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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 KEPUASAN KERJA PEGAWAI 

2.1.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Menurut Madura (2001:3), kepuasan kerja (job satisfaction) adalah 

tingkat dimana pegawai puas dengan pekerjaannya. 

Menurut Rivai (2004:475), Kepuasan kerja merupakan evaluasi 

yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau 

tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. 

Sedangkan Wexley dan Yuki yang dikutip oleh Mangkunegara 

(2005:117), job satisfaction is the way an employee feels about his or 

her job ( kepuasan kerja adalah cara pegawai merasakan dirinya atau 

pekerjaannya) 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja merupakan sikap seseorang atas penilaian kerja yang dirasakan 

sesuai atau tidak sesuai dengan keinginannya. 

 

2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Mangkunegara (2005:120) mengutip beberapa teori-teori kepuasan 

kerja yang dikemukakan dan dikembangkan oleh beberapa pakar. Antara 

lain: 

a. Teori perbedaan (Discrepancy Theory) 

Dipelopori oleh Proter yang berpendapat bahwa teori ini 

mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung 

selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang 

dirasakan pegawai. 

Apabila yang didapat dari pegawai ternyata lebih besar 

daripada apa yang diharapkan maka pegawai akan merasa puas. 
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Sebaliknya apabila yang didapat oleh pegawai lebih rendah dari 

pada yang diharapkan akan menyebabkan pegawai tidak puas. 

b. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory) 

Menurut teori ini ialah kepuasan kerja tergantung pada 

terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai. 

Makin besar kebutuhan pegawai yang terpenuhi maka 

makin puas juga pegawai tersebut, dan sebaliknya apabila 

kebutuhan pegawai tidak terpenuhi maka pegawai merasa tidak 

puas. 

c. Teori Pandangan Kelompok (Social Reference Group Theory) 

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah 

bergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat 

bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok yang oleh 

pegawai dianggap sebagai kelompok acuan/tolak ukur. 

Pegawai akan merasa puas apabila hasil kerjanya sesuai 

dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok 

acuan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. 

Selain dari teori-teori diatas, terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja dari berbagai ahli, yaitu: 

Menurut Herzberg yang dikutip oleh Madura (2001:5) 

Ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yakni 

faktor higienis dan faktor motivasional. Faktor higienis seperti 

kondisi kerja, pengawasan, gaji, keamanan kerja, status. 

Sedangkan faktor motivasional seperti pencapaian, tanggung 

jawab, pengakuan, kemajuan, pertumbuhan. 

 
Sementara itu menurut Job Description Index (JDI) yang 

dikutip oleh Rivai (2004:478), faktor yang mempengaruhi kepuasan 

adalah tempat bekerja, cara pembayaran, organisasi dan manajemen, 

supervisi pada pekerjaan, orang-orang yang bekerja dalam lingkup kerja. 
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Robbins, Edisi Bahasa Indonesia (2006:47) berpendapat bahwa 

karakteristik biografis dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan 

pegawai. Dimna karakteristik biografis meliputi usia, jenis kelamin, dan 

status perkawinan, masa kerja dalam organisasi. Berikut penjelasannya: 

a. Usia 

Pada umunya semakin tua usia pegawai, maka semakin 

kecil kemungkinan pegawai tersebut untuk berhenti dari 

pekerjaan. Dikarenakan makin tuanya pekerja. Makin sedikit 

peluang pekerjaan alternatif bagi mereka dan kemungkinan 

dikarenakan adanya tingkat upah yang tinggi, tunjangan 

pensiun yang menarik. 

Dalam hubungan usia dengan tingkat keabsenan, dimana 

pekerja yang lebih tua berkemungkinan lebih menunjukkan 

masuk kerja lebih teratur. Pada umumnya pegawai yang berusia 

tua mempunyai tingkat keabsenan dapat dihindari lebih rendah 

dibandingkan dengan pegawai yang berusia lebih muda. 

Pengaruh usia terhadap kepuasan kerja sebenarnya 

terletak pada profesional atau tidak profesional pegawai berusia 

tua tersebut. Pada tenaga profesional, kepuasan cenderung 

terus-menerus meningkat dengan bertambahnya usia mereka, 

sedangkan pada non profesional, kepuasan itu merosot selama 

usia setengah baya dan kemudian naik lagi pada tahun-tahun 

berikutnya. 

b. Jenis Kelamin 

Berdasarkan penelitian-penelitian psikologis ternyata 

tidak adanya perbedaan yang konsisten pada pria dan wanita 

dalam hal kemampuan memecahkan masalah, keterampilan 

analisis, pendorong persaingan, motivasi, sosiabilitas, atau 

kemampuan belajar. Namun cenderung pegawai wanita lebih 

bersedia untuk mematuhi wewenang, dan pria lebih agresif dan 
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berkemungkinan lebih besar daripada wanita untuk memiliki 

atas keberhasilan, namun perbedaan-perbedaan itu tidak besar. 

Bila dikaitkan dengan tingkat keabsenan dan 

pengunduran diri pegawai. Secara konsisten dalam 

pengunduran diri tidak banyak perbedaan antara wanita dan 

pria, namun dalam hal tingkat keabsenan menunjukkan bahwa 

wanita memiliki tingkat keabsenan yang lebih tinggi dibanding 

pria. Hal ini dikarenakan peran wanita secara historis dimana 

tanggung jawab perawatan anak dan keluarga terdapat pada 

wanita dan juga wanita merupakan pencari nafkah sekunder 

dalam keluarga. 

c. Status Perkawinan 

Secara konsisten menunjukkan pegawai yang sudah 

menikah lebih memiliki rendahnya tingkat keabsenan, 

mempunyai tingkat pengunduran diri yang rendah, serta lebih 

puas dengan pekerjaannya daripada rekan sekerja yang belum 

menikah. 

Tetapi hal ini masih belum beralasan karena sangat 

mungkin seorang pegawai yang tekun dan puas 

berkemungkinan lebih besar untuk menikah. 

d. Masa Kerja 

Semakin lama seseorang berada dalam pekerjaan, 

semakin kecil kemungkinan ia akan mengundurkan diri. Dan 

apabila pegawai yang sudah lama masa kerjanya, mereka 

cenderung sudah merasa puas pada  pekerjaanya. 

Untuk implikasi bagi para manajer, karakteristik biografis 

dapat dijadikan bantuan informasi dalam membuat pilihan 

diantara para pelamar pekerjaan. 

 Melalui ilustrasi gambar Diagram Ishhigawa atau 

diagram tulang ikan (diagram sebab akibat) yang dikutip oleh 

Cook (2004:183) mengidentifikasikan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja pegawai yakni komunikasi. 

Diagram ini mempelajari setiap elemen atau sebuah 

masalah dan mencoba menggambarkan permasalahan tersebut 
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secara grafis (kerangka tulang ikan), seperti yang dapat dilihat 

pada gambar 2.c 

 

sebab          akibat 
 
kurangnya      kurangnya 
informasi      keterlibatan 

 
 
 
 
 

Gaya      Lemahnya 
kepemimpinan   pengetahuan 
yang tidak    yang dimiliki 
sesuai 

 
Gambar 2.a Diagram Fishbone / Tulang Ikan 

 

Dari beberapa pemaparan diatas, dapat diklasifikasikan faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu: 

a. Gaji, yaitu jumlah pembayaran yang diterima oleh pegawai dari 

pelaksanaan kerjanya. Apakah sesuai dengan kebutuhan dan apakah 

dirasakan adil oleh pegawai. 

b. Pekerjaan itu sendiri, maksudnya isi pekerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai apakah memiliki unsur yang memuaskan. 

c. Pemimpin, yaitu apakah cara-cara pemimpin dalam memimipin 

bawahan (pegawai) menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

d. Promosi, yaitu apakah pegawai dapat merasakan adanya 

kemungkinan yang besar untuk naik jabatan atau tidak, apakah 

proses atau peluang kenaikan jabatan kurang terbuka atau terbuka. 

e. Lingkungan Kerja, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. 

Dimana lingkungan fisik menyangkut keadaan pegawai itu sendiri, 

dan lingkungan psikologis menyangkut hubungan kerjasama sesama 

rekan kerja. 

Komunikasi 
yang buruk 
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2.1.3 Dampak Ketidakpuasan Kerja Pegawai 

Robbins, edisi Bahasa Indonesia (2006:108) menyatakan beberapa 

cara pegawai mengungkapkan ketidakpuasan dalam bekerja, antara lain: 

a. Keluar, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku 

meninggalkan organisasi (cari posisi baru yang lebih baik atau 

mengundurkan diri). 

b. Suara, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui upaya-

upaya aktif dan konstruksi untuk memperbaiki kondisi. 

c. Kesetiaaan, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan dengan 

secara pasif menunggu keadaan membaik. 

d. Pengabaian, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan dengan 

membiarkan kondisi memburuk. 

 

Sedangkan menurut Keith Davis yang dikutip oleh Mangkunegara 

(2005:117) bahwa “job satisfaction is related to number of major 

employee variables, such as turnover, absences, ages, occupation, and 

size of the organization in wich an employee works” (kepuasan kerja 

dihubungkan dengan sejumlah suatu variabel pegawai utama, seperti 

perputaran, ketidakhadiran, umur, jabatan, dan ukuran organisasi dimana 

suatu pegawai bekerja). Hubungan beberapa variabel diatas secara 

umum dapat dijadikan tolak ukur sabagai dampak puas atau 

ketidakpuasan kerja pegawai. Berikut beberapa penjelasan variabel 

diatas: 

a. Turnover, yakni pegawai yang kurang puas biasanya 

turnovernya lebih tinggi. 

b. Tingkat Kehadiran (absen kerja), yakni pegawai-pegawai yang 

kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya (absen) 

tinggi. Mereka sering tidak masuk bekerja dengan alasan yang 

tidak logis dan subjektif. 

c. Umur, yaitu cenderung pegawai yang umurnya tua lebih 

merasa puas daripada pegawai yang berumur relatif muda. Hal 
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ini disebabkan karena pegawai yang berumur tua lebih 

berpengalaman menyesuaikan diri dengan lingkungan 

pekerjaan, sedangkan pegawai yang berumur relatif muda 

mempunyai harapan yang ideal tentang dunia kerjanya 

sehingga apabila antara harapannya dengan realita kerja 

terdapat kesenjangan atau ketidak seimbangan dapat 

menyebabkan mereka menjadi tidak puas. 

d. Tingkat Pekerjaan, yaitu pegawai yang menduduki tingkat 

pekerjaan yang lebih tinggi cenderung lebih merasa puas 

daripada pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan kerja pegawai 

yang tingkat pekerjaannya lebih tinggi menunjukkan kerja yang 

baik dan aktif. 

e. Ukuran Organisasi Perusahaan, yaitu besar kecilnya suatu 

perusahaan berhubungan dengan  koordinasi, komunikasi, dan 

partisipasi pegawai. 

 

2.1.4 Survei Kepuasan Kerja 

Menurut Mangkunegara (2005:124), survei kepuasan kerja adalah 

suatu prosedur dimana pegawai-pegawai mengemukakan perasaan 

mengenai jabatan atau pekerjaannya melalui laporan kerja. 

Survei kepuasan kerja apabila dilakukan dengan baik akan sangat 

bermanfaat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Manajer dan pemimpin melibatkan diri pada survei. 

b. Survei dirancang berdasarkan kebutuhan pagawai dan 

manajemen secara objektif 

c. Survei diadministrasikan secara wajar. 

d. Ada tidak lanjut atau follow up dari pemimpin, dan adanya aksi 

untuk meningkatkan maupun menyelesaikan permasalahan dari 

hasil survei tersebut. 
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2.1.4.1 Manfaat Survei Kepuasan Kerja 

Menurut Mangkunegara (2005:124), manfaat yang dapat 

diberikan dari survei kepuasan kerja antara lain: 

a. Kepuasan kerja secara umum 

Survei kepuasan kerja dapat memberikan gambaran 

kepada pemimpin mengenai tingkat kepuasan kerja 

pegawai di perusahaan. 

b. Komunikasi 

Survei kepuasan kerja sangat bermanfaat dalam 

mengkomunikasikan keinginan pegawai dengan 

pemikiran pemimpin. 

c. Meningkatkan sikap kerja 

Survei kepuasan kerja dapat bermanfaat dalam 

meningkatkan sikap kerja. Dimana pegawai merasa 

pelaksanaan kerja dan fungsi jabatannya mendapat 

perhatian dari pihak pemimpin. 

d. Kebutuhan pelatihan 

Survei kepuasan kerja sangat berguna dalam 

menentukan kebutuhan pelatihan tertentu. Pegawai akan 

memberitahukan apa yang akan mereka rasakan dari 

perlakuan pemimpin dari jabatan tertentu, atau 

memberitahukan bagaimana perasaan mereka saat 

bekerja. Dengan demikian kebutuhan pelatihan akan 

disesuaikan dengan kebutuhan bagi bidang pekerjaan 

pegawai-pegawai peserta pelatihan. 

 

2.1.4.2 Tipe-Tipe Kepuasan Kerja 

Ada dua tipe survei kepuasan kerja berdasarkan 

Mangkunegara (2005:124), yaitu: 

a. Tipe Survei Objektif 
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Tipe survei ini menggunakan pertanyaan pilihan berganda 

(multiple choice). Responden akan membaca semua pertanyaan 

yang tersedia, kemudian memilih satu dari alternatif jawaban 

yang sesuai dengan keadaannya. Di samping itu, ada bentuk 

pertanyaan yang menggunakan benar atau salah, setuju atau 

tidak setuju. 

b. Tipe Survei Deskriptif 

Tipe survei ini merupakan kebalikan dari survei objektif. 

Dimana responden memberikan jawaban dari pertanyaan secara 

bebas dengan apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka 

inginkan (mereka akan menjawab dengan kata-kata mereka 

sendiri). 

 

2.2 MANAJEMEN PENYELENGGARAAN HOTEL  

Manajemen penyelenggaraan hotel ialah suatu penyelenggaraan usaha 

hotel yang didasari oleh konsep-konsep dan fungsi-fungsi manajemen. 

Kompleksitas penyelenggaraan hotel tersebut, menurut para manajer hotel 

menggunakan kemampuannya untuk menyusun, menggunakan strategi 

manajemen atau manajemen operasional, serta strategi dalam menghadapi para 

pesaingnya. Strategi manajemen dan strategi pesaing pada dasarnya bertujuan 

untuk dapat meningkatkan kinerja hotel. Adapun strategi manajemen dan pesaing 

akan berkaitan dengan upaya-upaya berikut : 

1. Peningkatan kemampuan pengelola untuk menggunakan teknik-teknik 

manajemen pengelolaaan yang dapat meningkatkan volume penjualan, 

mengurangi tingkat kegagalan produksi (seperti tingkat pembatalan 

pemesanan kamar atau no-show); 

2. Meningkatkan produktivitas pelayanan, yang mana pelayanan pada 

dasarnya adalah suatu aktivitas ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, 

bentuk dan kebutuhan-kebutuhan psikologis yang diperlukan oleh 

seseorang. Perubahan terhadap kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-

keinginan tamu, harus diikuti dengan perubahan-perubahan cara bekerja 
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individu-individu dalam organisasi. Suatu kultur kerja baru perlu 

diciptakan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan kebutuhan dan 

keinginan tamu yang dapat dilakukan melalui  peningkatan keterlibatan 

karyawan dalam proses pembuatan keputusan, menetapkan standar 

pelayanan yang tinggi, dan meningkatkan komunikasi intern dan ekstern. 

Menciptakan atau membangun kelompok-kelopok kerja adalah cara yang 

tepat karena melalui pembentukan kelompok kerja tersebut, setiap anggota 

kelompok akan selalu berusaha untuk menjaga kerjasamanya, dan sesama 

anggota akan selalu mempertanggungjawabkan pekerjaannya masing-

masing. 

3. Memperluas penetrasi pasar, kemudian memberikan harga jual produk 

yang kompetitif dengan tujuan peningkatan dan memelihara penjualan.  

Salah satu sarana penting untuk memenuhi kebutuhan orang yang bepergian 

lebih dari sehari adalah hotel ; 

 

Pengertian hotel menurut Hotel PropietorsAct, 1956, adalah : 

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur 

kapada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mapu membayar 

dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya 

perjanjian khusus. 

Sedangkan pengertian hotel yang dimuat oleh Grolier Electronic 

Publishing Inc. (1995), menyebutkan bahwa : 

Hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, 

makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum. 

Selanjutya dijelaskan oleh United Stage Lodging Industry bahwa, yang 

utama hotel terbagi menjadi tiga jenis yaitu : 

1. Transient Hotel, adalah hotel yang letak/lokasinya di tengah kota 

dengan jenis tamu yang menginap sebagian besar adalah untuk urusan 

bisnis dan turis. 
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2. Residential Hotel, adalah hotel yang pada dasarnya merupakan rumah-

rumah berbentuk apartemen dengan kamar-kamarnya, dan disewakan 

secara bulanan dan tahuanan. Residential Hotel juga menyediakan 

kemudahan-kemudahan seperti layaknya hotel, seperti restoran, 

pelayanan makanan yang diantar ke kamar, dan pelayanan kebersihan 

kamar. 

3. Resort Hotel, adalah hotel yang pada umumnya berlokasi di tempat-

tempat wisata, dan menyediakan tempat-tempat rekreasi dan juga 

ruang serta fasilitas konfrensi untuk tamu-tamunya. 

 Bidang usaha hotel merupakan bagian dari usaha kepariwisataan yang 

menyediakan pelayanan akomodasi, makanan dan minuman serta pelayanan-

pelayanan pendukung lainnya yang dikelola secara komersial. 

 Di Indonesia Hotel di klasifikasikan dari mulai hotel bintang  satu sampai 

denagn hotel berbintang lima. Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis 

besar di dasarkan pada : (1) besar/kecil atau banyaknya jumlah kamar; (2) lokasi 

hotel; (3) fasilitas-fasilitas yang dimilki hotel; (4) kelengkapan peralatan; (5) 

spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan; (6) kualitas bangunan dan (7) tata 

letak ruang. 

Manajemen penyelenggaraan hotel merupakan suatu kegiatan 

penyelenggaraan usaha hotel yang didasari oleh konsep-konsep dan fungsi-fungsi 

manajemen. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan strategi pengelolaan yang 

merupakan pendekatan untuk menggunakan segala sumber daya yang tersedia 

didalamnya, kendala iklim kompetitif untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan oleh hotel. Penggunaan srtategi yang dimaksud adalah : strategi 

manajemen penyelenggaraan hotel dan strategi persaingan. 

 

2.3 TATA GRAHA HOTEL (HOUSEKEEPING) 

Bagian Housekeeping (tata graha) adalah salah satu bagian yang 

mempunyai peranan dan fungsi yang cukup vital dalam memberikan pelayanan 

kepada tamu, terutama yang menyangkut pelayanan kenyamanan dan kebersihan 

ruang hotel. Dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pelayanan kenyamanan 
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dan kebersihan ruangan hotel, maka bagian. Tata Graha juga harus melakukan 

kerjasama dengan bagian-bagian lainnya yang terdapat di hotel, seperti bagian 

Kantor Depan Hotel (Front Office), bagian Makanan dan Minuman (food 

Beverage), bagian Enginering, bagian Akunting , dan bagian Personel. 

Tanggung jawab bagian Tata Graha dapat dikatakan mulai dari pengurusan 

tentang bahan-bahan yang terbuat dari kain seperti taplak meja (table cloth), sprei, 

sarung bantal, korden, menjaga kerapihan dan kebersihan ruangan beserta 

kelengkapannya, sampai pada program pengadaan/penggantian peralatan dan 

perlengkapan, serta pemeliharaan seluruh ruangan hotel. Melihat ruang lingkup 

tanggung jawab bagian Tata Graha tersebut, maka yang dimaksud dengan 

ruangan-ruangan hotel terdiri dari kamar-kamar tamu, ruang rapat, ruangan umum 

seperti Lobby, corridor, restoran yang semuanya itu disebut sebagai front-of-the-

house. Disamping itu, bagian Tata Graha juga bertanggung jawab terhadap 

kebersihan dan kerapihan bagin back-of-the-house seperti bagian dapur, ruang 

makan karyawan, ruang ganti pakaian karyawan, ruang kantor dan sebagainya. 

Berkaitan dengan peranan dan fungsi bagian Tata Graha, maka para 

karyawan Tata Graha dituntut untuk memiliki perilaku, pengetahuan, dan 

keterampilan tentang bagaimana kerapihan dan kebersihan ruangan hotel dengan 

menggunakan teknik dan prosedur serta peralatan yang benar. Dengan demikian 

dapat menjamin kualitas pelayanan yang sesuai dengan keinginan tamu. 

 


