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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah 

kinerja. Jika tidak ada kinerja maka seluruh bagian organisasi, maka 

tujuan tidak dapat tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan 

evaluasi bagi pemimpin atau manajer. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dan 

diterjemahkan oleh Hadari Nawawi (2006: 63) mengatakan bahwa 

“Kinerja adalah (a) sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang 

diperlihatkan, (c) kemampuan kerja”. Definisi lain mengenai kinerja 

menurut Hadari Nawawi (2006: 63) adalah “Kinerja dikatakan tinggi 

apabila suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat 

atau tidak melampui batas waktu yang disediakan”. Kinerja menjadi 

rendah jika diselesaikan melampui batas waktu yang disediakan atau 

sama sekali tidak terselesaikan. 

Menurut Henry Simamora dikutip dan diterjemahkan oleh Dina 

Nurhayati (2008: 7) “Kinerja karyawan adalah tingkat dimana para 

karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan”. 
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Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006: 94) menjelaskan bahwa 

“Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”. Sedangkan 

menurut Suyadi Prawirosentono (2008: 2) “Kinerja atau dalam bahasa 

inggris adalah performance”, yaitu: 

Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral maupun etika. 

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja karyawan adalah kemampuan mencapai persyaratan-

persyaratan pekerjaan, dimana suatu target kerja dapat diselesaikan 

pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas waktu yang 

disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan moral maupun etika 

perusahaan. Dengan demikian kinerja karyawan dapat memberikan 

kontribusi bagi perusahaan tersebut. 

b. Faktor-faktor Kinerja Karyawan 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006: 94) mengungkapkan 

bahwa “Kinerja merupakan gabungan tiga faktor penting, yaitu 

kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan 

atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi 

pekerja”. Apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka 

diharapkan kinerja perusahaan akan baik pula.  
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Menurut Alex Soemadji Nitisemito (2001: 109), terdapat 

berbagai faktor kinerja karyawan, antara lain: 

1) Jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan 

2) Penempatan kerja yang tepat 

3) Pelatihan dan promosi 

4) Rasa aman di masa depan (dengan adanya pesangon dan 

sebagainya) 

5) Hubungan dengan rekan kerja 

6) Hubungan dengan pemimpin 

 

Dari beberapa faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dintaranya 

faktor internal antara lain: kemampuan intelektualitas, disiplin kerja, 

kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Faktor eksternal meliputi: gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi dan sistem manajemen 

yang terdapat di perusahaan tersebut. Faktor-faktor tersebut hendaknya 

perlu diperhatikan oleh pimpinan sehingga kinerja karyawan dapat 

optimal. 

Kinerja Karyawan PT. Primissima Yogyakarta dipengaruhi oleh 

gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan lingkungan kerja. Dimana 

faktor yang satu tidak dapat dikatakan lebih dominan dari faktor lain. 

Hal ini karena masing-masing faktor mempunyai karakteristik yang 

berbeda dalam mempengaruhi kinerja karyawan.  

c. Standar Kinerja Karyawan 

Menurut A. Dale Timpe (1999: 247), menyatakan bahwa standar 

kerja merupakan: 

Standar kerja dianggap memuaskan bila pernyataannya 

menunjukkan beberapa bidang pokok tanggung jawab 
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karyawan, memuat bagaimana suatu kegiatan kerja akan 

dilakukan, dan mengarahkan perhatian kepada mekanisme 

kuantitif bagaimana hasil-hasil kinerja diukur. 

 

Menurut Wirawan (2009: 67) “Standar kinerja adalah target, 

sasaran, tujuan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan 

semua tenaga, pikiran, ketrampilan, pengetahuan, dan waktu kerjanya 

untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerja”.  

Menurut Randall S. Schular & Susan E. Jackson (1999: 11) 

“Ada tiga jenis dasar kriteria kinerja”, yaitu: 

a) Kriteria berdasarkan sifat (memusatkan diri pada karakteristik 

pribadi seorang karyawan). 

b) Kriteria berdasarkan perilaku (kriteria yang penting bagi pekerjaan 

yang membutuhkan hubungan antar personal). 

c) Kriteria berdasarkan hasil (kriteria yang fokus pada apa yang telah 

dicapai atau dihasilkan). 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003: 143) “Untuk mencapai 

tujuan kinerja karyawan maka dapat dinilai dari tiga hal, meliputi: 

penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan, adanya 

standar pelaksanaan kerja, praktis (mudah dipahami atau dimengerti 

karyawan atau penilai)”.  
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Menurut Suyadi Prawirosentono (2008: 27), kinerja dapat dinilai 

atau diukur dengan beberapa indikator yaitu: 

a) Efektifitas 

Efektifitas yaitu bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan 

kebutuhan yang direncanakan. 

b) Tanggung jawab 

Merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat 

kepemilikan wewenang. 

c) Disiplin 

Yaitu taat pada hukum dan aturan yang belaku. Disiplin 

karyawan adalah ketaatan karyawan yang bersangkutan 

dalam menghormati perjanjian kerja dengan perusahaan 

dimana dia bekerja. 

d) Inisiatif  

Berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk suatu 

ide yang berkaitan tujuan perusahaan. Sifat inisiatif sebaiknya 

mendapat perhatian atau tanggapan perusahaan dan atasan 

yang baik. Dengan perkataan lain inisiatif karyawan 

merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa banyak 

kriteria kinerja, maka peneliti menggunakan kriteria kinerja menurut 

Suyadi Prawirosentono yang meliputi: efektifitas, tanggung jawab, 

disiplin dan inisiatif. Berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan 

oleh karyawan tentunya membutuhkan kriteria yang jelas, karena 

masing-masing pekerjaan tentunya mempunyai standar yang berbeda-

beda tentang pencapaian hasilnya. 

Seperti telah dijelaskan bahwa yang memegang peranan penting 

dalam suatu organisasi tergantung pada kinerja pegawainya. Agar 

pegawai dapat bekerja sesuai yang diharapkan, maka dalam diri 

seorang pegawai harus ditumbuhkan motivasi bekerja untuk meraih 

segala sesuatu yang diinginkan. Apabila semangat kerja menjadi tinggi 



17 

 

 

maka semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan lebih cepat 

dan tepat selesai. Pekerjaan yang dengan cepat dan tepat selesai adalah 

merupakan suatu prestasi kerja yang baik. 

2. Gaya Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kata “memimpin”  menurut Wahjosumidjo mempunyai arti 

memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan, dan berjalan di 

depan (precede). Pemimpin berperilaku untuk membantu organisasi 

dengan kemampuan maksimal dalam mencapai tujuan (2010: 104).  

Pemimpin tidak berdiri sendiri di samping, melainkan mereka 

memberikan dorongan dan memacu (to prod), berdiri di depan yang 

memberikan kemudahan untuk kemajuan serta memberikan inspirasi 

organisasi dalam mencapai tujuan. 

Menurut Koontz dan Donnel yang dimaksud kepemimpinan 

secara umum, merupakan pengaruh, seni atau proses mempengaruhi 

sekelompok orang, sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-

sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Sedangkan kepemimpinan 

menurut E. Mulyasa dapat diartikan sebagai kegiatan untuk 

mempengaruhi orang-orang yang diarahkan untuk pencapaian tujuan 

bersama atau organisasi (Sobri dkk, 2009:72). 

Menurut Sutarto (2006: 8) “Kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu”.   
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Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi 

dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan 

bersama(http://idadwiw.wordpress.com/2011/12/18/pengertiankepemi

mpinan/. Diakses pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 pukul 

21.00 WIB).  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang 

lain dan memotivasi individu-individu supaya bekerjasama dibawah 

pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan perusahaan 

yang diinginkan.  

b. Syarat dan Kriteria Seorang Pemimpin 

Menurut Sondang P. Siagian (2003: 32), “Kriteria dari seorang 

pemimpin”, adalah: 

1) Memiliki kondisi fisik yang sehat sesuai dengan tugasnya. 

2) Berpengetahuan luas. 

3) Mempunyai keyakinan bahwa organisasi akan berhasil mencapai 

tujuan yang telah ditentukan melalui dan berkat kepemimpinannya. 

4) Memiliki stamina (daya kerja) dan antusiasme yang besar. 

5) Obyektif dalam arti dapat menguasai emosi dan lebih banyak 

mempergunakan rasio. 

6) Adil dalm memberlakukan bawahan. 

7) Mengusai teknik-teknik berkomunikasi. 

http://idadwiw.wordpress.com/2011/12/18/pengertiankepemimpinan/
http://idadwiw.wordpress.com/2011/12/18/pengertiankepemimpinan/
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8) Mampu bertindak sebagai penasehat, guru dan kepala terhadap 

bawahannya tergantung atas situasi dan masalah yang dihadapi. 

Persyaratan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah 

sebagai berikut: pertama, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 

alat-alat teknis dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh para 

pegawainnya. Kedua, pengetahuan dan pengertian tentang garis-garis 

kebijakan organisasi. Ketiga, seorang pemimpin senantiasa harus setia 

dan memegang teguh setiap ucapannya. Keempat, seorang pemimpin 

harus mampu memberikan penilaian yang baik terhadap semua 

permasalahan, baik yang bersifat kedinasan maupun yang besifat 

pribadi. 

c. Pentingya Kepemimpinan 

Menurut Luther Gullick yang dikutip oleh Sutarto (2006: 2), 

mengatakan bahwa:  

Organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang 

memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan 

dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat 

dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan 

yang menjamngkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh 

badan usaha. 

 

Pentingnya kepemimpianan dalam berorganisasi dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dapat 

dikatakan pemimpin merupakan penggerak dari keberhasilan kerja 

organisasi. Menurut Martono (1991: 157) menyatakan bahwa: 

Keberhasilan seoarang pemimpin terletak dalam memanfaatkan 

sifat kepemimpinan yang dipunyai ditambah kemampuan 

aktivitas bekerja sama dan melakukan koordinasi, menggerakan 
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aktivitas para karyawan serta tersedianya dana dan daya guna 

mencapai tujuan dan sarana organisasi yang dipimpin. 

   

Dengan demikian kepemimpinan merupakan sentral dalam 

kepengurusan organisasi, tumbuh kembangnya organisasi, mati 

hidupnya organisasi, senang tidaknya kepemimpinan yang diterapkan 

dalam organisasi yang bersaing. Tidak dipungkiri lagi bahwa 

pemimpin hanya menjalankan kepemimpinannya saja dimana yang 

melakukan sebagaian besar pekerjaan tersebut yaitu para bawahan 

(karyawan) tetapi yang terkenal adalah pimpinannya. 

d. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Menurut Veithzal Rivai & Deddy Mulyadi (2011: 42) “Gaya 

kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin 

untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau 

dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpianan adalah pola perilaku 

dan strategi yang dikuasi dan sering diterapkan oleh seorang 

pemimpin”. 

Gaya kepemimpinan adalah dasar dalam mengklasifikasikan 

tipe kepemimpinan. Dimana gaya kepemimpinan memiliki tiga pola 

dasar yaitu yang mementingkan pelaksanakan tugas, yang 

mementingkan hubungan kerja sama, dan yang mementingkan hasil 

yang dapat dicapai. 

    Menurut Miftah Thoha (2006: 49) “Gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang diinginkan oleh sesorang pada saat 
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orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti 

yang ia lihat”. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang 

pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh 

bawahannya. 

e. Gaya dan Faktor Kepemimpinan 

Menurut Miftah Thoha (2006: 50), menyatakan bahwa “Ada 

tiga style kepemimpinan, yakni: otokrasi, demokasi dan Laissez-

Faire”. Ketiga gaya kepemimpinan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Pemimpin otokrasi, pemimpin yang bertindak sangat otoriter, 

selalu memberikan perintah dan tidak memberikan kesempatan 

untuk timbulnya partisipasi. Kepemimpinan seperti ini cenderung 

memberi perhatian individual ketika memberikan pujian dan kritik, 

tetapi berusaha untuk lebih bersikap impersonal dan berkawan 

dibandingkan dengan bermusuhan secara terbuka. 

2) Pemimpin yang demokratis mendorong kelompok diskusi dan 

pembuat keputusan, lebih bersikap objektif dari dalam pemberian 

pujian dan kritik, serta menjadi satu dengan kelompok dalam hal 

memberikan spirit. 
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3) Pemimpin yang bergaya laissez-faire (bebas), memberikan 

kebebasan yang mutlak kepada kelompok. Gaya kepemimpinan ini, 

pemimpin praktis tidak memimpin. 

Menurut Bass dan Avolio (1996) dikutip dan diterjemahkan oleh 

Tertio Kunto Dewo (2008: 7) “Kepemimpinan transformasional adalah 

pemimpin yang memiliki karakteristik yang menunjukkan perilaku 

karismatik, memunculkan motivasi inspirasional, memberikan 

stimulasi intelektual dan memperlakukan kayawan dengan memberi 

perhatian terhadap individu”. 

Dengan demikian perilaku kepemimpinan akan tercermin dari 

gaya kepemimpinan yang muncul pada saat memimpin bawahannya. 

Dalam mempengaruhi kinerja bawahannya diperlukan gaya 

kepemimpinan yang efektif. 

3. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan 

organisasi atau perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia 

adalah masalah kepuasan kerja karyawan. Karena tanpa merasakan 

kepuaasn kerja, karyawan kurang memberikan sumbangan yang 

optimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. “Kepuasan kerja yang 

tinggi tidak dapat dicapai dengan sendirinya, tetapi perlu diupayakan 

dengan memberikan perhatian terhadap faktor-faktor yang 
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berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan” (Susilo Martoyo, 

2000: 141). 

Menurut T. Hani Handoko (2000: 193) “Kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 

dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka”. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya.  

Menurut Wexley dan Yulk dikutip dan diterjemahkan oleh Moh 

As’ad (1995: 104) menyatakan kepuasan kerja ialah “Is the way an 

employee feel about his or her job”. Ini berarti kepuasan kerja sebagai 

perasaan seseorang terhadap pekerjaan. 

Menurut Tiffin diambil dari buku Moh As’ad (1995: 104) 

berpendapat bahwa “Kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap 

dari karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerjasama 

antara pimpinan dengan sesama karyawan”. Kemudaian Blum diambil 

dari buku Moh As’ad (1995: 104) berpendapat bahwa “Kepuasan kerja 

adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus 

terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan sosial 

individu di luar kerja”. 

Menurut Susilo Martoyo (2000: 142) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja (job statsfaction) adalah: 

Keadaan emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak 

terjadi titik temu antara lain nilai balas jasa kerja karyawan dari 
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perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang 

memang diinginkan oleh karyawan ini, baik yang berupa 

finansial maupun non finansial. 

 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja adalah suatu perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, dimana 

ia akan merasa puas apabila ada kesesuaian antara kemampuan, 

ketrampilan, dan harapannya dengan pekerjaan yang ia hadapi. 

Kepuasan akan menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin antara 

interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya. Dengan demikian ia 

akan memberikan sumbangan yang optimal untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

b. Teori Kepuasan Kerja 

Menurut Wexly dan Yulk yang dikutip oleh Moh As’ad (1995: 

105), pada dasarnya teori tentang kepuasan kerja yang lazim dikenal 

ada tiga macam yaitu: 

1) Teori ketidaksesuaian (Discrepancy theory) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter. Porter 

mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. 

Kemudaian Locked menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang 

tergantung pada discrepancy antara should be dengaan apa yang 

menurut perasaannya atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai 

melalui pekerjaan. Orang akan mersa puas bila tidak ada perbedaan 

antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataannya. 



25 

 

 

Tambahan waktu libur akan menunjang kepuasan karyawan 

yang menikmati waktu luang setelah bekerja, tetapi tidak 

menunjang kepuasan kerja seorang karyawan yang lain yang 

merasa waktu luangnya tidak dapat dinikmati. Contoh: seorang 

yang berkepribadian A atau seorang yang “kecanduan kerja” tidak 

akan senang jika mendapatkan waktu luang tambahan. Apabila 

yang didapat ternyata lebih besar daripada yang diinginkan, maka 

orang akan menjadi lebih puas lagi walaupun terdapat discrepancy. 

Sebaliknya apabila yang didapat dibawah standar minimum 

menjadi negative discrepancy, atau makin besar pada 

ketidakpuasan seseoarang terhadap pekerjaan. 

2) Teori keadilan (Equite theory) 

Teori ini dikembangkan oleh Adams. Teori ini mengatakan 

bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung merasa 

adanya keadilan (equite) atau tidak atas suatu situasi. Perasaan 

equite atau inequity atas suatu situasi diperoleh orang dengan cara 

membandingkan dirinya dengan orang lain. 

Ada tiga elemen dari equite yaitu: input, out comes dan 

comparation person. Yang dimaksud dengan input ialah segala 

sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai 

sumbangan terhadap pekerjaan, misalnya pendidikan, pengalaman 

kerja dan ketrampilan. Out comes adalah segala sesuatu yang 

berharga, yang dirasakan karyawan sebagai “hasil” dari 



26 

 

 

pekerjaanya seperti: gaji (upah), penghargaan dan simbol status. 

Sedangkan yang dimaksud dengan comparison person adalah 

kepada orang lain dengan siapa karyawan membandingkan rasio 

input dengan out comes. 

3) Teori dua faktor (Two factor theory) 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Herzberg yang 

kemudian diterjemahkan oleh Moh As’ad yang menyatakan bahwa 

prinsip dari teori ini ialah kepuasan dan ketidakpuasan kerja 

dimana keduanya merupakan dua hal yang berbeda (Moh As’ad, 

1995: 108). Artinya, kepuasan dan ketidakpuasan terhadap 

pekerjaan itu tidak merupakan suatu variabel yang kontinyu. 

Herzberg membagi situasi yang mempengaruhi perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu: 

a) Kelompok satisfier atau motivator 

Adalah faktor-faktor atau situasi yang dibuktikannya sebagai 

sumber kepuasan kerja, yang terdiri dari prestasi, pengakuan, 

pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan kemungkinan untuk 

berkembang. 

b) Kelompok dissatisfier atau hygiene factors 

Adalah faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber 

ketidakpuasan, yang terdiri dari prosedur perusahaan, mutu 

supervisi, upah atau gaji, hubungan antar pribadi, rekan kerja, 
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hubungan atasan dengan bawahan, kondisi kerja, jaminan 

pekerjaan dan status. 

c. Faktor-faktor Kepuasan Kerja 

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan. 

Menurut Harold E. Burn yang dikutip dan diterjemahkan oleh Moh 

As’ad (1995: 112) tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

timbulnya kepuasan adalah sebagai berikut: 

1) Faktor hubungan antar karyawan, meliputi: 

a) Hubungan antar manajer dengan karyawan 

b) Kondisi kerja 

c) Hubungan sosial dengan diantara karyawan 

d) Sugesti dari teman sekerja 

e) Emosi dan situasi kerja 

2) Faktor individual 

a) Sikap orang dengan pekerjaannya 

b) Umur orang sewaktu bekerja 

c) Jenis kelamin 

3) Faktor-faktor luar yang berhubungan dengan: 

a) Keadaan keluarga karyawan 

b) Rekreasi 

c) Pendidikan 

 

Menurut Caugemi dan Claypool yang dikutip dan diterjemahkan 

oleh Moh As’ad (1995: 115) mengemukakan faktor-faktor kepuasan 

kerja yaitu: 

a) Faktor psikologik 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, 

sikap terhadap kerja, bakat dan ketrampilan. 

b) Faktor sosial 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial 

baik antara sesama karyawan, dengan atasannya maupun 

karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya.  

c) Faktor fisik 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis 
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pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, 

pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur. 

d) 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 sebagainya. 

 

Karyawan dan perusahaan merupakan dua pihak yang saling 

membutuhkan dan masing-masing mempunyai tujuan. Untuk 

mengusahakan integration (penggabungan) antara tujuan perusahaan 

dan tujuan karyawan, perlu diketahui apa yang menjadi kebutuhan 

masing-masing pihak. Kebutuhan karyawan diusahakan dapat 

terpenuhi melalui pekerjaannya. Apabila seorang karyawan sudah 

terpenuhi segala kebutuhannya maka dia akan mencapai kepuasan 

kerja dan memiliki komitmen terhadap perusaaan. Tingginya 

komitmen karyawan dapat mempengaruhi usaha suatu perusahaan 

secara postif. Komitmen karyawan ini diperlukan oleh perusahaan dan 

merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam rangka 

mempertahankan kinerja perusahaan. 

Menurut Veithzal Rivai & Deddy Mulyadi (2011: 247) 

menyatakan bahwa “Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan 

kepuasan kerja seseorang, antara lain: kedudukan, pangkat atau 

jabatan, masalah umur, jaminan finansial dan jaminan sosial, serta 

mutu pengawasan”.  

Dari faktor-faktor diatas, semuanya merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh dalam mencapai kepuasan kerja karyawan. Faktor-
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faktor yang mempengaruhi kepuasan antara lain: kepuasan karyawan 

terhadap pekerjaan, kepuasan karyawan terhadap interaksi sosial 

sesama karyawan, kepuasan karyawan terhadap interaksi dengan 

atasannya, kepuasan karyawan terhadap jaminan-jaminan yang 

diberikan dan kepuasan karyawan terhadap fasilitas-fasilitas yang 

diberikan. Dengan demikian karyawan yang merasa puas dalam 

bekerja senantiasa akan selalu bersikap positif dan selalu mempunyai 

kreativitas yang tinggi. 

d. Pentingnya Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan 

penting karena terbukti besar manfaatnya baik bagi kepentingan 

individu, perusahaan atau organisasi. Bagi individu, penelitian tentang 

sebab-sebab dan sumber-sumber kepuasan kerja memungkinkan 

timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagian taraf hidup. 

Sedangkan bagi perusahaan atau organisasi, penelitian mengenai 

kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha peningkatan produksi 

dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku 

karayawannya (Moh As’ad, 1995: 102). 

Menurut Strauss dan Sayles yang dikutip oleh Nitra Wanatika 

(2009: 35), menyatakan bahwa kepuasan kerja penting karena: 

1) Mereka yang tidak memperoleh kepuasan kerja dalam 

bekerja tidak akan mencapai kematangan psikologis. 

2) Orang melakukan aktualisasi diri. 

3) Mereka yang gagal mencapai kepuasan kerja dalam 

pekerjaan menjadi frustasi. 
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4) Mereka yang menganggur tidak bahagia, orang ingin bekerja 

bekerja walaupun tidak perlu. 

5) Pekerjaan memegang peranan utama di kehidupan manusia. 

6) Kurangnya tantangan dalam pekerjaan yang mengakibatkan 

kesehatan mental rendah. 

7) Kurangnya kepuasan kerja dalam pekerjaan dan 

kekompakan kerja yang menyebabkan semangat kerja 

menurun. 

8) Pola kerja dan waktu luang saling mempengaruhi mereka 

yang pekerjaannya kurang kreatif. 

 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja dalam hal apapun sangat penting. Kecenderungan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan tidak akan dapat 

tercapai tanpa adanya kepuasan kerja karyawan. Selain itu karyawan 

yang tidak mencapai tingkat kepuasan kerja tidak akan mencapai 

kematangan psikolois dalam dirinya. Mereka cenderung bermalas-

malasan dalam bekerja. Kalau karyawan sudah bersikap demikian 

maka sulit bagi suatu perusahaan untuk mancapai tujuannya. 

4. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan. Manusia 

dalam bekerja juga berada dalam suatu lingkungan yang disebut 

dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. 

Menurut Alex Soemadji Nitisemito (2001: 110) “Lingkungan 

kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan 

dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan”. 
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Menurut Sondang P. Siagian (1992: 139) “Lingkungan kerja 

adalah keadaan fisik dimana seseorang melakukan tugas kewajibannya 

sehari-hari termasuk kondisi ruang yaitu baik dari kantor maupun 

pabrik”. 

Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai 

melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat 

berkerja optimal (http://id.shvoong.com/pengertian-lingkungan-kerja/. 

Diakses pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 pukul 21.00 

WIB). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja yang kondusif akan dapat memberikan rasa aman dan 

memungkinkan para karyawan/pegawai untuk dapat berkerja optimal. 

Dimana lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika 

karyawan/pegawai menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, 

maka karyawan/pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk 

melakukan aktivitas sehingga waktu kerja yang dipergunakan secara 

efektif dan optimis akan menciptakan prestasi kerja karyawan atau 

pegawai yang tinggi. 

b. Faktor-faktor Lingkungan Kerja 

Menurut Alex Soemadji Nitisemito (2001: 111-117), beberapa 

faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja (halaman 32) meliputi: 

 

http://id.shvoong.com/pengertian-lingkungan-kerja/
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1) Pewarnaan 

Warna dapat berpengaruh terhadap jiwa manusia, 

sebenarnya bukan warna saja yang diperhatikan tetapi komposisi 

warna pun harus pula diperhatikan, hal ini disebabkan karena 

komposisi warna yang salah dapat menggangu pemandangan 

sehingga akan menimbulkan rasa tidak senang atau kurang 

mengenakkan bagi yang memandang. Rasa tidak menyenangkan 

ini dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja karyawan. 

2) Kebersihan 

Lingkungan kerja yang bersih dapat mempengaruhi 

semangat dan kegairahan kerja. Dalam masyarakat terkenal suatu 

ungkapan yaitu "kebersihan adalah pangkal kesehatan" oleh karena 

itu setiap perubahan hendaknya harus selalu menjaga kebersihan 

lingkungan, sebab selain hal ini mempengaruhi kesehatan, maka 

dengan lingkungan kerja yang bersih akan dapat mempengaruhi 

kejiwaan seseorang. Bagi seseorang yang normal, lingkungan kerja 

yang bersih akan menimbulkan rasa senang. Dan rasa senang ini 

dapat mempengaruhi karyawan dalam bekerja lebih bergairah. 

Namun setiap karyawan harus ikut sertanggung jawab untuk 

menjaga kebersihan tempat mereka bekerja. 

3) Pertukaran udara 

Pertukaran udara yang baik akan menyehatkan badan. 

Pertukaran udara yang cukup dalam ruang kerja sangat diperlukan 
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apabila ruang tersebut penuh dengan karyawan. Pertukaran udara 

yang cukup ini akan menyegarkan fisik karyawan, sebaliknya 

pertukaran udara yang kurang akan menimbulkan rasa pengap, 

sehingga mudah menimbulkan kelelahan bagi karyawan. 

4) Penerangan 

Penerangan yang cukup tetapi tidak menyilaukan akan 

membantu menciptakan semangat dan kegairahan kerja. 

Penerangan disini bukan terbatas pada penerangan listrik, tetapi 

termasuk juga penerangan sinar matahari.  

Dalam pelaksanaan tugasnya sering kali karyawan 

membutuhkan penerangan yang cukup, apabila pekerjaan yang 

dilakukan tersebut menuntut ketelitian. Meskipun demikian harus 

juga, dalam hal ini sinar matahari yang masuk hendaknya jangan 

menimbulkan silau atau udara pengap. Dan harus diingat bahwa 

penerangan yang terlalu besar akan menyebabkan rasa panas, pada 

karyawan sehingga akan menimbulkan rasa gelisah. Tetapi 

sebaliknya bagi penerangan yang kurang, maka karyawan akan 

lekas lelah, mengantuk dan kemungkinan pekerjaan banyak keliru. 

5) Musik 

Musik sangat berpengaruh kepada kejiwaan seseorang, 

meskipun demikian, bila musik yang didengarkan tidak 

menyenangkan, lebih baik tanpa musik sama sekali. Sebaliknya, 

bila musik yang diperdengarkan menyenangkan, akan timbul 
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suasana gembira yang akan mengurangi kelelahan dalam bekerja. 

Dalam hal musik, selain dipilihkan yang menyenangkan, harus 

juga diperhatikan pengaruhnya terhadap pekerjaan. 

6) Keamanan 

Jaminan terhadap keamanan akan menimbulkan ketenangan 

maka hal ini akan didorong semangat kerja dan kegairahan kerja 

karyawan. Keamanan yang dimaksud disini adalah keamanan yang 

dapat dimasukkan kedalam lingkungan kerja. Dalam hal ini 

terutama keamanan milik pribadi bagi karyawan. Sebenarnya milik 

pribadi yang paling berharga bukan harta benda tetapi justru 

keamanan dirinya sendiri. Untuk keamanan terhadap keselamatan 

diri sendiri bagi setiap karyawan adalah hal yang sangat penting. 

7) Kebisingan 

Kebisingan dapat menggangu konsentrasi. Siapapun tidak 

senang mendengarkan suara yang bising, karena kebisingan 

merupakan gangguan terhadap seseorang. Dengan adanya 

kebisingan itu maka pekerjaan akan terganggu. Dengan 

terganggunya konsentrasi kerja ini, maka pekerjaan yang dilakukan 

akan banyak kesalahan atau kerusakan. Yang mana sudah barang 

tentu akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, maka 

perusahaan hendaknya dapat menghilangkan kebisingan tersebut. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Tabel 2: Penelitian yang Relevan 

 
Peneliti Judul Penelitian Rumusan Masalah Hasil Penelitian 

Dina 

Nurhayati 

(2008) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

dan Iklim Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan (Study 

Kasus pada 

Karyawan Bagian 

Produksi 

Perusahaan 

Kerajinan AKP 

CRAFT Bantul). 

1. Bagaimana pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan AKP Craft? 

2. Bagaimana pengaruh iklim 

kerja terhadap kinerja 

karyawan AKP Craft? 

3. Bagaimana pengaruh gaya 

kepemimpinan dan ikilm keja 

terhadap kinerja karyawan 

AKP Craft? 

1.  Adanya pengaruh positif antara gaya 

kepemimpinan suportif terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi AKP 

Craft. Persamaan regresi yang 

diperoleh yaitu Y=26,841+0,375X1. 

 2.  Adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara iklim kerja terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi AKP 

Craft. Persamaan regresi yang 

diperoleh yaitu Y=27,451+0,128X2. 

3.  Adanya pengaruh positif antara gaya 

kepemimpinan suportif dan iklim kerja 

terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi AKP Craft. Persamaan 

regresi yang diperoleh yaitu 

Y=26,733+0,311X1+0,275X2. 

4.  Variabel gaya kepemimpinan suportif 

memberikan sumbangan efektif sebesar 

10,87% yaitu lebih besar dibandingkan 

dengan variabel iklim kerja sebesar 

7,34% di perusahaan kerajinan AKP 

Craft, Bantul. Sisanya sebesar 81,79% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diungkapkan dalam penelitian ini. 
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Peneliti Judul Penelitian Rumusan Masalah Hasil Penelitian 

Uli Triani 

(2011) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Partisipatif 

terhadap Kinerja 

Karyawan di 

Bagian Penjualan 

pada PT. Astra 

Intenasional Tbk-

Honda Cabang 

Yogyakarta. 

Bagaimana pengaruh gaya 

kepemimpinan partisipatif 

terhadap kinerja karyawan 

dibagian penjualan pada 

PT.Astra Intenasional Tbk-

Honda Cabang Yogyakarta?  

Adanya pengaruh positif dan signifikan 

antara gaya kepemimpinan partisipatif 

terhadap kinerja karyawan dengan 

koofisiensi determinasi (R
2
) adalah 0,006 

yang berarti bahwa perubahan kinerja 

karyawan ditentukan sebesar 6% oleh 

gaya kepemimpinan partisipatif. Dimana 

uji thitung ditentukan sebesar 2,032 lebih 

besar dari ttabel. 

Theodora 

Ivana 

Elitasari 

(2006) 

Hubungan Gaya 

Kepemimpinan 

dan Lingkungan 

Kerja dengan 

Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus pada 

staf kantor 

PT.Albasi 

Bhumiphala 

Persada 

Temanggung). 

1. Bagaimana hubungan antara 

gaya kepemimpinan dengan 

kinerja karyawan PT. Albasi 

Bhumiphala Persada 

Temanggung? 

2. Bagaimana hubungan antara 

lingkungan kerja dengan 

kinerja karyawan PT.Albasi 

Bhumiphala Persada 

Temanggung? 

3. Bagaimana hubungan antara 

gaya kepemimpinan dan 

lingkungan kerja dengan 

kinerja karyawan PT. Albasi 

Bhumiphala Persada 

Temanggung? 

1. Ada hubungan positif dan signifikan 

antara gaya kepemimpinan dengan 

kinerja karyawan sebesar 0,593 dan 

sumbangan efektifnya sebesar 29,5%. 

2. Ada hubungan positif dan signifikan 

antara lingkungan kerja dengan kinerja 

karyawan sebesar 0,444 dan 

sumbangan efektifnya sebesar 11,6%. 

3. Ada hubungan positif dan signifikan 

antara gaya kepemimpinan dan 

lingkungan kerja dengan kinerja 

karyawan sebesar 41,1% sedangkan 

sisanya sebesar 58,9% yang 

dipengaruhi  variabel lai yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 
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Peneliti Judul Penelitian Rumusan Masalah Hasil Penelitian 

Eko 

Hertanto 

(2011) 

Pengaruh 

Stressor, 

Kepuasan Kerja 

Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

PT.Putera 

Dharma Industri 

Pulogadung 

Jakarta Timur. 

1. Bagaimana pengaruh  stressor 

terhadap kinerja karyawan 

PT.Putera Dharma Industri 

Pulo Gadung Jakarta Timur? 

2. Bagaimana pengaruh  

kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan PT.Putera 

Dharma Industri Pulo Gadung 

Jakarta Timur? 

3. Bagaimana pengaruh 

lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan PT.Putera 

Dharma Industri Pulo Gadung 

Jakarta Timur? 

1. Ada pengaruh variabel Stressor (X1) 

terhadap variabel Kinerja Karyawan 

PT. Putera Dharma Industri Pulo 

Gadung Jakarta Timur dengan data 

diperoleh nilai probabilitas thitung 

(0,001) < Level of Significant (0,05) 

2. Ada pengaruh variabel Kepuasan Kerja 

(X2) terhadap variabel Kinerja 

Karyawan PT. Putera Dharma Industri 

Pulo Gadung Jakarta Timur dengan 

data diperoleh nilai probabilitas thitung
 

(0,000) < Level of Significant (0,05) 

3. Ada pengaruh variabel Lingkungan 

Kerja (X3) terhadap variabel Kinerja 

Karyawan PT. Putera Dharma Industri 

Pulo Gadung Jakarta Timur dengan 

data diperoleh nilai probabilitas thitung 

(0,046) < Level of Significant (0,05). 

 

C. Kerangka Berpikir 

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan  

Gaya kepemimpinan yang tepat diperlukan untuk mempengaruhi 

karyawan agar berperan aktif adalah mereka (pemimpin) yang dapat 

menjalankan tugasnya. Karyawan atau bawahan akan merasa diperhatikan 

jika pemimpin mereka peka terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. 

Kinerja mereka akan positif jika pemimpin mampu menerapkan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan karyawan. 

Selain itu, pemimpin harus mendorong (memotivasi) dan membina setiap 

staf untuk berkembang secara optimal. Dengan demikian, seorang 
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pemimpin dapat dikatakan sebagai penggerak dari keberhasilan kerja 

organisasi atau perusahaan. 

2. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Kepuasan kerja dalam hal apapun sangat penting karena 

kecenderungan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan 

tidak akan dapat tercapai tanpa adanya kepuasan kerja karyawan. Dimana 

pihak perusahaan memang harus selalu memperhatikan kepuasan kerja 

karyawannya karena kalau karyawannya merasa puas maka yang akan 

merasa untung adalah perusahaannya itu sendiri. Dan hal ini sangat 

berpengaruh pada tujuan dari perusahaan. Selain itu karyawan yang 

merasa puas dalam bekerja senantiasa akan selalu bersikap positif dan 

selalu mempunyai kreativitas yang tinggi. 

3. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar 

pekerja dan dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan. Lingkungan dimana karyawan bekerja adalah pabrik 

atau perusahaan. Dengan demikian ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi lingkungan kerja, meliputi: pewarnaan, kebersihan, 

pertukaran udara, penerangan, musik, keamanan, dan kebisingan. 

Lingkungan kerja yang kondusif dan representatif akan memberi pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Misalnya: karyawan yang bekerja dalam 

ruangan yang nyaman, memiliki sarana untuk menyelesaikan tugas dalam 

kondisi yang baik dan didukung dengan kelompok yang selalu 
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bekerjasama dalam bekerja serta saling menghormati sesama kelompok, 

maka ia akan merasa betah untuk bekerja sehingga kinerjanya dapat 

optimal. Sebaliknya, bila karyawan di lingkungan kerja yang kotor, tanpa 

adanya sarana yang memadai dan hubungan tidak harmonis dengan 

kelompok kerja, maka karyawan tidak mendapat kenyamanan dalam 

bekerja sehingga kinerja yang dihasilkannya tidak optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Berpikir 

 

Keterangan: 

Gaya Kepemimpinan  = X1 

Kepuasan Kerja = X2 

Lingkungan Kerja = X3 

Kinerja Karyawan = Y 

= Pengaruh variabel independen terhadap dependen   

secara individual 

= Pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara simultan 

 

 

 

Kinerja Karyawan 

Gaya Kepemimpinan 

Kepuasan Kerja 

Lingkungan Kerja 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis atau dugaan sementara terhadap hasil penelitian adalah: 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan PT.Primissima. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT.Primissima. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT.Primissima. 

4. Ada pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan, kepuasan kerja 

dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan 

PT.Primissima. 


