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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga pelaksana pendidikan 

memiliki beragam upaya untuk mewujudkan tujuannya. Demikian pula dengan 

dukungan pemerintah yang secara serius merangkumnya dalam peraturan 

pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Didalamnya dijelaskan mengenai tata kelola 

perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun non akademik. Bidang akademik 

terdiri dari pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Bidang non akademik terdiri dari pelaksanaan organisasi, keuangan, 

kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana. Keseluruhannya tercantum 

bahkan pada persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia (SDM), 

penugasan, pembinaan dan pengembangan SDM, penyusunan target kerja dan 

jenjang karir, serta pemberhentian SDM. 

Merujuk pada PP Nomor 4 Tahun 2014 sudah selayaknya setiap 

Perguruan Tinggi mempersiapkan SDM terbaik dan manajemen terpadu dalam 

memberikan pelayanan pendidikan. Demikian pula yang telah diupayakan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), selaku salah satu PTS terkemuka 

di Jawa Tengah. Belasan Fakultas dan Program Pasca Sarjana, Program Doktoral, 

serta berbagi Unit Kerja, keberadaannya mendukung proses pelayanan dan 
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pembelajaran mahasiswa yang terintegrasi, seperti Perpustakaan, Biro 

Administrasi Umum (BAU), Biro Administrasi Akademik (BAA), One Day 

Service (ODS) dan berbagai unit kerja lainnya. 

Sejalan dengan upaya tersebut, Wakil Rektor 2 UMS, S mengungkapkan 

keinginannya untuk meningkatkan manajemen internal termasuk administrasi 

accountable dan sustainable, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas manajemen internal. Lebih lanjut beliau menyampaikan, 

“Manajemen internal yang baik secara otomatis akan berefek pada hubungan 

eksternal yang baik, sehingga tingkat kepuasan stakeholder internal maupun 

eksternal juga tinggi dan berdampak baik pada UMS” (http://www.ums.ac.id/ 

diunggah pada 28 Mei 2013). 

Namun demikian, kiranya masih dibutuhkan upaya yang lebih serius 

untuk mewujudkan hal tersebut. Konsep dan perencanaan manajemen yang baik 

perlu didukung sepenuhnya oleh SDM yang tepat pula, karena SDM merupakan 

tonggak utama yang berperan besar dalam mencapai tujuan organisasi. Akan 

tetapi, kondisi tersebut berbeda dengan data yang ditemukan pada penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Husnawati (2016), bahwa karyawan UMS 

khususnya staf tenaga kependidikan dinilai kurang cekatan dan lambat dalam 

merespon tugas sehingga penyelesaian tugas mendekati bahkan melewati target 

waktu yang ditentukan, kurang teliti, kerap datang terlambat, hingga menolak 

tugas jika dirasa tidak mampu. Melengkapi data awal penelitian, dilakukan 

wawancara, survei dan observasi lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran 

mengenai kendala yang dihadapi UMS (tabel 1). 

http://www.ums.ac.id/
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Tabel 1. Hasil Penggalian Data Awal 

Sumber  Wawancara Absensi Survey Observasi 

Informan Kepala Bagian 

HRD 

Kepala HRD Kepala BAA HRD Mahasiswa 

(n=100) 

Karyawan BAA (n=18) BAA 

(n=8) 

Inisial N M M - - - - 

Tanggal 21/2/2015 15/3/2015 22/9/2015 1/1/2014 - 

31/12/2014 

Maret/April 

2015 

Maret 2015 27/11/2015 & 

30/11/2015 

Tujuan Gambaran 

karyawan UMS 

secara umum 

Gambaran karyawan 

UMS secara umum 

Gambaran 

karyawan BAA 

Data 

keterlambatan 

Gambaran 

pelayanan BAA 

Gambaran 

permasalahan kerja dan 

saran 

Gambaran situasi 

kerja BAA 

(lingkungan & 

kinerja) & keseuaian 

data sebelumnya 

Hasil 1. Sistem promosi 

2. Penempatan 

3. Kompetensi 

karyawan 

4. Karyawan 

kurang 

cekatan, 

kurang 

proaktif, 

kurang peka 

terhadap 

pekerjaan, 

kinerja kurang 

baik 

5. Komitmen 

kerja kurang 

6. Menolak 

pekerjaan 

7. Kedisiplinan 

(sampai SP3) 

1. Produktivitas 

lebih tinggi 

dibandingkan 

universitas negeri 

tetapi lebih 

rendah dari 

perusahaan profit 

2. Kedisiplinan 

rendah 

3. Sistem absensi 

(tidak masuk, 

cuti, tugas luar, 

terlambat) 

4. Sistem seleksi 

awal belum 

terstandar 

5. Kompetensi 

karyawan tidak 

sesuai jabatan 

6. Mempertim-

bangkan jumlah 

1. Karyawan 

kurang giat, 

kurang 

bersemang-at 

dalam bekerja 

2. Kurang 

disiplin dalam 

hal waktu 

kerja 

3. Tidak 

memahami 

tugas dan 

tanggung-

jawab 

kerjanya 

4. Kompetensi 

tidak sesuai 

jabatan 

1. 9 dari 25 

karyawan 

BAA 

terlambat 50-

100% 

2. Termasuk 10 

unit kerja 

dengan 

keterlambat-

an tertinggi 

(urutan 10) 

1. 74% lambat 

dan bertele-

tele 

2. 70% tidak 

ramah 

3. 60% tidak 

puas 

dengan 

waktu 

pelayanan, 

kurang 

responsif 

4. 60% tidak 

puas 

dengan 

empati 

karyawan 

BAA tidak 

menunjuk-

kan sikap 

empati 

Permasalahan: 

1. Sistem kerja 

(program & jaringan 

komputer) 61,1% 

2. Kejelasan jobdesk 

33,3% 

3. Sistem insentif 

27,7% 

4. Sistem pelayanan 

22,2% 

5. Pengarsipan data 

16,6% 

6. Sikap mahasiswa 

11,1% 

7. Ruang kerja 5,5% 

8. Penempatan 

karyawan 5,5% 

9. Rotasi kerja 5,5% 

 

Lingkungan: 

1. Pencahayaan, 

suhu ruang, 

kebersihan, 

ruang gerak, 

cukup nyaman 

2. Tata ruang 

(fasilitas kerja 

tidak terpakai) 

kurang rapih 

 

Kinerja: 

1. 5 karyawan 

(62,5%) aktif 

bekerja 

2. 3 karyawan 

(37,5%) lebih 

sering tidak 

mengerjakan 

apapun 

3. 2 (25%) 
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Sumber  Wawancara Absensi Survey Observasi 

Informan Kepala Bagian 

HRD 

Kepala HRD Kepala BAA HRD Mahasiswa 

(n=100) 

Karyawan BAA (n=18) BAA 

(n=8) 

karyawan BAA 

7. Pengembangan 

karyawan 

8. Kepribadian 

karyawan 

9. Kepemimpinan 

10. Sistem insentif 

11. Perbedaan 

kualitas kerja dari 

unit kerja dan 

usia karyawan 

terhadap 

kebutuhan 

mahasiswa 

karyawan 

menonton video 

sepanjang 

pengamatan 

4. 1 karyawan 

(12,5%) hanya 

melayani 2 

mahasiswa 

sepanjang 

pengamatan 

5. Pelayanan tidak 

terstandar (ramah 

& tidak, waktu 

pelayanan  2 

mahasiswa 

menunggu ± 30 

menit, alur 

pelayanan, 

pengisian 

formulir) 

6. 1 karyawan 

(12,5%) keluar 

saat jam kerja ± 

30 menit 

7. Beberapa 

karyawan 

meninggalkan 

ruang kerja 

sebelum jam 

istirahat 
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Berdasarkan tabel 1 diperoleh data awal, bahwa Kepala HRD dan Kepala 

Bagian HRD mengeluhkan mengenai tampilan kerja karyawan terkait 

kedisiplinan, kompetensi, kurang cekatan, proaktif, komitmen kerja dan menolak 

pekerjaan. Salah satu unit kerja yang mendapat perhatian adalah BAA. Demikian 

pula yang disinggung oleh kepala HRD UMS mengenai kinerja karyawan BAA. 

Jika melihat pada jumlah personil, maka terbilang cukup, akan tetapi kinerja yang 

dihasilkan dirasa masih kurang memuaskan. Beliau bahkan memberikan saran 

untuk melakukan kerjasama dengan bagian IT dalam pembuatan sistem kerja guna 

membantu pekerjaan karyawan BAA, sehingga diharapkan unit kerja BAA dapat 

menunjukkan hasil kerja yang optimal. 

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Kepala BAA dan 

survei kepuasan mahasiswa terkait pelayanan yang diberikan BAA. Data yang 

diperoleh menunjukkan hal serupa yaitu karyawan kurang giat dan kurang 

bersemangat dalam bekerja, kurang disiplin, tidak kompeten dan tidak memahami 

tugas kerjanya, dengan demikian pelayanan yang diberikan lambat, bertele-tele, 

kurang responsif, tidak ramah dan tidak menunjukkan sikap empati terhadap 

kebutuhan mahasiswa. Tidak mengherankan jika BAA mendapat surat keluhan 

mahasiswa yang berisi tuntutan terhadap layanan BAA. 

Terkait ketidakdisiplinan karyawan peneliti melakukan analisa terhadap 

data absensi karyawan UMS selama tahun 2014. Data menunjukkan bahwa unit 

kerja BAA merupakan 10 unit kerja dengan tingkat keterlambatan tertinggi dari 

41 unit kerja yang ada di UMS. Khusus unit kerja BAA, diketahui sebanyak 9 
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karyawan BAA datang terlambat 50-100% dalam satu tahun, atau 36% karyawan 

BAA kerap datang terlambat. 

Data lanjutan yang peneliti lakukan adalah survei pada karyawan BAA 

terkait permasalahan kerja yang dihadapi. Mereka mengeluhkan mengenai sistem 

program dan jaringan komputer, kejelasan tugas, insentif, sistem pelayanan, 

pengarsipan data, sikap mahasiswa, ruang kerja, penempatan karyawan, dan rotasi 

kerja. Kemudian saran yang diajukan adalah memperbaiki sistem kerja program 

dan jaringan komputer, jobdesk, arsip, sistem pelayanan, pengembangan 

karyawan, status kerja, sistem insentif, seleksi, promosi, rotasi, tata kelola ruang 

dan fasilitas kerja. 

Terakhir, peneliti melakukan observasi terkait kondisi kerja dan tampilan 

kerja karyawan BAA. Terlihat bahwa pencahayaan, suhu ruang, kebersihan, ruang 

gerak, cukup nyaman, walaupun terdapat fasilitas kerja yang tidak terpakai berada 

pada ruang kerja, sehingga tata ruang kurang rapih. Tampilan kerja dan 

kedisiplinan karyawan yang terlihat, hanya 5 dari 8 karyawan aktif bekerja, 

sedangkan 3 karyawan lainnya tidak menunjukkan tampilan kerja yang optimal, 

pelayanan tidak terstandar, keluar disaat jam kerja dan meninggalkan ruang kerja 

sebelum jam istirahat. 

Merujuk pada teori Riggio (2013) bahwa kepuasan kerja dipengaruhi 

oleh tujuh aspek yaitu pekerjaan, kondisi kerja, imbalan (gaji atau insentif), 

prosedur dan kebijakan perusahaan, hubungan dengan rekan kerja, dan 

kesempatan promosi. Cooper dan Locke (2000) dalam teori persepsi nilai, 

menyatakan bahwa nilai-nilai yang dianggap penting oleh karyawan turut 
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menentukan kepuasan dan ketidakpuasannya terhadap pekerjaan. Ketika nilai-

nilai yang diharapkan tidak terrealisasi, maka akan membuat karyawan merasa 

tidak puas. Diketahui bahwa karyawan BAA menilai pekerjaannya (yaitu terkait 

kejelasan tugas, sarana penunjang seperti jaringan dan program komputer, sistem 

pelayanan dan pengarsipan), ruang kerja (penataan dan kerapihan), sistem 

promosi dan insetif, memerlukan perbaikan atau kurang sesuai dengan 

harapannya. 

Teori model karakteriktik pekerjaan, salah satunya membahas bahwa 

identitas tugas (task identity), yaitu kejelasan karyawan dalam memahami 

tugasnya dari awal sampai akhir, turut mempengaruhi kepuasannya dalam bekerja 

(Cooper & Locke, 2000). Hal ini pula disampaikan Syahruddin (2010) pada 

penelitiannya (karyawan Universitas S), bahwa faktor intrinsik pekerjaan menjadi 

faktor paling mempengaruhi kepuasan kerja, walaupun terdapat faktor hygiene 

(atasan, gaji, rekan kerja, kondisi kerja, keberhasilan, pengakuan, tanggung jawab, 

kesempatan pengembangan diri dan promosi) yang juga mempengaruhi kepuasan 

kerja. Rentsch dan Stell (1992), menyampaikan disamping faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yang selalu menjadi bagian utama adalah 

pekerjaan itu sendiri.  

Fathoni (2006) menyampaikan bahwa indikator kepuasan kerja diukur 

dengan kedisiplinan, moral kerja, dan turnover kecil, maka secara relatif kepuasan 

kerja karyawan baik, tetapi sebaliknya jika kedisiplinan dan moral kerja rendah, 

sedangkan turnover karyawan besar, maka kepuasan kerja karyawan kurang. 

Lebih lanjut Aamodt (2007) menyampaikan bahwa konsekuensi dari 
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ketidakpuasan terhadap pekerjaan ditunjukkan melalui empat hal yaitu, absensi, 

turnover, perilaku tidak produktif, dan kurangnya OCB (Organizational 

Citizenship Behaviors). Hal yang sama dikemukakan penelitian Nur (2013) 

mengenai kepuasan kerja karyawan Universitas K, bahwa kepuasan kerja 

mempengaruhi kinerja karyawan, artinya semakin tinggi tingkat kepuasan kerja 

yang dimiliki akan memberikan dampak yang positif dalam peningkatkan kinerja 

karyawan. Dapat diketahui bahwa karyawan BAA menunjukkan kedisiplinan 

yang rendah demikian pula dengan tampilan kinerjanya.  

Ketidakpuasan kerja tidak hanya berdampak pada kinerja karyawan dan 

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, akan tetapi turut 

mempengaruhi kepuasan seseorang dalam menjalani kehidupannya (Cooper & 

Locke, 2000). Hal ini sangat disayangkan, karena selain mengganggu kesehatan 

mental, sesungguhnya jika seorang karyawan memiliki kepuasan hidup yang baik 

(happy non-work life), maka akan turut berpengaruh terhadap pengalaman dan 

pemaknaannya dalam bekerja. Dengan kata lain kepuasan kerja dan kepuasan 

hidup, keduaya saling mempengaruhi (Cooper & Locke, 2000).  

Berdasarkan penggalian studi awal dan penjabaran sebelumnya diketahui 

bahwa karyawan BAA mengalami permasalahan kedisiplinan, kejelasan tugas dan 

prosedur pelaksanaan tugas, fasilitas penunjang dan tata kelola ruang kerja, yang 

mempengaruhi tampilan kerja dan lebih lanjut mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan serta dampak lebih lanjutnya. Hasil penggalian studi awal menarik 

peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai kepuasan karyawan BAA. 

Disamping itu, menggali mengenai faktor-faktor apa saja yang turut berpengaruh 
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terhadap kepuasan kerja. Melalui penelitian ini kemudian akan disusun suatu 

rancangan program yang tepat bagi peningkatan kepuasan kerja karyawan BAA. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pilot project untuk 

mengukur tingkat kepuasan karyawan UMS diawali dengan unit kerja BAA 

dengan mengukur tingkat kepuasan dan melihat pada aspek mana saja kepuasan 

dan ketidakpuasan kerja terjadi.  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan bahwa kepuasan 

kerja karyawan merupakan hal penting dalam suatu organisasi dan terdapat 

berbagai faktor mempengaruhinya, maka peneliti tertarik untuk mengajukan dua 

rumusan masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana kondisi dan tingkat kepuasan kerja karyawan BAA UMS? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan BAA 

UMS? 

3. Seperti apa bentuk atau respon kepuasan dan ketidakpuasan karyawan BAA? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memahami kondisi dan tingkat kepuasan kerja karyawan BAA. 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan BAA. 

3. Memahami dinamika kepuasan kerja pada karyawan BAA. 
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4. Merancang rekomendasi program yang tepat dan dapat diaplikasikan sebagai 

salah satu bentuk upaya meningkatkan kepuasan kerja karyawan BAA UMS.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan 

keterampilan dalam melakukan penelitian, serta memberikan gambaran 

mendalam mengenai kepuasan kerja dan rekomendasi program bagi 

karyawan BAA.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang Psikologi Industri 

dan Organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Karyawan BAA 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi karyawan 

BAA sebagai upaya guna meningkatkan kepuasan kerja. 

b. Bagi Psikolog atau Ilmuwan Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang riil 

dalam menjelaskan dan menangani dengan tepat permasalahan kepuasan 

kerja karyawan. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan tema kepuasan kerja telah banyak dilakukan, baik 

dalam lingkup lembaga pendidikan maupun perusahaan. Berikut beberapa 

penelitian kepuasan kerja di lembaga pendidikan (UMS maupun perguruan tinggi 
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lainnya), instansi atau perusahaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri (tabel 

2, halaman 13).  

Berdasarkan tabel 2 terdapat tiga penelitian tesis terkait kepuasan kerja 

yang dilakukan di UMS yaitu Erawati (2013), Oktaviansyah (2007) dan Satria 

(2004). Perbedaan dengan penelitian yang diajukan diantaranya adalah tujuan 

penelitian, metode yang digunakan, dan subjek penelitian. Tujuan dari penelitian 

sebelumnya adalah mengetahui dan menguji hubungan antar variabel, sedangkan 

tujuan penelitian ini adalah memahami kondisi, mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi, memahami dinamika kepuasan kerja, dan merancang rekomendasi 

program guna meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, metode pada penelitian 

sebelumnya adalah kuantitatif dan eksperimen, sedangkan penelitian yang 

diajukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan kepuasan 

kerja secara keseluruhan. Subjek penelitian terdahulu adalah sampling secara 

general pada seluruh karyawan nonakademik dan khusus pada jabatan tertentu 

yaitu Ka.Ur, sedangkan pada penelitian yang diajukan subjek penelitian 

mengkhususkan pada unit kerja BAA dengan melibatkan seluruh karyawan yang 

ada.  

Perbedaan dengan penelitian lainnya yang dilakukan di luar negeri terdiri 

dari tujuan, metode, subjek penelitian dan alat ukur yang digunakan. Sebagian 

besar metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah kuantitatif, yaitu 

Czarnota & Bojarska (2015), Guo, Li, & Wu (2015), Khalid, Irshad, & Mahmood 

(2012), Adenike (2011), Azeem (2010), Swafford & Legg (2009), Ruel (2009), 

dan  Tella, Ayeni, & Popoola ( 2007), dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 
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antar variabel dengan analisis data menggunakan multi linear regression. Hanya 

tiga penelitian yang menggunakan metode kualitatif, yaitu Tai & Chuang (2014), 

Al-Hinai & Bajrachary (2014) dan Saba (2011), dengan jenis kualitatif deskriptif 

survey dan cross sectional descriptive. Adapun perbedaan tujuan penelitian adalah 

menggali faktor, aspek, level dan perbedaan antara kepuasan kerja di universitas 

negeri / private dan di universitas swasta / umum, perbedaan kondisi kepuasan 

kerja pada subjek penelitian. Subjek penelitian terdahulu cukup beragam yaitu  

karyawan akademik, perpustakaan, rumah sakit maupun karyawan perusahaan dan 

isntansi lainnya. Alat ukur yang digunakan diantaranya adalah MSQ versi 

lengkap, JSS, JSOUS, JDI dan perpaduan dengan kuesioner biografi dan 

kuesioner terkait variabel penelitian lainnya. 

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang diajukan 

berada pada subjek penelitian. Dimana penelitian di atas mengukur kepuasan pada 

karyawan akademik maupun bidang lainnya, sedangkan penelitian yang diajukan 

peneliti mengukur kepuasan kerja karyawan non akademik. Disamping itu, alat 

ukur yang digunakan menggunakan MSQ versi singkat. Metode penelitian ini 

adalah mixed methods dengan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. 

Merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa masing-masing 

penelitian memiliki sumbangsih tersendiri. Demikian halnya dengan penelitian 

ini, yaitu memperkaya kajian empirik terkait topik serupa, terutama memberikan 

penjelasan komprehensif mengenai kondisi dan tingkat kepuasan kerja, faktor-

faktor yang mempengaruhi, memahami dinamika kepuasan kerja, dan merancang 

rekomendasi program guna meningkatkan kepuasan kerja karyawan BAA UMS.  
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Tabel 2. Penelitian Kepuasan Kerja Terdahulu 

NO PENELITIAN TUJUAN VARIABEL METODE / INSTRUMEN HASIL 

1.  Czarnota, J., & 

Bojarska. (2015). 

Journal of 

Management and 

Organization. 

Mengetahui keterkaitan 

antara kepuasan kerja 

dengan perilaku tidak 

produktif pada karyawan 

lembaga pemerintahan 

di Warsaw, Polandia. 

1. Perilaku kerja 

tidak produktif 

(Counter-

productive 

Work Behavior) 

2. Kepuasan kerja 

- Kuantitatif 

- Kuesioner: 

1. Kecenderungan 

perilaku agresif 

2. Stres kerja 

3. Keadilan organisasi 

4. Kepuasan kerja 

5. Perilaku tidak 

produktif 

1. Terdapat hubungan antara kepuasan kerja dan perilaku tidak 

produktif.  

2. Kecenderungan agresifitas mengarah pada perilaku tidak 

produktif. 

3. Kepuasan kerja rendah mengarah pada perilaku tidak 

produktif dan persepsi terhadap keadilan organisasi rendah, 

serta cenderung bersikap agresif. 

4. Kepuasan kerja tinggi tetapi memiliki kecenderungan perilaku 

tidak produktif memiliki kecenderungan pula untuk bersikap 

agresif namun tingkatannya lebih rendah. 

5. Kepuasan tinggi dan perilaku tidak produktif rendah, diikuti 

dengan persepsi keadlian organisasi sangat tinggi.  

2.  Guo, W., Li, T., & 

Wu, N. (2015). 

Journal of Human 

Resource and 

Sustainability Studies. 

Mengetahui hubungan 

antar variabel. 

1. Gaya 

komunikasi 

pimpinan 

2. Kepuaan kerja 

3. Work 

engagement 

4. Job burnout 

- Kuantitatif 

- Kuesioner: 

1. Communicator Style 

Measure (CSM) 

2. Job Satisfaction 

Survey (JSS) 

3. Utrecht Work 

Engagement Scale 

(UWES) 

4. MBI-GS pengukuran 

job burnout 

1. Gaya komunikasi supportive pimpinan memiliki hubungan 

dengan kepuasan kerja dibandingkan dengan gaya komunikasi 

autocratic. Dengan demikian terdapat hubungan antara gaya 

komunikasi pimpinan dengan kepuasan kerja. 

2. Job engagement berhubungan dengan dua bentuk gaya 

komunikasi pimpinan. 

3. Job burnout adalah efek dari hubungan antara gaya 

komunikasi autocratik dan kepuasan kerja.  

4. Job burnout memprediksikan kepuasan kerja. 

3.  Tai, F.-M., & Chuang, 

P.-Y. (2014). 

The Journal of Human 

Resource and Adult 

Learning. 

1. Level  kepuasan kerja 

karyawan universitas 

umum dan negeri 

2. Membandingkan 

level kepuasan kerja 

pada karyawan 

universitas umum dan 

Kepuasan kerja - Kualitatif  

- Linear regression 

- Alat ukur JSOUS 

Questionnaire (5 pilihan 

jawaban, Likert) 

- Aspek JSOUS 

Questionnaire: 

1. Univeritas umum: Lebih puas secara umum, dan untuk aspek 

kepuasannya adalah aspek self-worth, organizational 

decision-making, dan salary welfare. 

2. Universitas negeri: Kepuasan lebih pada aspek interpersonal 

relationship dan self-worth.  

3. Univeritas umum lebih puas dibandingkan universitas negeri. 

Kepuasan dari segi gaji dan secara umum juga lebih besar 
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universitas negeri 

3. Faktor-faktor  yang 

mempengaruhi 

kepuasan kerja di 

universitas umum dan 

negeri 

Salary welfare, work 

environment, 

organizational decision-

making, leadership care, 

interpersonal 

relationship, self-worth, 

dan overall job 

satisfaction 

- Penyajian data: deskriptif, 

inferensial statistik, dan 

menujukkan nilai mean 

dan rangking 

pada universitas umum. 

4.  Al-Hinai, Z., & 

Bajrachary, A. (2014). 

13th International 

Academic Conference. 

Mengetauhi faktor-

faktor yang 

mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan 

akademik yang bekerja 

di seluruh universitas di 

Sultanate Oman. 

Kepuasan kerja - Kualitatif 

- Kuesioner likert 5 pilihan  

(1 sangat tidak sesuai 

sampai 5 sangat sesuai) 

- Wawancara 6 responden 

dan dianalisa dengan 6 

faktor mempengaruhi 

kepuasan kerja 

- Kualitatif kuesioner 

1. Keenam faktor (remunerasi dan pengembangan, management 

support, students, colleagues, workload dan status kerja) 

positif berkaitan dengan kepuasan kerja. 

2. Beban kerja / workload, merupakan faktor utama yang 

berkaitan dengan kepuasan kerja. Selanjutnya faktor persepsi 

terhadap rekan kerja, status kerja, management support dan 

remunerasi dan pengembangan. 

5.  Saif, N. I., & Saleh, A. 

S. (2013). 

International Journal 

of Humanities and 

Social Science. 

Mengetahui dampak 

psychological 

empowerment terhadap 

kepusan kerja. 

1. Psychological 

empowerment 

2. Kepuasan kerja 

- Deskriptif dan kuantitatif 

- Kuesioner: 

1. Kepuasan kerja 

2. Psychological 

empowerment 

1. Psychological empowerment mempengaruhi kepuasan kerja. 

2. Psychological empowerment terdiri dari: 

- Pemaknaan terhadap berharganya pekerjaan yang 

dilakukannya. 

- Kompetensi atau keahliannya dalam bekerja. 

- Self-determination atau kontrol diri terhadap sikap kerja, 

bertanggungjawab dalam pekerjaannya, pengambilan 

keputusan, pemanfaatan waktu dan kecepatan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

- Memberikan dampak atau pengaruh terhadap strategi, 

administrasi dan operasional di tempat kerjanya. 
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6.  Erawati, S. E. (2013). 

Tesis. 

Mengetahui pengaruh 

antar variabel. 

1. Kepemimpinan 

Transforma-

sional 

2. Kepuasan Kerja 

- Eksperimen 

- Kuesioner kepuasan kerja 

& kepemimpinan 

Kepuasan kerja meningkat setelah pimpinan diberikan pelatihan. 

Pretest: 

- 1 orang kepuasan sangat rendah 

- 11 orang kepuasan rendah 

- 19 orang kepuasan sedang 

Posttest: 

- 1 orang kepuasan rendah 

- 22 orang kepuasan sedang 

- 8 orang kepuasan tinggi 

7.  Canrinus, E. T., 

Helms-Lorenz, M., 

Beijaard, D., Buitink, 

J., & Hofman, A. 

(2012). 

Europian Journal of 

Psychological 

Education. 

Mengetahui hubungan 

antar variabel 

1. Efikasi diri 

2. Kepuasan kerja 

3. Komitmen 

4. Motivasi 

- Kuantitatif 

- Kuesioner: 

1. Principal Component 

Analysis (PCA) yang 

terdiri dari kepuasan 

kerja, efikasi diri dan 

komitmen 

2. Motivasi 

1. Efikasi diri berhubungan dengan kepuasan relasi dan 

mempengaruhi komitmen dan motivasinya. 

2. Kepuasan relasi dan kepuasan akan gaji mempengaruhi 

komitmen. 

3. Variabel kepuasan kerja dan komitmen memiliki hubungan 

yang lebih tinggi dibanding variabel lainnya. 

8.  Warr, P., & Inceoglu, 

I. (2012). 

Journal of 

Occupational Health 

Psychology. 

Mengetahui hubungan 

antar variabel. 

1. Job engagement 

2. Job satisfaction 

3. Job-fit 

- Kuantitatif 

- Kuesioner: 

1. Want Job Feature 

(WJF) 

2. Actual Job Feature 

(AJF) 

3. Job Related Well 

Being 

1. Job engagement dan kepuasan kerja saling berhubungan. 

2. AJF mempengaruhi kepuasan kerja. 

3. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh job-fit. 

 

9.  Khalid, S., Irshad, M. 

Z., & Mahmood, B. 

(2012). 

International Journal 

of Business and 

Management. 

Mengetahui hubungan 

antara faktor yang 

mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan 

uinversitas negeri dan 

swasta di Punjab, 

Pakistan. 

Kepuasan kerja - Kuantitatif 

- Kueisoner kepuasan kerja 

- Kuesioner demografi 

1. Universitas swasta memiliki kepuasan akan faktor gaji, 

pimpinan, dan kesempatan promosi yang lebih tinggi 

dibandingkan universitas negeri. 

2. Univeristas negeri memiliki kepuasan yang lebih tinggi pada 

faktor rekan kerja dan jaminan pekerjaan. 
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10.  Adenike, A. (2011). 

Business Intelligence 

Journal. 

Mengetahui hubungan 

antar variabel. 

1. Iklim organisasi 

2. Kepuasan kerja 
- Kuantitatif 

- Kuesioner: 

1. Kepuasan kerja 

2. Iklim organisasi 

1. Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara iklim 

organisasi dan kepuasan kerja. 

2. Ketidakpuasan kerja dijelaskan melalui beban kerja, 

kurangnya feedback kerja dan dukungan atasan. 

3. Iklim kerja dijelaskan melalui boredom and frustration, 

kebijakan, kondisi kerja dan partisipasi dalam pengambilan 

keputusan. 

11.  Saba, I. (2011). 

International journal 

of Academic Research 

in Business and Social 

Sciences. 

1. Mengetahui level 

kepuasan kerja 

karyawan akademik 

universitas di 

Bahawalpur 

2. Memahami faktor-

faktor yang 

berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja 

pengajar 

3. Mencari tahu faktor-

faktor yang signifikan 

berhubungan dengan 

kepuasan kerja  

Kepuasan kerja - Kualitatif 

- Kuesioner: 

1. Karakter demografi 

(JK, pendidikan, usia, 

lama bekerja & status 

pernikahan) 

2. Job satisfaction index / 

kepuasan. 

Menggunakan 5 

pilihan jawaba dari 

sangat puas sampai 

sangat tidak puas, 

skala likert 

1. 68% puas; 17% tidak puas dan 15% rata-rata. 

2. 15% kepuasan rata-rata, sebagian besar belum memiliki 

pengalaman kerja yang lama. 

3. 65% puas dengan gaji, walaupun bukan sangat puas. Usia 25-

44, jenjang pendidikan master. 

4. Karyawan lebih puas dengan faktor rekan kerja 83%, jaminan 

kerja 76%, pekerjaan dan lingkungan kerja masing-masing 

68%, gaji 65% dan kesempatan promosi 41%. 

5. Karyawan yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak 

lebih puas dengan faktor konten pekerjaan, karena mereka 

memiliki otonomi metode mengajar. 

6. Karyawan baru lebih tertarik dengan tawaran gaji dan 

kesesuaian dengan kualifikasi pendidikan mereka. 

7. Faktor rekan kerja memiliki porsi yang paling tinggi karena 

dapat diajak bekerjasama dan memberikan bantuan saat 

dibutuhkan. 

8. Faktor ketidakpuasan terbesar pada kesempatan promosi 

karena kebijakan rekrutmen pada universitas umum lebih 

diutamakan. 

12.  Suki, N. M., & Suki, 

N. M. (2011). 

International Journal 

of psychology 

Research. 

Mengetahui pengaruh 

perbedaan gender 

karyawan terhadap 

kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. 

1. Gender 

2. Kepuasan kerja 

3. Komitmen 

organisasi 

- Kuantitatif 

- Kuesioner: 

1. Kepuasan kerja 

Hackman & Oldman 

2. Komitmen organisasi 

Mowday, Porter, 

1. Tingkat kepuasan kerja dan komitmen antara karyawan laki-

laki dan perempuan sama. 

2. Kepuasan kerja & komitmen organisasi saling mempengaruhi 

gender. 
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Steers & Boulian 

13.  Azeem, S. M. (2010). 

Psychology. 

Mengetahui hubungan 

antara faktor demografik 

(usia & masa  kerja) dan 

faktor kepuasan kerja 

terhadap komitmen 

organisasi. 

1. Kepuasan kerja 

2. Komitmen 

organisasi 

- Kuantitatif 

- Kuesioner: 

1. JDI 

2. Organizational 

Commitment 

Questionnaire (OCQ) 

1. Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara faktor 

kepuasan kerja, faktor demografi, dan komitmen organisasi. 

2. Atasan, gaji, kepuasan kerja secara keseluruhan, usia dan 

masa kerja, merupakan faktor utama komitmen organisasi. 

14.  Swafford, L. G., & 

Legg, J. S. (2009). 

Journal of Allied 

Health. 

1. Memprediksi aspek-

aspek yang 

mempengaruhi tinggi 

atau rendahnya 

kepuasan kerja 

pengajar 

2. Mengaplikasikan 

hasil penelitian untuk 

rekrutmen dan retensi 

pengajar 

Kepuasan kerja - Non-eksperimental cross-

sectional descriptive  

- Dua alat ukur: 

- MSQ long version 

kepuasan secara umum 

- RT satisfaction kepuasan 

secara spesifik 

45 Rendah, 25 Sedang, & 14 Tinggi. 

- Students 

- Coworkers 

- Job Characteristics 

- Ability Utilization 

- Institutional Support 

- Resources 

- Personnel 

- Compensation 

- Advancement 

15.  Ruel, S. P. (2009). 

Tesis. 

1. Hubungan konflik 

peran, ambiguitas 

peran, dan 

keseimbangan peran 

kerja 

2. Pengaruh ketiganya 

terhadap kepuasan 

kerja dan intensi 

menetap 

1. Peran 

2. Kepuasan kerja 

3. Intensi menetap 

- Kuantitatif  

- Stratified random sample 

dari 16 sekolah 

keperawatan dan 22 

sekolah tinggi 

- AJDI & AJIG  

- Role questionnaire 

- Prince’s intent to stay 

scale 

1. Co-workers; Work on present job; Job in general (AJIG); 

Supervisor; Promotion opportunity; Pay. 

- Role conflict, role ambiguity, work role balance predict job 

satisfaction. 

- Role conflict, role ambiguity, work role balance predict 

intent to stay. 

- Kepuasan meningkat maka intent to stay meningkat. 

- Perbedaan kepuasan dan intent to stay pada lama kontrak 

kerja, masa kerja dan jenjang jabatan. 

2. Tingkat kepuasan sesuai jenjang jabatan paling puas: 

- Assistant professor 

- Instructor 

- Associate professor 
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- Professor  

16.  Oktaviansyah, A. D. 

(2007). 

Tesis. 

Menguji hubungan antar 

variabel 

1. Kohesivitas 

Kelompok 

2. Kepuasan Kerja  

3. Komitmen 

Organisasi 

- Kuantitatif 

- Kuesioner 

- Random sampling 

- Analisa teknik regresi 

1. Kohesivitas dan kepuasan berhubungan dengan komitmen 

organisasi. 

2. Hubungan kohesivitas dan kepuasan lebih tinggi. 

3. Terdapat perbedaan signifikan antara 3 variabel di masing-

masing unit kerja UMS. 

- Kepuasan biro administrasi kedua tertinggi 

- Komitmen tertinggi 

- Kohesivitas tertinggi kedua 

17.  Tella, A., Ayeni, C. 

O., & Popoola, S. O. 

(2007). 

Library Philosophy 

and Practice. 

1. Mengetahui 

hubungan antar 

variabel 

2. Perbedaan motivasi 

kerja karyawan 

perpustakaan 

profesional dan non-

profesional 

3. Perbedaan kepuasan 

kerja karyawan 

perpustakaan dan 

karyawan 

perpustakaan khusus 

penelitian 

4. Hubungan antara 

lama kerja dan 

komitmen karyawan 

perpustakaan 

1. Motivasi kerja 

2. Kepuasan kerja 

3. Komitmen 

- Deskriptif survey 

- Kuesioner WMJSCS: 

1. Motivasi kerja 

2. Kepuasan kerja 

3. Komitmen   

1. Motivasi kerja dan kepuasan kerja saling berhubungan. 

2. Terdapat hubungan antara motivasi kerja dan komitmen 

oragisasi, namun tidak dengan sebaliknya. 

3. Tidak terdapat perbedaan motivasi kerja antara karyawan 

perpustakaan profesional dan non-profesional. 

4. Tidak terdapat perbedaan kepuasan kerja antara karyawan 

perpustakaan dan karyawan perpustakaan khusus penelitian. 

5. Tidak terdapat hubungan antara lama kerja dan komitmen 

organisasi. 

 

18.  Satria, R. Y. (2004). 

Tesis. 

Mengetahui hubungan 

antara variabel 

1. Komitmen 

Organisasi 

2. Iklim 

Organisasi 

3. Kepuasan Kerja 

- Kuantitatif 

- Kuesioner 

- Random sampling 

- Analisan teknik regresi 

1. Komitmen organisasi & ilkim organisasi signifikan dengan 

kepuasan kerja. 

2. Komitmen organisasi memilik hubungan lebih besar dengan 

kepuasan kerja. Pada faktor kontinuitas & normatif. 

3. Iklim organisasi memiliki hubungan signifikan dengan 
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kepuasan kerja. Pada faktor konformitas & kejelasan 

organisasi. 

4. Terdapat perbedaan signifikan antara 3 variabel di masing-

masing unit kerja UMS. 

- Kepuasan Biro Administrasi 3 terbawah 

- Iklim terendah 

- Iklim Komitmen 3 terendah 

19.  Judge, T. A., Heller, 

D., & Mount, M. K. 

(2002). 

Journal of Applied 

Psychology. 

Meta analisis 5 model 

kepribadian dan 

kepuasan kerja. 

1. Model 

kepribadian 

2. Kepuasan kerja 

- Possible studies 

PsycINFO (1887-2000) 

mengenai referensi 

kepribadian dan kepuasan 

kerja 

1. Kepribadian neuroticism sangat berhubungan dengan 

kepuasan kerja, selanjutnya conscientiousness dan 

kepribadian extraversion. Sedangkan kepribadian 

agreeableness sangat rendah hubungannya dengan kepuasan 

kerja dan kepribadian openness to experience menunjukkan 

hubungan yang lemah terhadap kepuasan kerja. 

2. Neuroticism: negative life events. 

3. Extraversion: positive emotions, banyak teman, social facility, 

interpersonal interaction. 

4. Openness to experience: scientific, artistic creativity, 

divergent thinking, low religiosity, political liberalism. 

5. Agreeableness: happiness, greater motivation, interpersonal 

intimacy, great well-being, satisfying relationship. 

6. Conscientiousness: general work-involvement, satisfying 

work reward formal (gaji, promosi) nonformal (pujian, 

penghormatan, perasaan akan pencapaian). 

20.  Wright, T. A., & 

Cropanzano, R. 

(2000). 

Journal of 

Occupational Health 

psychology. 

Mengetahui hubungan 

antar variabel. 

1. Kesejahteraan 

psikologis 

2. Kepuasan kerja 

3. Tampilan kerja 

- Kuantitatif 

- Kuesioner: 

1. Index of psychological 

well-being Berkman 

2. Job satisfaction 

measure Price & 

Mueller; Wright & 

Bonett 

3. Supeviror rating 

1. Kesejahteraan psikologis menjadi prediktor tampilan kerja 

bahkan kepuasan kerja. 

2. Kesejahteraan psikologis dan tampilan kerja saling 

mempengaruhi. 

3. Kesejahteraan psikologis lebih menjadi prediktor tampilan 

kerja dibandingkan kepuasan kerja. 
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