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BAB II 

LANDASAN TEORI dan KERANGKA 

PEMIKIRAN 

 

2.1 Sekilas Badan Pemeriksa Keuangan  

Republik Indomesia 

  Badan Pemeriksa Keuagan Republik 

Indonesia (BPK RI) adalah suatu lembaga yang 

secara khusus bertugas memeriksa keuangan dan 

mengawasi penggunaan serta pengeluaran 

keuangan yang bersumber dari keuangan negara. 

Perwakilan BPK RI di Bandung adalah salah satu 

unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN 

V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK 

melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. 

Perwakilan BPK RI di Bandung dipimpin oleh 

seorang kepala. Perwakilan BPK RI di Bandung 

mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan daerah pada 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten 

di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga 
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terkait di Iingkungan entitas tersebut di atas, 

termasuk melaksanakan pemeriksaan yang 

dilimpahkan oleh AKN. Untuk melaksanakan 

tugasnya, Perwakilan BPK RI di Bandung 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi 

Perwakilan BPK RI di Bandung dengan 

mengidentifikasi indikator kinerja utama 

berdasarkan rencana implementasi rencana 

strategis BPK; 

b. Perumusan rencana kegiatan Perwakilan BPK 

RI di Bandung berdasarkan rencana aksi, 

serta tugas dan fungsi Perwakilan BPK RI di 

Bandung; 

c. Perumusan kebijakan pelaksanaan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan daerah yang menjadi tugas 

Perwakilan BPK RI di Bandung; 

d. Penyusunan program, pelaksanaan dan 

pengendalian kegiatan pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
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daerah yang dilaksanakan oleh Perwakilan 

BPK RI di Bandung, yang meliputi 

Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, 

dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; 

e. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan 

yang dilimpahkan oleh AKN; 

f. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah 

pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI di 

Bandung; 

g. Penyusunan bahan penjelasan kepada 

Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil 

pemeriksaan pada lingkup tugas Perwakilan 

BPK RI di Bandung; 

h. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan 

yang mengandung unsur tindak pidana 

korupsi dan/atau kerugian daerah untuk 

disampaikan kepada Ditama Binbangkum; 

i. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang 

mengandung unsur tindak pidana korupsi 

untuk disampaikan kepada instansi penegak 

hukum; 
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j. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan; 

k. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK 

pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI di 

Bandung yang akan disampaikan kepada 

pemangku kepentingan yang diperlukan 

karena sifat pekerjaan pemangku 

kepentingan dimaksud; 

l. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam 

rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas 

Perwakilan BPK RI di Bandung, baik yang 

pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa 

BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK; 

m. Pengelolaan sumber daya manusia, 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, 

teknologi informasi, sarana dan prasarana, 

serta administrasi umum; 

n. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan 

oleh Auditor Utama Keuangan Negara V;  
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o. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala 

kepada Auditor Utama Keuangan Negara V. 

 

2.1.1 Visi dan Misi BPK RI 

Visi 

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan 

negara yang kredibel dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif 

dalam mendorong terwujudnya tata kelola 

keuangan negara yang akuntabel dan 

transparan. 

 

Misi 

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara 

2. Memberikan pendapat untuk 

meningkatkan mutu pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara 

3. Berperan aktif dalam menemukan dan 

mencegah segala bentuk 
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penyalahgunaan dan penyelewengan 

keuangan Negara 

 

2.1.2 Struktur Organisasi BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Definisi Kepuasan Kerja 

 Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Porter. Porter mengukur kepuasan kerja 

seseorang dengan menghitung selisih antara apa 

yang seharusnya dengan kenyataan yang 

dirasakan (Porter, dalam Devriyani 2006). 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 
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Sedangkan Locke menerangkan bahwa kepuasan 

kerja seseorang bergantung kepada selisih antara 

apa yang seharusnya (Ekspektasi kebutuhan atau 

nilai) dengan apa yang menurut perasaannya 

atau persepsinya yang telah diperoleh atau 

dicapai melalui pekerjaannya (Locke, dalam 

Yuwana, Meidi 2002). Wekley dan Yukl 

mengatakan bahwa kepuasan kerja tergantung 

dari karakteristik situasi pekerjaan dan 

karakteristik individu pekerja (Wekley dan Yukl, 

dalam Devriyani 2006).  

 Terdapat empat teori lain tentang 

kepuasan kerja yang diperoleh dari berbagai 

penelitian, yaitu teori pemenuhan, teori 

ketidaksesuaian, teori keadilan, dan teori dua 

faktor. 

1. Teori Pemenuhan 

Teori ini melihat kepuasan kerja 

sebagai tingkat hasil yang memiliki nilai 

positif dari pekerjaan yang dilakukan 

orang (Scaffer; Vroom, dalam Yuwana, 
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Meidi., 2002). Teori ini menganggap 

bahwa orang akan merasa puas jika 

pekerjaan yang dilakukannya 

memberikan hasil yang dapat 

memenuhi kebutuhannya atau dengan 

kata lain kepuasan tergantung dari 

seberapa hasil yang diperoleh 

seseorang. 

Berbagai penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa kepuasan 

merupakan fungsi dari beberapa hasil 

yang diterima individu dan seberapa 

besar yang seharusnya atau yang ingin 

diterima individu (Locke, dikutip dari 

Lawler III, dalam Yuwana, Meidi 2002). 

Dengan demikian reaksi individu atas 

hasil yang diterimanya bukan saja 

merupakan fungsi dari seberapa hasil 

yang diterimanya, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor perbedaan 

individual atas apa yang diinginkan 
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seseorang dan apa yang seharusnya 

diterima seseorang. Kenyataan ini 

membuat teori ini tidak lagi sesuai 

karena teori ini tidak dapat 

menjelaskan adanya faktor perbedaan 

individual. 

 

2. Teori  Ketidaksesuaian 

Teori ketidaksesuaian berusaha 

menjelaskan kepuasan dengan 

memperhatikan adanya perbedaan 

individual tadi. Teori ini menganggap 

bahwa kepuasan ditentukan oleh 

perbedaan antara hasil nyata yang 

diterima orang dan tingkat hasil lain. 

Tingkat hasil lainnya dapat berupa 

tingkat yang seharusnya diperoleh 

orang tersebut atau tingkat hasil yang 

diinginkan oleh orang tersebut (Katzel,; 

Locke, dalam Yuwana, Meidi 2002). 

Dengan demikian teori ketidaksesuaian 
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ini melihat kepuasan dari dua sisi yang 

berbeda, yaitu ketidaksesuaian atas 

apa yang diinginkan orang dan apa 

yang seharusnya diperoleh orang. 

Teori-teori ketidaksesuaian 

memberikan kemungkinan bagi orang 

untuk menerima hasil yang lebih besar 

dari apa yang seharusnya diterima atau 

lebih besar dari apa yang 

diinginkannya. Meskipun demikian 

teori-teori yang ada tidak memberikan 

penekanan pada hal ini, yang 

menyebabkan timbulnya kesukaran 

dalam menjelaskan bagaimana 

membandingkan adanya ketidakpuasan 

karena hasil yang berlebih dan adanya 

ketidakpuasan karena hasil yang 

kurang. 

3. Teori Keadilan  

Teori keadilan merupakan teori yang 

menyempurnakan teori ketidaksesuaian 
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meskipun sebenarnya teori keadilan ini 

merupakan teori motivasi. Pada teori ini 

kepuasan ditentukan oleh rasio yang 

dirasakan orang atas apa yang diterima 

orang dari pekerjaannya relatif 

terhadap apa yang diberikannya untuk 

pekerjaannya. 

Menurut teori ini, kelebihan atau 

kekurangan hasil yang diterima 

seseorang akan menyebabkan 

ketidakpuasan. Kelebihan hasil yang 

diterima mendorong perasaan bersalah 

dan kekurangan hasil yang diterima 

mendorong perasaan diperlakukan 

tidak wajar. 

 

4. Teori Dua Faktor 

Teori ini pertama kali dikembangkan 

pada tahun 1957 oleh Herzberg, 

Peterson, dan Capwell (Lawler III, 

dalam Yuwana, Meidi 2002) dimana 



II-12 
 
 

 

 

dikatakan bahwa faktor-faktor 

pekerjaan dapat diklasifikasikan 

menurut kontribusinya terhadap 

kepuasan kerja. Teori ini kemudian 

didukung oleh penelitian Herzberg, 

Mausner, dan Snyderman. 

Dari hasil penelitian Herzberg ini, faktor 

seperti pencapaian, pekerjaan itu 

sendiri, dan tanggung jawab 

merupakan faktor yang dapat 

memberikan kepuasan, sedangkan 

faktor-faktor seperti kondisi kerja, 

hubungan antar pribadi, pengawasan, 

dan kebijakan organisasi merupakan 

faktor yang dapat menimbulkan 

ketidakpuasan. 

 

Menurut Kreitner dan Jinicki (dalam Disertasi 

Adang Widjana, 2005) kepuasan kerja  

adalah suatu efektifitas atau respon emosional 

terhadap berbagai aspek pekerjaan.  
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Ada lima model kepuasan berdasarkan 

penyebabnya, yaitu: 

1. Pemenuhan kebutuhan, dimana kepuasan 

ditentukan oleh karakteristik dari sebuah 

pekerjaan yang memungkinkan seseorang 

individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Ketidakcocokan, dimana kepuasan adalah 

hasil dari harapan yang terpenuhi. Hal ini 

berkenaan dengan ekpektasi individu 

terhadap sesuatu dengan kenyataan yang 

diterimanya. 

3. Pencapaian nilai, dimana kepuasan berasal 

dari persepsi bahwa suatu pekerjaan 

memungkinkan untuk pemenuhan nilai-nilai 

kerja yang penting dari seorang individu. 

4. Persamaan, dimana kepuasan adalah suatu 

fungsi dari bagaimana seorang individu 

diperlakukan secara “adil” di tempat kerja. 

5. Kompoen watak/ genetik, dimana kepuasan 

kerja merupakan sebagian dari sifat pribadi 

maupun faktor genetik. 
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Menurut Luthans, 2002 (dalam Disertasi Adang 

Widjana, 2005): 

“Job satisfaction in a result of employees 

perception of how well their job provides those 

things which are viewed as important. It is 

generally recognized inthe organizational 

behavior field that job satisfaction inthe most 

important and frequently studied attitude” 

Luthans menekankan pada persepsi karyawan 

mengenai keuntungan-keuntungan yang 

diperoleh dari pekerjaannya. 

Menurut Davis dan Newstrom 2002 (dalam 

Disertasi Adang Widjana, 2005), seorang 

pegawai akan merasa puas apabila ia 

memperoleh imbalan yang sepadan dengan 

apa yang diharapkandan sesuai dengan aspirasi 

dan kemampuan yang dimilikinya. 

Dari semua pendapat para ahli dapat di 

simpulkan bahwa kepuasan kerja seseorang 

pada dasarnya sangat tergantung pada selisih 
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(gap) antara ekpektasi (harapan) dan persepsi 

(apa yang diperoleh/ dirasakan). Seseorang 

akan merasa puas jika tidak ada gap antara 

persepsi dan ekspektasinya. 

 

2.3 Faktor-Faktor Penentu Kepuasan Kerja 

  Kepuasan kerja tidak hanya ditentukan 

oleh besarnya imbalan yang didapatkan,tetapi 

berhubungan dengan kebijakan perusahan, 

lingkungan kerja, keamanan, hubungan 

interpersonal sampai dengan kebutuhan untuk 

mengembangkan diri ikut mempengaruhi pihak 

manajemen tidak akan pernah mengetahui 

keinginan pegawai, sampai mereka mengadakan 

survey atau pengukuran tingkat kepuasan 

pegawainya. Dalam bidang perilaku organisasi, 

kepuasan kerja adalah hal terpenting dan sikap 

yang paling sering dipelajari. 

  Menurut Gilmer (dalam Soejono, 2005) 

kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor : 

 Kesempatan untuk maju 



II-16 
 
 

 

 

Ada tidaknya kesempatan untuk 

memperoleh pengalaman dan 

peningkatan kemampuan selama bekerja. 

 Keamanan kerja 

Keadaan yang aman sangat 

mempengaruhi perasaan selama bekerja. 

 Gaji 

Gaji lebihg banyak menyebabkan 

ketidakpuasan, dan jarang orang 

mengekspresikan kepuasan kerjanya 

dengan sejumlah uang yang 

diperolehnya. 

 Organisasi dan manajemen 

Organisasi dan manajemn yang baik 

adalah yang mampu memberikan situasi 

dan kondisi kerja yang stabil. 

 Pengawasan 

Bagi pegawai, supervisor dianggap 

sebagai figur ayah dan sekaligus 

atasnnya. Pengawasan yang buruk dapat 

berakibat absensi dan turn over. 
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 Faktor intristik dari pekerjaan 

Atribut yang ada pada pekerjaan 

menyaratkan keterampilam tertentu. 

Sukar dan mudahnya serta kebanggaan 

akan tugas akan meningkatkan atau 

mengurangi kepuasan. 

 Kondisi kerja 

Termasuk disini adalah kondisi tempat, 

ventilasi, penyinaran, kantin dan tempat 

parkir. 

 Aspek sosial dalam pekerjaan 

Merupakan salah satu sikap yang sulit 

digambarkan tetapi dipandang sebagai 

faktor yang menunjang puas atau tidak 

puas dlam kerja. 

 Komunikasi 

Komunikasi yang lancar antar pegawai 

dengan pihak manajemen banyak dipakai 

alasan untuk menyukai jabatanya. Dalam 

hal ini adanya ketersediaan pihak atasan 

untuk mendengar, memahami dan 
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mengakui pendapat ataupun prestasi 

pegawainya sangat berperan dalam 

menimbulkan rasa puas terhadap kerja. 

 Fasilitas 

Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, 

atau perumahan merupakan standar 

suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi 

akan menimbulkan rasa puas. 

 

  Menurut Smith, Kendall, Hullin dalam 

Fred Luthans (dalam Azmi, 1999) kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh faktor-faktor : 

1. Pekerjaan 

Pekerjaan ini diartikan suatu aktivitas 

yang menyediakan tugas-tugas, 

kesempatan untuk belajar dan 

kesempatan untuk menerima tanggung 

jawab 

2. Upah / gaji / penghasilan diartikan 

sebagai jumlah bayaran yang diterima 
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3. Kesempatan promosi diartikan sebagai 

kesempatan untuk kenaikan tingkat. 

4. Supervisi diartikan sebagai kemampuan 

atasan untuk memberikan dukungan 

kepada bawahan 

5. Rekan Kerja diartikan sebagai 

kemampuan teknis dan dukungan sosial 

dari rekan kerja 

 

  Menurut Wexley dan Yukl (Wekley dan 

Yukl, dalam Devriyani 2006) kepuasan kerja 

seseorang ditentukan oleh : 

1. Imbalan 

Sikap pekerja terhadap pembayaran 

yang diterima setelah ia 

membandingkan dengan rekan lain di 

dalam atau di luar organisasi tempat 

bekerjanya 

2. Pengawasan yaitu tanggapan bawahan 

terhadap perilaku atasan 

3. Pekerjaan itu sendiri 



II-20 
 
 

 

 

Menyangkut variasi ketrampilan, 

identitas tugas, signifikansi pekerjaan, 

otonomi, umpan balik dari pekerjaan 

itu sendiri yang berhubungan dengan 

informasi yang langsung dan jelas yang 

diperoleh pekerja atas efektivitas dan 

kinerjanya 

4. Sesama pekerja yaitu perilaku rekan 

kerja terhadap individu pekerja 

5. Kestabilan pekerjaan 

Kelanggengan pekerja dalam 

menduduki pekerjaanya yang sekarang 

selama ia mau, termasuk tingkat gaji, 

pinjaman/kredit, hari libur, fasilitas 

kesehatan, dana pensiun dan lain-lain 

6. Peluang untuk berkembang yaitu 

Kesempatan untuk maju dan 

berprestasi dalam jenjang karir 
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Sedangkan menurut Jeniffer M George & Gareth 

R Jones (dalam Azmi, 1999) ada empat faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja yakni: 

1. Kepribadian manusia 

2. Nilai-nilai kerja, ada 2 kategori nilai-

nilai kerja yaitu : 

a. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik berhubungan dengan 

sifat-sifat dasar dari pekerjaan itu 

sendiri, meliputi pekerjaan menarik, 

pekerjaan yang menantang, 

kesempatan untuk belajar hal-hal yang 

baru, kesempatan untuk memberikan 

kontribusi penting, mendapatkan 

tanggung jawab, otonomi dan 

kreativitas. 

b. Nilai Ekstrinsik 

Nilai ekstrinsik berhubungan dengan 

konsekuensi dari kerja yang meliputi 

gaji/upah, keuntungan, status, kontak 
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sosial, tersedianya waktu untuk 

bersama keluarga dan melakukan hobi. 

3. Situasi kerja 

Kondisi kerja itu sendiri, interaksi 

dengan pelanggan, atasan dan 

bawahan, keadaan sekitar dimana 

pekerja melakukan aktivitas dan cara 

organisasi atau perusahan 

memperlakukan anggotanya.  

4. Pengaruh sosial. 

Pengaruh sosial dari rekan kerja, 

keluarga, kelompk sosial (bangsa) dan 

budaya yang dipunyai suatu kelompok 

sosial tertentu. 

 

  Menurut Herzberg kepuasan itu lebih 

menekankan pentingnya hal-hal yang bertujuan 

untuk memperkaya pekerjaan (job enrichment). 

Job enrichment  berhubungan dengan perluasan 

tanggung jawab, lingkup dan tantangan dalam 

pekerjaan. Herzberg menekankan bahwa uang 
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bukanlah satu-satunya motivator dalam 

pekerjaan seseorang. Herzberg membedakan 

antara job enlargement dan job enrichment. Job 

enlargement berhubungan dengan 

perkembangan pekerjaan secara horisontal, 

manambah jumlah atau jenis pekerjaanyang 

sama tanpa menambah kemampuaan atau skill 

yang berarti.sebaliknya job enrichment berarti 

pengembangan secara  vertikal menurut 

peningkatan dalam keahlian yang akhirnya juga 

akan memberikan banyak kesempatan untuk 

berkembang. 

  Untuk penelitian ini faktor-faktor yang 

diamati adalah faktor-faktor yang dikemukan oleh 

Gilmer (dalam Soejono, 2005). 

 

2.4 Metode Pengukuran Kepuasan Kerja 

Pegawai 

  Pengukuran kepuasan kerja biasanya 

mempergunakan metoda rating scale, critical 

incidents, interviews dan action tendencies. 
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Rating scale adalah metoda pengukuran 

kepuasan kerja yang singkat, bisa diisi dengan 

cepat, mudah, dapat disesuaikan dengan jenis 

organisasi dan sudah sering dipergunakan 

sehingga hasilnya bisa diperbandingkan dengan 

riset sebelumnya. Negatifnya jenis ini dibuat 

berdasarkan asumsi bahwa subjek mau mengisi 

dengan jujur, dan mereka bisa menggambarkan 

perasaan merekadengan tepat. Dan juga asumsi 

bahwa pertanyaan valid dan reliable. 

  Critical Incidents adalah metoda yang 

dipopulerkan oleh Frederick Herzberg. Pegawai 

dibiarkan untuk menggambarkan 

kejadian/peristiwa dalam pekerjaaan mereka 

dimana mereka merasa puas atau tidak puas. 

Data ini kemudian dianalisa untuk menentukan 

aspek mana yang erat kaitannya dengan sikap 

positif atau negatif. Respon yang diperoleh dapat 

menjadi bias begitu juga interpretasi yang 

dilakukan. 
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  Interview atau wawancara memakan 

banyak waktu, biaya dan kemungkinan bias 

sangat besar, mengingat faktor pelaku 

wawancara sangat besar.Segi positif dari metoda 

ini adalah bahwa informasi yang didapat bisa 

sangat mendalam, sesuai keinginan si 

pewawancara. 

  Action tendencies menggambarkan 

kecenderungan responden untuk mencapai atau 

menghindari hal-hal tertentu dengan cara 

mengumpulkan informasi tentang bagaimana 

mereka bertindak terhadap pekerjaan 

mereka.metoda ini mempunyai kelebihan namun 

membutuhkan banyak waktu untuk 

menginterpretasikan jawaban responden. 

  Metode pengukuran kepuasan pegawai 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan penyebaran kuesioner serta 

pengolahan datanya menggunakan metode 

Employee Satisfaction Index (ESI). 
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2.4.1 ESI (Employee Satisfaction Index) 

  ESI ditentukan untuk mengetahui 

indek/tingkat kepuasan pegawai. Formulasinya 

adalah sebagai berikut : 

 

 ESI= 100
7
17

1
xx

FPij
fPijTSPij

i















∑
=

%  

                 ........................(rumus 2.1)   

  dimana :   

 TSP = Trend Skor performance (Tingkat skor 

kepuasan pegawai) 

 fP    = Frequence performance (Frekuensi 

kepuasan pegawai) 

 FP = Frequence skor performance (Frekuensi 

skor kepuasan pegawai) 

i =    pengamatan baris ke-i   

j =  pengamatan kolom ke-j 

 

2.4.2 Gap analisis  

  Gap analisis digunakan untuk melihat gap 

antara tingkat kepentingan dan kepuasan yang 
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dirasakan oleh pegawai. Formulanya sebagai 

berikut : 

 

Gap = AVG 











− ∑∑

FIij
fIijxTSIij

FPij
fPijxTSPij

...............(rumus 2.2) 

Dimana :   

FP  & FI = Frequence Score Performance & 

Frequence Score  Importance (frekuensi skor 

tingkat kepuasan dan kepentingan pegawai) 

TSP & TSI =  Trend Score Performance & Trend 

Score Importance (tingkat skor tingkat kepuasan 

dan kepentingan pegawai) 

fP & fI  = Frequence Performance & frequence 

Importance (frekuensi tingkat kepuasan dan 

kepentingan pegawai)  

i = pengamatan baris ke-i 

j = pengamatan kolom ke-j 

 

2.4.3 Peta kuadran 
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  Peta kuadran digunakan untuk 

menggambarkan perbandingan tingkat 

kepentingan dan tingkat kepuasan pegawai. Peta 

ini dibagi dalam empat kuadran dengan sumbu 

horisontal adalah tingkat kepentingan dan sumbu 

vertikal tingkat kepuasan pegawai, seperti dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 

Berdasarkan peta kuadran pada Gambar 2.2, 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Kuadran I (Ignorant) 

Atribut yang berada pada kuadran ini memiliki 

tingkat kepuasan rendah dan tingkat kepentingan 

pegawainya juga rendah. Dengan kata lain 

performansi atribut tersebut rendah dan pegawai 

tidak mengharapkan peningkatan. Kuadran I 

bersifat diabaikan. 

Kuadran II (Problem) 

Atribut yang berada pada kuadran ini memiliki 

tingkat kepuasan rendah dan tingkat kepentingan 

pegawainya tinggi. Dengan kata lain performansi 

atribut tersebut rendah dan pegawai sangat  
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mengharapkan peningkatan. Kuadran II bersifat 

diperbaiki 

 

KUADRAN II
PROBLEM

KUADRAN III
SATISFIED

KUADRAN IV
WASTE

KUADRAN I
IGNORANT

tinggi

tinggi

rendah
tingkat kepuasan karyawan
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 k
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n

 

Gambar 2.2 Peta kuadran 

 

Kuadran III (Satisfied) 

Atribut yang berada pada kuadran ini memiliki 

tingkat kepuasan tinggi dan tingkat kepentingan 

pegawainya juga tinggi. Dengan kata lain 

performansi atribut tersebut tinggi dan pegawai 



II-30 
 
 

 

 

sangat mengharapkan peningkatan. Kuadran III 

bersifat dipertahankan. 

 

Kuadran IV (Waste) 

Atribut yang berada pada kuadran ini memiliki 

tingkat kepuasan tinggi dan tingkat kepentingan 

pegawainya rendah. Dengan kata lain 

performansi atribut tersebut tinggi dan pegawai 

tidak mengharapkan peningkatan. Kuadran IV 

bersifat tidak terulang. 

 

2.5 Alat ukur Kepuasan Pegawai 

2.5.1 Kuesioner 

  Kuesioner adalah daftar pertanyaan logis 

mengenai fakta, persepsi dan pendapat yang 

harus dijawab oleh responden. Kuesioner dapat 

dibuat dalam 3 bentuk pertanyaan (Singarimbun, 

Masri cetakan ke-19, 2008) yaitu : 

1. Pertanyaan terbuka: pertanyaan dalam 

kuesioner yang tidak menyediakan 
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alternatif jawaban sehingga responden 

bebas memberikan jawaban. 

2. Pertanyaan tertutup: pertanyaan dalam 

kuesioner yang memiliki alternatif 

jawaban,dalam hal ini responden tidak 

diberikan kesempatan untuk memberikan 

jawaban diluar alternatif yang disediakan. 

3. Pertanyaan semi terbuka: pertanyaan 

yang menyediakan alternatif jawaban 

tetapi masih ada kemungkinan jawaban 

lain yang bisa diisi sendiri oleh 

responden, apabila alternatif jawaban 

yang tersedia dalam kuesioner tidak 

sesuai dengan kondisi responden. 

 

  Dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner yang pertanyaannya tertutup karena 

responden diberikan alternatif pilihan jawaban 

agar  responden tidak mencari alterntif jawaban 

lain dan hal ini akan mempermudah dalam 

perhitungan data.  
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2.5.2 Skala Pengukuran 

  Beberapa skala yang digunakan  untuk 

penelitian-penelitian diantaranya skala Borgadus, 

skala Thurstone, skala Guttman dan skala Linkert. 

Pada penelitian ini menggunakan skala Linkert 

karena sangat populer dan dianggap benar 

manfaatnya. Khusus untuk skala Linkert, Rensis 

Linkert telah mengembangkan sebuah skala 

untuk mengukur sikap masyarakat pada tahun 

1932. Skala linkert mempunyai kelebihan (Vagias, 

Wade M., 2006) yaitu mempunyai banyak 

kemudahan diantaranya menyusun sejumlah 

pertanyaan mengenai sifat atau sikap tertentu 

relatif mudah dan menentukan skor juga mudah 

karena tiap jawaban diberi nilai berupa angka 

yang mudah dijumlahkan. 

  Skala tipe Likert mempunyai reliabilitas 

tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan 

intensitas sikap tertentu. Skor untuk tiap 
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pernyataan juga mengukur intensitas sikap 

responden terhadap pernyataan itu. 

  Skala Linkert sangat fleksibel daripada 

teknik pengukuran lain. Jumlah pernyataan dan 

jumlah alternatif jawaban terserah pada 

pertimbangan yang ditentukan sebelumnya pada 

penelitian. 

 

2.6. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

  Validitas menunjukan sejauh mana suatu 

alat ukur mengukur apa yang ingin diukur. Jika 

peneliti menggunakan kuesioner didalam 

pengumpulan data penelitian, maka kuesioner 

harus mengukur apa yang ingin diukur. Validitas 

ada beberapa jenis yaitu validitas konstruk, 

validitas isi, validitas prediktif, validitas eksternal 

dan validitas rupa. Validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas konstruk.  

Dalam pengujian validitas, kita menghitung 

korelasi antara masing-masing pernyataan dalam 

kuesioner dengan skor total dengan 

..…(2.3) 
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menggunakan rumus teknik korelasi product 

moment (persamaan Pearson), yaitu :                                                           

      

Dimana :  

 r = angka korelasi 

 Xij = skor pernyataan j dan responden i 

 Yi

( ) ] ( )[[ ]2222

)()(

YYNXXN

YXXYNr
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=

 = skor total responden i 

 N = jumlah responden 

 

  Reliabilitas menunjukkan sejauh mana 

alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Kuesioner sebagai alat ukur dalam penelitian ini 

diuji dengan pendekatan konsistensi internal. 

Pendekatan konsistensi internal dalam pengujian 

alat pengumpulan data dilakukan dengan metode 

Alpha Cronbach dengan rumus: 
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k
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1
x

j

s

s
 ...........(rumus 2.4) 

dimana :   

 α = koefisien keandalan 

 Σsj2  = jumlah varians item, j = 1,2,3...k 

 k = mean kuadrant antara subjek 

 sx2 = varians total 

  Metode ini digunakan karena skala alat 

ukur merupakan rentangan antara beberapa nilai, 

dimana rumus Alpha digunakan untuk mencari 

reliabilitas alat ukur yang jenis datanya 

interval/essay. Menurut Guilford  (dalam Yuni 

Ardhianti, 2003) harga koefisien keandalan 

adalah sebagai berikut: 

0,00 - 0,19 = hampir tidak ada 

0,20 - 0,39 = reliabilitas rendah 

0,40 - 0,69 = reliabilitas sedang 

0,70 - 0,89 = reliabilitas tinggi 

0,90 - 1,00 = reliabilitas tinggi sekali 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah gambaran logis suatu 

realitas atau masalah yang dinyatakan dalam 

seperangkat konsep yang dirangkaikan 

berdasarkan aspek hipotesis dan teoritis. 

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk menggambarkan mekanisme 

pengukuran tingkat ekspektasi dan persepsi 

pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 

dimana konsep pemikiran tersebu dapat 

dimodelkan seperti terlihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspektasi Pegawai

Tingkat Kepuasan Kerja 
(ESI), Gap Analisis, Peta 

Kuadran

Persepsi Pegawai

Aspek Kerja GAP(+/-)

PT.YAMAHA Rekomendasi Perbaikan

Perbaikan

 

BPK RI 

PERWAKILAN 

JAWA BARAT 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan penelitian ini, faktor 

kepuasan kerja yang digunakan didasarkan 

pada faktor kepuasan kerja menurut Smith, 

Kendall, Hullin dalam Fred Luthans (dalam 

Yuwana, Meidi., 2002). Dalam penelitian ini 

diukur tingkat kepuasan pegawai dan 

tingkat kepentingan pegawai dari beberapa 

aspek kerja setelah reformasi birokrasi di 

BPK di terapkan.  Tingkat kepuasan 

pegawai BPK akan diukur berdasarkan 

metode ESI. Setelah itu diukur tingkat 

kesenjangan (gap) antara tingkat kepuasan 

dan tingkat kepentingan dengan analisa 

gap. Selanjutnya akan dilakukan 

pemetakan tingkat kepuasan dan tingkat 

kepentingan tersebut kedalam peta 

kuadran. Dengan mengetahui tingkat 

kepuasan pegawai, nilai gap, dan posisi 

faktor-faktor kepuasan pegawai di peta 

kuadran, dapat diusulkan suatu 
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rekomendasi perbaikan yang dapat 

meningkatkan kepuasan kerja pegawai dan 

perbaikan sistem manajemen sumber daya 

manusia di lembaga BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat. 

 


