan 

menengah pada umumnya dilakukan oleh atasan langsung karyawan 

tersebut. 

b. Rekan sekerja, evaluasi ini merupakan salah satu sumber paling handal 

dari penilaian.  Alasan rekan sekerja yang tindakan dimana interaksi 

sehari-hari memberi pandangan menyeluruh terhadap kinerja dalam 

pekerjaannya. 

c. Pengevaluasi diri sendiri, mengevaluasi kinerja mereka sendiri apakah 

sudah konsisiten dengan nilai-nilai, dengan sukarela dan pemberian 

kuasa. 
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d. Bawahan lansung, evaluasi bawahan langsung dapat memberikan 

informasi yang tepat dan rinci mengenai perilaku seorang manajer, 

karena lazimnya penilaian yang mempunyai kontak yang sering dinilai. 

e. Pendekatan menyeluruh, pendekatan ini memberikan umpan balik kinerja 

dari lingkungan sehari-hari yang dimiliki karyawan.  

 

Soedjono (2005) menyebutkan enam kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja pegawai secara individu yakni : 

a. Kualitas, hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau 

memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. 

b. Kuantitas, jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang dapat 

diselesaikan. 

c. Ketepatan waktu, yaitu dapat menyelesaikan pada waktu yang telah 

ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas 

yang lain. 

d. Efektivitas, pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang ada pada 

organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian. 

e. Kemandirian, yaitu dapat melaksanakan kerja tanpa bantuan guna 

menghindari hasil yang merugikan. 

f. Komitmen kerja, yaitu komitmen kerja antara pegawai dengan 

organisasinya dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasinya. 

 

Ada beberapa kriteria yang digunakan oleh PT Great Giant Pineapple untuk 

mengukur kinerja karyawan yang bekerja sebagai kepala kebun yaitu: 
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a. The What (apa yang harus dilakukan atau dicapai) yaitu hal – hal apa saja 

yang harus dikerjakan oleh kepala kebun untuk mencapai target yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan.  Parameter yang digunakan perusahaan 

adalah Quality (kualitas) dan Cost (biaya) dimana jenis nenas yang 

diproduksi adalah nenas jenis PC dan RC.   

b. The How (bagaimana cara mencapainya) yaitu cara yang akan dilakukan 

oleh kepala kebun agar tercapai target yang telah ditentukan.  Adapun hal 

– hal yang dinilai adalah sebagai berikut. 

- Teknical Knowledge, yaitu kemampuan memahami proses kerja 

seperti memahami budidaya tanaman, memahami standar perawatan 

tanaman, dan menguasai dasar-dasar kepemimpinan.  

- Contributing to Team Succes (kerja sama), yaitu kemampuan kerja 

sama dalam tim kerja seperti kemampuan mendukung orang lain 

ketika dibutuhkan, memfasilitasi penyelesaian tujuan kerja grup, 

menyediakan informasi yang jelas, tepat waktu dan akurat mengenai 

operasional kerja.  

- Work Standar (standar kerja), kemampuan untuk memenuhi standar 

kerja yang telah ditentukan seperti membuat penjadwalan kerja, 

mengelola secara efektif waktu dan sumber daya yang ada, menjamin 

pekerjaan selesai secara optimal dan efisien.  

- Quality Orientation (orientasi pada kualitas), yaitu kemampuan kepala 

kebun untuk berorientasi agar menghasilkan kualitas nenas yang 

tinggi seperti menjamin hasil kerja yang berkualitas, melakukan 
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tindakan terkait, kualitas, mengendalikan setiap aktivitas operasional 

kebun dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

- Coaching, yaitu memberikan bimbingan pada orang lain seperti 

memberikan penjelasan tentang rencana kerja, mendemontrasikan 

contoh aktivitas kerja 

- Teknical Knowledge Sistem, yaitu kemampuan pengetahuan akan 

sistem yang ada seperti mengetahui sistem manajemen yang di 

implementasikan perusahaan (ISO, SMK3, SA8000) terkait area 

fungsi kerjanya.  

- Kepedulian pada K3, yaitu memahami pentingnya K3 seperti 

melakukan tindakan koreksi pada kondisi yang mempengaruhi 

keselamatan kerja tenaga kerja dan melakukan pemantauan pada 

pelaksanaan K3.  

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Davis dalam Mangkunegara (2005) yang merumuskan bahwa : 

Human performance  = ability x motivation 

Motivation  = attitude x situation 

Ability   = knowledge x skill 

 

- Kemampuan (ability) 

Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pimpinan dan karyawan 
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memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110–120) apalagi IQ superior, very 

superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka 

akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. 

 

- Motivasi (motivation) 

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan 

terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya.  Mereka 

bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan 

motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif 

(kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang 

rendah.  Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan 

kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola 

kepemimpinan kerja dan kondisi kerja (Davis dalam Mangkunegara, 

2005).   

 

Menurut Timple dalam Mangkunegara (2005) faktor-faktor kinerja terdiri 

dari faktor internal dan eksternal.  Faktor internal (disposisional) yaitu 

faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang.  Misalnya, kinerja 

seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan 

seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja 

jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang 

tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya.  

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang 

yang berasal dari lingkungan.  Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-
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tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim 

organisasi.  Faktor internal dan eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi 

yang mempengaruhi kinerja seseorang.  Jenis-jenis atribusi yang dibuat para 

karyawan memiliki sejumlah akibat psikologis dan berdasarkan kepada 

tindakan.”   

 

Selain itu, Sulistiyani dan Rusidah (2003) mengemukakan juga beberapa 

faktor yang menentukan kinerja seseorang.  Ada beberapa faktor yang 

menentukan besar kecilnya kinerja seseorang atau instansi antara lain 

knowledge, skills, abilities, attitude, behaviors (pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, sikap dan perilaku).  Pengetahuan dan keterampilan 

sesungguhnya yang mendasari pencapaian kinerja.  Pengetahuan adalah 

akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal 

maupun nonformal yang memberikan kontribusi pada seseorang di dalam 

pemecahan masalah, daya cipta, termasuk dalam melakukan atau 

menyelesaikan pekerjaan.  Keterampilan adalah kemampuan dan 

penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat 

kekaryaan.  Keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan berlatih.  

Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang miliki seorang 

pegawai. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk 

kemampuan.  Begitu juga dengan sikap dan perilaku, dimana sikap yang 

merupakan kebiasaan yang terlihat jika memiliki implikasi yang positif 

dalam hubungannya dengan perilaku kerja seseorang maka akan 

menguntungkan (Sulistiyani dan Rusidah, 2003).  Sikap juga bisa diperoleh 

dengan melihat kepuasan kerja karyawan.   
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4. Metode Penilaian Kinerja 

 

Menurut Muljadi (2006) seluruh aktivitas organisasi harus diukur agar dapat 

diketahui tingkat keberhasilannya.  Pengukuran keberhasilan dapat 

dilakukan terhadap masukan (input) dari program organisasi yang lebih 

ditekankan pada keluaran (output), proses, hasil (outcome), manfaat 

(benefit) dan dampak (impact) dari program organisasi tersebut bagi 

kesejahteraan masyarakat.   

 

 

D. Pengaruh Karakteristik terhadap Kepuasan Kerja 

 

Karakteristik individu dianggap memiliki hubungan terhadap prestasi kerja 

antara lain umur, jenis kelamin, status golongan, lama kerja dan pendidikan.  

Hasil penelitian Tuswulandari (2004) menunjukkan bahwa karakteristik individu 

memiliki hubungan terhadap kinerja antara lain umur dan status golongan.  

Sedangkan jenis kelamin, lama kerja, tingkat pendidikan tidak memiliki 

hubungan terhadap kinerja.  Penelitian lain menyebutkan bahwa karakteristik 

individu berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.  Semakin sesuai 

karakteristik individu dengan pekerjaan akan membuat kepuasan kerja karyawan 

semakin tinggi (Romel, 2011).   

 

Dalam penelitian ini karakteristik individu yang digunakan antara lain umur, 

tingkat pendidikan dan lama bekerja.  Hal ini disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi kepala kebun bagian Plantation Grup II di PT Great Giant Pineapple.  
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E. Pengaruh Karakteristik terhadap Kinerja 

 

Mathiue and Zajac (2000) menyatakan bahwa, karakteristik individu mencakup 

usia, jenis kelamin, masa kerja, tingkat pendidikan, suku bangsa, dan kepribadian.  

Menurut Robbins (2006), karakteristik individu mencakup usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, status perkawinan, dan masa kerja dalam organisasi. 

 

Penelitian Parjono (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara karakteristik individu terhadap kinerja pegawai.  Teori 

karakteristik individu yang dipakai oleh Parjono adalah teori Mathiue and Zajac, 

(2000).  Sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja.   

 

 

F. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja  

 

Pada dasarnya setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda 

sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya.  Semakin banyak aspek 

yang terkandung di dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan keinginan 

individu maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan dan sebaliknya.  

Berikut diuraikan keterkaitan kepuasan kerja dengan kinerja.  

 

Sebagai suatu sikap, maka kepuasan kerja akan memiliki dampak terhadap 

perilaku (tindakan) seseorang.  Robbins and Judge (2007) menyatakan bahwa 

ada konsekuensi ketika karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka.  

Konsekuensi dari ketidakpuasan tersebut dapat dipahami dalam suatu kerangka 

teoritis yang menunjukkan adanya respons tertentu, yaitu: 
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a. Keluar (exit), perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi, 

termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri.  

b. Aspirasi (voice), secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki kondisi, 

termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, 

dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja.  

c. Kesetiaan (loyalty), secara pasiff tetapi optimistis menunggu membaiknya 

kondisi termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman 

eksternal dan mempercayai organisasi dan mengelola untuk “ melakukan hal 

yang benar”. 

d. Pengabaian (neglect), secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, 

termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, kurangnya 

usaha, dan meningkatnya kesalahan.   

 

Menurut Robbins (2003) dalam Sayekti dkk (2011) kepuasan kerja dan kinerja 

terdapat korelasi yang cukup kuat.  Selanjutnya apabila dilihat pada tingkat 

organisasi juga ditemukan dukungan untuk hubungan kepuasan kerja dan 

kinerja, diketahui bahwa organisasi yang memiliki karyawan yang lebih puas 

cenderung lebih efektif bila dibandingkan dengan organisasi yang mempunyai 

karyawan yang kurang puas.  Dalam kaitan kepuasan kerja dengan kinerja, 

Luthans (2011) menyatakan bahwa meskipun hasil analisis dari berbagai riset 

menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja adalah 

kuat, namun tidak sebesar pengaruh dari sifat individu terhadap kinerja.  

 

Penelitian Roelen, Koopmans and Groothoff (2008) menyebutkan bahwa variasi 

tugas, kondisi kerja, beban kerja, dan perspektif karir menentukan bagian yang 
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lebih besar dalam kepuasan kerja.  Jenaibi (2010) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa kepuasan kerja itu berdasarkan manajemen yang efektif, 

komunikasi, fasilitas, keuntungan, gaji, teknologi dan pekerjaan di masa depan.  

Hal ini didukung pula oleh Keiningham, et. al (2006) yang mengemukakan 

bahwa adanya hubungan antara kepuasan tenaga kerja dan kinerja bisnis.   

 

Penelitian Parwanto dan Wahyudin (2005) memberikan kesimpulan lebih 

merinci mengenai faktor kepuasan kerja, gaji, kepemimpinan, dan sikap rekan 

sekerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan.  Sikap rekan sekerja 

merupakan faktor kepuasan kerja yang mempunyai pengaruh paling dominan 

terhadap kinerja dibandingkan dengan variabel lain.  Kompetensi, kepuasan 

kerja komitmen organisasional dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

(Sayekti, 2013).  Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dinyatakan 

bahwa ada keterkaitan hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja 

karyawan.  Hal ini dilihat dari beberapa faktor kepuasan kerja yang berkorelasi 

terhadap kinerja.   

 

 

G. Penelitian Terdahulu 

 

Kepuasan kerja dan kinerja yang tinggi akan menentukan keberhasilan perusahaan.  

Kepuasan dan kinerja yang rendah akan merugikan perusahaan dan merupakan 

indikator bahwa terdapat permasalahan pada perusahaan tersebut (Setyono dkk, 

2007).  Beberapa penelitian terkait dengan kepuasan kerja dan kinerja dapat dilihat 

pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Penelitian terdahulu 

 

No. Penulis, Tahun 

dan Nama Jurnal 

Judul Metode Hasil Penelitan 

1.  Agus Setyono dkk, 

2007 (Jurnal Studi 

Manajemen & 

Organisasi, Volume 

4 Nomor 2)  

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruh 

Job Stress Serta 

Pengaruhnya Terhadap 

Kepuasan Kerja Dan 

Kinerja Salesman (Studi 

Kasus pada PT. Adira 

Finance Cabang 

Bangkong Semarang) 

 

Jumlah 

populasi 195 

orang dan 

sampel 105 

orang dengan 

teknik Simple 

Random Sam-

pling dengan 

analisis SEM. 

 

Peningkatan 

kepuasan dan 

kinerja salesman 

dapat dilakukan 

dengan mengelola 

job stress yang 

berasal dari 

individu. 

 

2. Dian Kristianto, 

Suharnomo, dan 

Intan Ratnawati, 

2012 (Jurnal Studi 

Manajemen & 

Organisasi) 

 

Pengaruh Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan 

Komitmen 

Organisasional Sebagai 

Variabel Intervening  

(Studi Pada RSUD 

Tugurejo Semarang) 

 

Jumlah populasi 

257 orang dan 

sampel 130 

orang dengan 

analisis path 

dengan program  

SPSS.  
 

Kinerja semakin 

baik apabila 

pengaruh kepuasan 

kerja semakin baik 

dengan didahului 

terciptanya 

komitmen yang 

semakin tinggi. 

3. Parwanto dan 

Wahyudin, 2005 

(Jurnal Manajemen) 

Pengaruh Faktor-Faktor 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pusat 

Pendidikan Komputer 

Akuntansi Imka Dl 

Surakarta 

Jumlah populasi 

60 orang dan 

sampel 45 orang 

dengan metode 

random 

sampling. 

Analisis regresi 

linear berganda 

dengan program 

SPSS. 
 

Faktor kepuasan 

kerja, gaji, kepe-

mimpinan, dan 

sikap rekan sekerja 

dapat menjelaskan 

variasi kinerja 

karyawan sebesar 

99,5 %.  

4. Lukman Hakim, 

2012 (Jurnal 

Ekonomi dan 

Industri, No. 1 

Tahun Ke-XVII) 

Pengaruh Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Jaya Gas 

Indonesia Jakarta 

Teknik simple 

correlation 

analysis. 

Pimpinan/pejab

at merupakan 

sampel. Metode 

sensus dengan 

program SPSS. 
 

Hanya 17,1% 

kinerja karyawan 

dapat dijelaskan 

melalui faktor 

kepuasan kerja.  

 

5. Yulinda dan Sri 

Wulan Harlyanti, 

2009 (Jurnal 

Manajemen 

Bisnis, Volume 2, 

Nomor 1) 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kepuasan Kerja 

Pegawai Pada Pegawai 

Dinas Luar Asuransi 

Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 

Cabang Setiabudi 

Medan 

Jumlah populasi 

30 orang dengan 

metode sensus. 

Analisis regresi 

linear berganda 

dengan program 

SPSS. 

76% variabel 

kepuasan kerja 

dijelaskan oleh 

faktor motivator 

dan faktor hygiene.  
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H. Kerangka Pemikiran 

 

Ada beberapa teori yang membahas mengenai kepuasan kerja yaitu teori 

perbandingan intrapersonal, teori keadilan dan teori dua faktor.  Dalam 

penelitian ini teori kepuasan kerja yang digunakan adalah teori dua faktor.  Teori 

dua faktor menjelaskan pembagian karakteristik tenaga kerja menjadi dua yaitu 

kelompok yang memiliki kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja dengan 

menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja.   

 

Kinerja adalah suatu perwujudan hasil kerja yang dapat mencerminkan tingkatan 

prestasi dari seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.  Dalam aspek kinerja 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kepuasan kerja.  

Kepuasan kerja adalah suatu bentuk perasaan emosional seseorang terhadap 

pekerjaannya.   

 

Semakin tinggi kemampuan karyawan dalam mengerjakan pekerjaan,semakin 

baik sikap dan minat karyawan terhadap pekerjaan maka kinerja karyawan 

semakin meningkat (Madegunastri dalam Romel, 2011).  Untuk itu perlu 

diketahui karakteristik dari karyawan yaitu umur, pendidikan, masa kerja, dan 

tanggungan keluarga.   

 

Sebagai suatu sikap, maka kepuasan kerja akan memiliki dampak terhadap 

perilaku (tindakan) seseorang (Sayekti dkk, 2011).  Salah satu bentuk perilaku 

(tindakan) yaitu dengan melihat kinerja kerja.  Organisasi yang memiliki 

karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan dengan 

organisasi yang mempunyai karyawan yang kurang puas.  Hal ini dilihat dari 
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beberapa faktor kepuasan kerja yang merupakan dimensi dari kepuasan kerja yaitu 

pekerjaan, gaji, pengawasan, promosi dan rekan kerja (Nelson and Quick, 2006) 

yang berpengaruh terhadap kinerja.  Dimensi kinerja mencakup aspek What dan 

How.  Dimana aspek What dilihat dari quality dan cost.  Aspek How dilihat dari 

teknical knowledge, contributing to team success, work standar, quality 

orientation, coaching, teknical knowledge, dan sistem kepedulian pada K3.  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat kerangka pemikiran pada Gambar 1. 

 

Karakteristik individu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja kepala kebun  

  pada bagian Plantation Grup II di PT Great Giant Pineapple 
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I. Hipotesis Penelitian  

 

Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja kepala kebun bagian 

Plantation Grup II di PT Great Giant Pineapple baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui kepuasan kerja. 

2. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja kepala kebun bagian 

Plantation Grup II di PT Great Giant Pineapple. 


