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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.     Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1.  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

  Manusia adalah merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam 

organisasi, yang meliputi semua orang  yang  melakukan  aktivitas-aktivitas.    

Unsur men (manusia) sebagai sumber daya didalam organisasi, semakin diyakini 

kepentingannya, sehingga makin mendorong perkembangan ilmu tentang 

bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia tersebut agar mencapai 

kondisi yang optimal, dan bidang ilmu manajemen yang berkembang tersebut 

adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya 

tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran manusia meskipun 

alat-alat dan teknologi yang dimiliki perusahaan sangat canggih. Mengatur 

manusia sangatlah sulit dan kompleks, karena mereka mempunyai pikiran, 

perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang dibawa ke 

dalam organisasi. Oleh karena itu manusia tidak dapat diatur dan dikuasai 

sepenuhnya seperti mengatur mesin, modal, atau gedung.  

 Agar pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia ini tampak lebih jelas, 

di bawah ini dikutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli : 

Menurut  Flippo yang dikutip oleh Hasibuan (2002:11), menyatakan bahwa :  

“Personnel management is the planning, organizing, directing and 
controlling of the procurement, development, compensation, intregation, 
maintenance, and separation of human to the end that individual, 
organization and societal objectives are accomplished.” 
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(Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan 

maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan 

masyarakat). 

 

 

Menurut Hariandja (2002:3) adalah : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah keseluruhan penentuan 
dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy, dan program yang 
bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan 
pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap 
peningkatan efektifitas organisasi dengan cara yang secara etis dan 
sosial dapat dipertanggungjawabkan”. 
 

Menurut Handoko (2000:4) : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, 
pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan-penggunaan sumber 
daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun 
organisasi”. 
 

Dari definisi-definisi di atas sangatlah jelas bahwa manajemen sumber 

daya manusia pada intinya adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia 

dan bukan pada sumber daya lainnya. Pengelolaan tersebut mempunyai maksud 

agar tujuan individu maupun tujuan organisasi dapat tercapai. 

Tujuan utama Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk 

meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi. 

Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai 

tujuannya, tergantung kepada manusia-manusia yang mengelola organisasi itu. 

Oleh karena itu karyawan tersebut harus dikelola dengan baik sehingga dapat 

membantu organisasi dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah 

ditentukan. 
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2.1.2. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi fungsi manajerial dan 

fungsi operasional, seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2002:21) yaitu :  

1.  Fungsi-fungsi manajerial 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya 

tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. 

Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi 

hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang 

baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau 

bekerja sama. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan 

bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan 

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. 
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2.1.3. Fungsi-fungsi Operasional 

Adapun fungsi-fugsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengadaan (Procurement) 

Pengadaan adalah meliputi proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induk untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan. 

b. Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini dan masa depan. 

c. Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, 

uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil artinya 

sesuai dengan prestasi kerja karyawan, layak artinya memenuhi kebutuhan 

primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah. 

d. Integrasi (Integration) 

Integrasi adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan 

dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling 

menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi 

kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

e. Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau 

bekerja sama sampai memasuki masa pensiun. Pemeliharaan yang baik 

dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan 

sebagian besar karyawan. 
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f. Pemutusan Hubungan Kerja (Separation) 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya. 

Dari uraian di atas tesebut sangat jelas bahwa peranan manajemen sumber 

daya manusia sangat berguna untuk meningkatkan dukungan 

manusia,.dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan perusahaan. 

 

2.2.     Motivasi 

2.2.1.  Pengertian Motivasi 

 Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja. Untuk dapat memotivasi 

seseorang diperlukan adanya pemahaman mengenai bagaimana proses 

terbentuknya motivasi pada karyawan. Pada dasarnya manusia bekerja untuk 

memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun non fisik. Kebutuhan 

yang tidak terpuaskan dari seseorang akan mengakibatkan suatu situasi yang tidak 

menyenangkan. Situasi tersebut mendorong manusia untuk memenuhinya, yang 

kemudian akan menimbulkan suatu tujuan, di mana untuk mencapai tujuan 

tersebut diperlukan tindakan. Selanjutnya, proses motivasi itu sendiri tidak dapat 

terlihat secara langsung, yang terlihat adalah perilakunya terhadap sesuatu 

sehingga untuk melihat motivasi, dapat dilihat dari tingkat usaha yang dilakukan 

seseorang. Semakin tinggi tingkat usaha yang diberikan seseorang terhadap suatu 

kegiatan, dapat dikatakan semakin termotivasi orang tersebut.     

 Selanjutnya, usaha untuk memotivasi berarti memunculkan faktor-faktor 

(motif) yang mendorong orang berperilaku tertentu. Motif dapat diartikan sebagai 

daya pendorong (driving force) yang menggerakan manusia untuk bertingkah laku 

dan bertindak untuk mencapai tujuan tertentu, di mana daya pendorong tersebut 

dapat berupa kebutuhan maupun keinginan. Untuk lebih jelasnya akan 

dikemukakan definisi mengenai motif tersebut.  
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Menurut Hasibuan (2003:95), adalah : 

 “Motif adalah suatu perangsang keinginan (want) dan daya   

penggerak  kemauan bekerja seseorang; setiap motif mempunyai 

tujuan tertentu yang  ingin dicapai”. 

Menurut definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa motif merupakan 

suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri dan 

diakhiri dengan tindakan untuk pemenuhan motif tersebut. 

Menurut Koontz yang dikutip oleh Hasibuan (2003:95), adalah : 

 “Motivation refers to the drive and effort to satisfy a want or goal”. 

   (Motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan 

atau suatu tujuan) 

 Menurut Stanford yang dikutip oleh Mangkunegara (2002:93) adalah : 

“Motivation as an energizing condition of the organism that serves to 

direct that organism toward the goal of a certain class”. 

(Motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia kearah suatu 

tujuan tertentu) 

 

Menurut Hariandja (2002:321) menyatakan bahwa : 

“Motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan 

mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau 

lemah”. 

 Jika dilihat dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya kebutuhan dan keinginan pribadi seseorang dapat melandasi atau 

berpengaruh kepada perilaku induvidu tersebut. Di mana perilaku individu 

tersebut tercipta karena adanya interaksi dengan lingkungannya, yang 

memberikan dampak kebutuhan tersebut semakin bervariasi. Dengan demikian 

kita dapat mengetahui bahwa setiap perilaku individu dipengaruhi faktor-faktor 

motivasi, yaitu keinginan, tujuan, kebutuhan, atau dorongan-dorongan tertentu 

yang diwujudkan melalui tindakan-tindakan individu tersebut. 
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2.2.2. Teori-teori Motivasi 

 Motivasi adalah suatu kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu 

mencapai tujuannya, dan motivasi bertolak dari kebutuhan-kebutuhan yang belum 

terpenuhi. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa teori motivasi, yaitu : 

    

1. Maslow Need’s Hierarchy Theory 

Dalam teori ini Maslow menjelaskan bahwa manusia dimotivasi untuk 

memuaskan sejumlah kebutuhannya yang cenderung bersifat bawaan. 

Kebutuhan ini terdiri dari lima jenis dan terbentuk dalam suatu hierarki dalam 

pemenuhannya. Dalam arti manusia pada dasarnya pertama kali akan berusaha 

memenuhi kebutuhan tingkat pertama, kemudian kebutuhan tingkat kedua dan 

seterusnya, dan pemenuhan semua kebutuhan inilah yang menimbulkan 

motivasi seseorang. Suatu kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak menjadi 

unsur pemotivasi lagi. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah : 

1. Kebutuhan-kebutuhan Fisik (Physiological Needs), yaitu kebutuhan yang 

diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang, seperti 

makan, minum, perumahan dan lain-lain. Kebutuhan fisik ini termasuk 

kebutuhan utama atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. 

2. Kebutuhan akan Rasa Aman dan Keselamatan (Safety and Security 

Needs), adalah kebutuhan akan keamanan dari ancaman yakni merasa aman 

dari ancaman kecelakaan, keamanan harta di tempat pekerjaan, dan 

keselamatan dalam melakukan pekerjaan. 

3. Kebutuhan Sosial (Social Needs), kebutuhan ini berkaitan dengan menjadi 

bagian dari orang lain, dicintai orang lain, dan mencintai orang lain. 

Kebutuhan-kebutuhan sosial ini terdiri dari empat kelompok, yaitu kebutuhan 

akan perasaan diterima orang lain (sense of belonging), kebutuhan akan 

perasaan dihormati (sense of importance), kebutuhan akan kemajuan (sense of 

achievement), dan kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation). 

4. Kebutuhan akan Penghargaan (Esteem Needs), adalah kebutuhan akan 

penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan 

masyarakat lingkungannya. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam 
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masyarakat atau posisi seseorang dalam organisasi, maka semakin tinggi pula 

prestisenya. 

5. Kebutuhan Perwujudan Diri (Self Actualization Needs), adalah kebutuhan 

akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, 

keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat 

memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai.        

 

2. Herzberg’s Two Factors Motivation Theory 

         Teori Herzberg berhubungan dengan kondisi kerja yang 

mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Ada dua kondisi yang mempengaruhi 

seseorang dalam pekerjaannya :  

� Faktor Higienis, yaitu faktor-faktor yang dapat menimbulkan rasa tidak 

puas kepada seorang karyawan yang terdiri atas : 

a. Kebijakan perusahaan 

b. Supervisi 

c. Hubungan antar pribadi 

d. Kondisi kerja 

e. Gaji atau upah 

� Faktor Motivasi , yaitu faktor-faktor yang dapat memuaskan dan 

mendorong manusia untuk bekerja dengan baik, terdiri dari : 

a. Keberhasilan pelaksanaan 

b. Pengakuan 

c. Pekerjaan itu sendiri 

d. Tanggung jawab 

e. Pengembangan 

Faktor-faktor di atas berhubungan langsung dengan kepuasan kerja 

karyawan. Oleh karena itu faktor motivasi disebut juga sebagai alat 

motivasi. 

3. McClelland’s Achievement Theory 

Teori yang dikemukakan oleh McClelland berpendapat bahwa, semua 

karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini 
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dilepaskan dan digunakan, tergantung pada kekuatan dorongan motivasi 

seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. McClelland 

mengelompokkan tiga kebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah 

bekerja yaitu : 

 

1. Kebutuhan akan Prestasi (Need for Achievement), kebutuhan ini akan   

mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan 

semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi 

kerja yang optimal. 

2. Kebutuhan akan Afiliasi (Need for Affiliation), yaitu kebutuhan untuk 

disukai, mengembangkan, atau memelihara persahabatan dengan orang 

lain. 

3. Kebutuhan akan Kekuasaan (Need for Power), yaitu kebutuhan untuk 

lebih kuat, lebih berpengaruh terhadap orang lain. Oleh karena itu 

kebutuhan ini merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang serta 

mengerahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau 

kedudukan yang terbaik dalam organisasi.   

4. Teori X dan Y McGregor 

Teori ini menyatakan bahwa manusia pada dasarnya terdiri dari dua 

jenis, yaitu jenis manusia X dan jenis manusia Y yang masing-masing 

memiliki karakteristik tertentu. 

Jenis manusia X adalah manusia yang selalu ingin menghindari 

pekerjaan bilamana mungkin, tidak punya inisiatif dan senang diarahkan. Tipe 

manusia X bilamana mengacu pada teori hierarki kebutuhan dari Maslow, 

akan memiliki kebutuhan tingkat rendah. 

Sementara jenis manusia Y menunjukkan sifat senang bekerja, yang 

diibaratkan bahwa bekerja baginya seperti bermain. Tipe manusia Y sangat 

berinisiatif atau mempunyai sifat proaktif. Dan bilamana mengacu kepada teori 

kebutuhan Maslow, akan memiliki kebutuhan tingkat atas. 

 

2.2.3. Metode-metode Motivasi 
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  Terdapat dua metode motivasi yang biasa digunakan oleh perusahaan atau 

manajer, yaitu : 

1. Metode Langsung (Direct Motivation), adalah motivasi baik materiil dan non 

materiil yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti 

memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam dan lain sebagainya. 

 

 

2. Metode Tidak Langsung (Indirect Motivation), adalah motivasi yang 

diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta 

menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah 

dan bersemangat melakukan pekerjaannya. 

 

2.2.4.  Jenis-jenis motivasi  

 Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Motivasi Positif, manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah 

kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini semangat 

kerja bawahan akan meningkat karena manusia pada umumnya senang 

menerima yang baik-baik saja. 

2. Motivasi Negatif, manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan 

hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasi rendah). 

Dalam memotivasi negatif ini semangat kerja dalam jangka waktu pendek akan 

meningkat, karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang 

akan berakibat kurang baik.  

Dalam prakteknya kedua jenis motivasi ini sering digunakan oleh manajer 

suatu perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan seimbang, supaya dapat 

meningkatkan semangat kerja karyawan. 

2.2.5. Indikator-indikator Motivasi Kerja 

  Menurut Maslow yang dikutip oleh Hasibuan (2003:105), bahwa  

motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan 

keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, 



23 

 

 

 

dan kebutuhan perwujudan diri. Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut 

diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengetahui tingkat motivasi kerja 

pada karyawan, yaitu :  

1. Kebutuhan fisik, ditunjukkan dengan : pemberian gaji yang layak kepada  

pegawai, pemberian bonus, uang makan, uang transport, fasilitas perumahan 

dan lain sebagainya. 

2. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan, ditunjukkan dengan : fasilitas 

keamanan dan keselamatan kerja yang diantaranya seperti adanya jaminan 

sosial tenaga kerja, dana pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, 

dan perlengkapan keselamatan kerja. 

3. Kebutuhan sosial, ditunjukkan dengan : melakukan interaksi dengan orang 

lain yang diantaranya dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis, 

kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan kebutuhan untuk mencintai dan 

dicintai. 

4. Kebutuhan akan penghargaan, ditunjukkan dengan : pengakuan dan 

penghargaan berdasarkan kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk dihormati 

dan dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi kerjanya. 

5. Kebutuhan perwujudan diri, ditunjukkan dengan : sifat pekerjaan yang 

menarik dan menantang, di mana karyawan tersebut akan mengerahkan 

kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensinya. Dalam pemenuhan 

kebutuhan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan. 

Sementara menurut McClelland yang dikutip oleh Mangkunegara 

(2002:97), bahwa motivasi kerja juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan 

berprestasi, kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan berkuasa, yaitu : 

1. Kebutuhan berprestasi, ditunjukkan dengan : memiliki tanggung jawab yang 

tinggi terhadap suatu pekerjaan, keberanian mengambil resiko, memiliki 

keinginan pekerjaan lebih baik dari orang lain, memiliki rencana kerja yang 

menyeluruh dan berusaha untuk merealisasikan tujuannya. 

2. Kebutuhan berafiliasi, ditunjukkan dengan : memiliki keinginan serta 

kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, selalu berusaha untuk 
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berinteraksi dengan orang lain, dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan 

orang lain. 

3. Kebutuhan berkuasa, ditunjukkan dengan : memiliki keinginan untuk 

mempunyai otoritas dan mempunyai pengaruh terhadap orang lain. 

 

2.3.     Kepuasan Kerja 

2.3.1.  Pengertian Kepuasan Kerja 

 Manusia dalam hidup mempunyai kebutuhan mendasar yang tidak 

mungkin dapat dihilangkan, karena kebutuhan tersebut mendasari perilaku 

seseorang. Jika seseorang dalam bekerja merasa kebutuhannya sudah terpenuhi, 

maka akan timbul kepuasan kerja dalam diri mereka.   Kepuasan kerja merupakan 

salah satu elemen yang cukup penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan 

kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku kerja seperti malas, rajin, produktif, 

dan lain-lain, atau mempunyai hubungan dengan beberapa jenis perilaku yang 

sangat penting dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan 

beberapa definisi kepuasan. 

Menurut Handoko (2000:193) bahwa : 

“Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dengan 

mana para karyawan memandang pekerjaan mereka”. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2003:202) bahwa : 

”Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaannya”. 

Menurut  yang dikutip oleh Mangkunegara (2004:117) adalah : 

“ Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyongkong atau tidak 
menyongkong diri karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan maupun 
dengan kondisi dirinya.Perasaan yang berhubungan dengan 
pekerjaan,melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang 
diterima,kesempatan pengembangan karir,hubungan dengan karyawan 
lain,penempatan kerja,jenis pekerjaan,struktur organisasi perusahaan,mutu 
pengawasan.Sedangkan perasaan yang berhubungan dengan dirinya antara 
lain umur,kondisi kesehatan,kemampuan dan pendidikan.” 
  Definisi-definisi di atas dapat menggambarkan bahwa kepuasan kerja 

adalah sikap pribadi seseorang terhadap pekerjaannya yang timbul dari 
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lingkungan kerjanya berdasarkan persepsi terhadap pekerjaannya dan aspek yang 

terlibat dalam pekerjaan tersebut. 

 Kepuasan kerja mencerminkan perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, 

hal ini nampak dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja karyawan memiliki 

dampak yang penting dalam meningkatkan motivasi kerja. Hal ini dapat terlihat 

nyata dalam kesesuaian antara harapan seseorang terhadap pekerjaannya dengan 

apa yang didapatkan dari pekerjaan itu sendiri. 

 

2.3.2 Indikator-indikator Kepuasan kerja 

Tolak ukur Kepuasan kerja yang mutlak sulit untuk di cari karena setiap 

individu karyawan berbeda standar kepuasanya. 

Adapun indikato-indikator kepuasan kerja menurut Hasibuan (2001:202) 

antara lain :  

1. Disiplin waktu kerja 

Kepuasan kerja berdasarkan disiplin waktu diperoleh dari pekerjaan 

maka ke disiplinan karyawan menjadi lebih baik, sebaliknya, kepuasan 

karyawan yang kurang tercapai akan mengakibatkan ke disiplinan 

karyawan rendah. 

2. Perputaran tenaga kerja 

Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat perputaran tenaga kerja karena 

jika kepuasan karyawan meningkat maka perputaran tenaga kerja di 

perusahaan akan menurun. 

 

3. Tingkat kehadiran  

Perusahaan mengharapkan kepuasan kerja karyawan  meningkat 

sehingga tingkat absensi karyawan akan menurun. Hal ini di sebabkan 

karena bila karyawan kurang mendapat kepuasan kerja, mereka akan 

cenderung lebih sering absen, sehingga hal tersebut dapat 

mempengaruhi dan menghambat jalanya operasional perusahaan. 



26 

 

 

 

Sedangkan menurut Hariandja (2002:291) mengklasifikasikan indikator-

indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja yang berkaitan dengan beberapa 

aspek,  yaitu :  

1. Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari 

pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. 

2. Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang 

apakah memiliki elemen yang memuaskan. 

3. Rekan sekerja, yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa        

berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan 

rekan sekerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

4. Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petunjuk 

dalam pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat tidak menyenangkan bagi 

seseorang atau menyenangkan dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. 

5. Promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui 

kenaikan jabatan. Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang 

besar untuk naik jabatan atau tidak, proses kenaikan jabatan kurang 

terbuka atau terbuka. Ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 

seseorang. 

    6. Lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik atau psikologis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Teori Menurut Ahli Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

 Yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Moh.As’ad  
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(2001 : 115-116),yaitu : 

1. Faktor psikologi, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan  

karyawan  yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap 

kerja, bakat dan keterampilan. 

2. Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi social 

baik antara sesama karyawan dengan atasannya, maupun dengan karyawan 

yang berbeda jenis pekerjaannya. 

3. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, 

pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan 

ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, 

umur dan sebagainya. 

4. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan 

serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, 

jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, 

promosi, dan lain sebagainya. 

  Menurut Mangkunegara ( 2004 : 120 ),ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kepuasan kerja,yaitu :     

1. Faktor Pegawai 

Yaitu, kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi 

fisik, pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, emosi, cara berfikir, 

persepsi, dan sikap kerja. 

2. Faktor Pekerjaan 

Yaitu, jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat (golongan), kedudukan, 

mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, 

interaksi sosial, dan hubungan kerja. 

 

 

 

2.3.4.Teori-teori Kepuasan kerja Lainnya 
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 Di bawah ini akan dikemukakan beberapa teori-teori kepuasan kerja 

menurut Mangkunegara (2001:121), sebagai berikut : 

 

1. Teori Perbedaan  (Discrepancy Theory) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Poter. Ia berpendapat bahwa mengukur 

kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa yang 

seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. Locke (1969) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja pegawai bergantung pada perbedaan antara 

apa yang didapat dan apa yang diharapkan oleh pegawai. Apabila yang didapat 

pegawai ternyata lebih besar daripada apa yang diharapkan maka pegawai tersebut 

menjadi puas. Sebaliknya, apabila yang didapat pegawai lebih rendah daripada 

yang diharapkan, akan menyebabkan pegawai tidak puas. 

 

2. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory) 

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi atau 

tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia mendapatkan 

apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi, makin puas 

pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya apabila kebutuhan pegawai tidak 

terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak puas. 

 3. Teori Dua Faktor dari Herzberg (Two Factors Theory) 

 Dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas menurut 

Herzberg yaitu : 

 

a.Faktor Pemeliharaan (Maintenance Factors), yaitu faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan rasa tidak puas kepada seorang karyawan yang terdiri atas : 

a.    Kebijakan perusahaan 

b.   Supervisi 

c. Hubungan antar pribadi 

d.   Kondisi kerja 

e. Gaji 
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b.Faktor Motivasi (Motivation Factors), yaitu faktor-faktor yang dapat 

memuaskan dan mendorong manusia untuk bekerja dengan giat, yang terdiri atas : 

a. Keberhasilan pelaksanaan 

b. Pengakuan 

c. Pekerjaan itu sendiri 

d. Tanggung jawab 

e. Pengembangan potensi individu 

 

4.Teori Keseimbangan (Equity Theeory) 

Adapun komponen dari ini adalah input, Outcome dan Comparation Person. 

Input adalah semua nilai yang diterima pegawai yang dapat menunjang 

pelaksanaan kerja. Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan 

pegawai, seperti upah, bonus, dan sebagainya. Comparation Person adalah 

seorang pegawai dalam organisasi yang sama atau yang berbeda atau dirinya 

sendiri dalam pekerjaanya sebelumnya. Menurut teori ini puas atau tidak 

puasnya pegawai merukan hasil dari membandingkan antara input dan output 

dorongannya dengan perbandingan input dan output pegawai lain. 

 

5. Teori Pandangan Kelompok (Social Reference Group Theory)  

Kepuasan kerja bergantug pada pandangan dan pendapat kelompok, yang oleh 

para karyawan dianggap sebagai kelompok acuan yang dijadikan tolak ukur 

untuk menilai dirinya maupun lingkunganya. Jadi karyawan akan merasa puas 

jika hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan oleh 

kelompok acuan. 
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2.4. Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 

Pemberian motivasi merupakan suatu proses dalam mengerahkan, 

mempengaruhi, mengarahkan daya dan potensi karyawan, supaya secara 

produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi yang telah di 

tetapkan dan di rencanakan sebelumnya serta tercapainya keinginan dari para 

karyawan. 

Dengan diberikanya Motivasi maka akan berguna bagi perusahaan dan juga 

membawa pengaruh yang positif terhadap para karyawan untuk melakukan 

pekerjaan dengan baik dan hal tersebut tentunya akan meningkatkan prestasi 

kerja. 

Motivasi juga dapat mempengaruhi kepuasaan kerja seperti yang 

dikemukakan oleh Maslow yang di kutip oleh Hariandja (2002:291)  bahwa 

yang mempengaruhi kepuasan kerja  berkaitan dengan beberapa aspek,  yaitu :   

1. Gaji , yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari 

pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. 

2. Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang 

apakah memiliki elemen yang memuaskan. 

3. Rekan sekerja, yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa 

berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan 

rekan sekerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

4. Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petunjuk 

dalm pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat tidak menyenangkan bagi 

seseorang atau menyenangkan dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. 

5. Promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui 

kenaikan jabatan. Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang 

besar untuk naik jabatan atau tidak, proses kenaikan jabatan kurang 

terbuka atau terbuka. Ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 

seseorang. 

6. Lingkungan kerja , yaitu lingkungan fisik atau psikologis. 

 


