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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Kepuasan Kerja  

2.1.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Sikap karyawan yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi adalah minat utama dalam bidang perilaku organisasi dan praktik 

manajemen sumber daya manusia. Kepuasan kerja mencerminkan sikap seseorang 

terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya, 

dan seorang karyawan yang menikmati pekerjaannya akan merasa puas. 

Menurut Robbins dan Judge dalam Wibowo (2014 : 131), Kepuasan kerja 

yaitu sebagai perasaan positif tentang pekerjaan sebagai hasil evaluasi dari 

karakteristiknya. Pekerjaan memerlukan interaksi dengan rekan sekerja dan 

atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasional, memenuhi standar kinerja, 

dan lainnya. 

Menurut Hasibuan (2009 : 202), Kepuasan kerja adalan sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh 

moral kerja , kedisiplinan dan prestasi kerja. Sedangkan menurut Robbins 

(2010:37),  kepuasan kerja mengacu pada sikap yang lazimditunjukkan seseorang 

terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan kepuasan kerja yang tinggi memiliki 

sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Seseorang yang tidak puas memiliki 

sikap negatif. Ketika orang-orang membicarakan sikap karyawan, biasanya 

merujuk pada kepuasan kerja. 
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Kepuasan kerja bersifat individual, setiap orang memiliki tingkat kepuasan 

yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin 

tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individual, 

maka semakin tinggi kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, 

kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan 

sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tdak puas dalam bekerja (Riva’i 

dkk, 2009 : 856). Berdasarkan beberapa batasan yang diberikan oleh para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah cara individu merasakan 

pekerjaan yang dihasilkan dari sikap individu tersebut terhadap berbagai aspek 

yang terkandung dalam pekerjaan. Cara individu dalam merasakan pekerjaan juga 

dipengaruhi oleh karakteristk individu serta situasi-stuasi baik didalam maupun 

diluar lingkungan pekerjaaannya. 

2.1.2 Penyebab Kepuasan Kerja 

Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Sinambela (2012), Memberikan 

pendapat tentang penyebab kepuasan kerja yaitu: 

1. Need Fullfillment, yaitu pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini kepuasan 

kerja ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan yang memberikan 

kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Discrepancies, yaitu ketidakpuasan. Kepuasan menurut faktor ini 

merupakan sejauh mana hasil dapat memenuhi harapan, yang 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang 

diperoleh individu dari pekerjaannya. 
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3. Value Attaiment, pencapaian nilai. Dalam hal ini menunjukkan bahwa 

kepuasa merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan 

nilai kerja individual yang penting. Nilai yang diharapkan satu orang dengan 

orang lain pasti berbeda baik kuantitas maupun kualitas dari nilai tersebut.  

4. Equity, keadilan. Berkontribusi signifikan terhadap kepuasan kerja, 

kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan 

ditempat kerja. Sulitnya adalah menyamakan persepsi tentang kriteria 

keadilan tersebut. 

5. Dispositional/genetik Componens, Komponen genetik. Kepuasan dalam hal 

ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja sebagian merupakan 

fungsi pribadi dan sifat genetik. 

2.1.3 Mengukur Kepuasan Kerja  

Menurut Wibowo (2014), ada dua model yang disarankan dalam mengukur 

kepuasan kerja, yaitu: The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) dan Job 

Descriptive Index. 

a. MSQ (The Minnesota Satisfaction Questionnaire) mengukur kepuasan 

dengan: 

1. Kondisi kerja (Working Conditions) 

2. Kesempatan untuk maju (Chances of Advancement) 

3. Kebebasan untuk menggunakan pertimbangannya sendiri (Freedom to us 

one’s own) 

4. Pujian karena telah melakukan pekerjaan dengan baik (Praise of doing a 

good job) 
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5. Perasaan atas pencapaian (Feeelings of Accomplishment. 

b. Job Descriptive Index mengukur kepuasan kerja dengan : 

1. The work in self, Pekerjaan itu sendiri, yang mencakup tanggung jawab, 

kepentingan dan pertumbuhan (responbility, intres, and growth) 

2. Quality of Supervision, kualitas pengawasan yang mencakup bantuan 

teknik dan dukungan sosial (technical help and social support) 

3. Relationship with co-worker, hubungan dengan rekan sekerja yang 

mencakup keselarasan sosial dan rasa hormat (social harmony and 

respect) 

4. Promotion opportunities, peluang promosi, termasuk kesempatan untuk 

kemajuan selanjutnya (chances fro further advancement). 

5. Pay, bayaran dalam bentuk kecukupan bayaran dan perasaan keadilan 

terhadap orang lain (adequacy of pay, and perceived equity with others). 

2.1.4 Faktor-Faktor Penentu Kepuasan Kinerja 

Menurut Munandar (2014), Faktor-faktor penentu kepuasan kerja yaitu 

sebagai berikut : 

1. Ciri-ciri intrinsik pekerjaan  

a. Keragaman keterampilan yaitu suatu pekerjaan membutuhkan berbagai 

keterampilan. Hal ini berguna agar karyawan tersebut tidak bosan. Para 

karyawan akan cenderung menyukai posisi yang mana sesuai dengan 

keterampilannya. 
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b. Jati diri tugas (task identity) yaitu jati diri nilai ini akan memberikan nilai 

atau kedudukan penting dalam organisasi. Nilai ini merupakan bentuk 

penghargaan bagi para anggota organisasi, misalnya penentuan jabatan. 

c. Tugas yang penting yaitu para karyawan akan memiliki rasa kepuasan 

kerja apabila ia merasa memiliki tugas yang penting dan membuatnya 

pekerjaan itu menjadi bearti. 

d. Otonomi yaitu hak yang diberikan kepada karyawan untuk 

mengungkapkan pendapat dan mengambil suatu keputusan. Otonomi ini 

diharapkan akan mampu memberikan kepuasan kerja bagi para 

karyawan. 

e. Pemberian balikan pada pekerjaan membantu meningkatkan kepuasan 

kerja, yaitu biasanya berupa evaluasi kerja yang merupakan bentuk 

perhatian atasan kepada bawahan. 

2. Ciri-ciri ekstrinsik pekerjaan 

a. Gaji penghasilan, yaitu imbalan yang dirasakan adil (Eqquitteble 

reward). Setiap karyawan yang melaksanakan tugasnya akan diberikan 

gaji/imbalan. Akan tetapi tidak semua orang menjadikan gaji sebagai 

tujuan utama dalam bekerja. Banyak orang yang bersedia menerima gaji 

sedikit ditempat yang mereka sukai. Apabila gaji/upah disesuaikan 

dengan pekerjaan, tingkat kompetensi yang dimiliki, serta standar 

gaji/upah yang telah berlaku maka kepuasan kerja akan diperoleh. 

b. Penyeliaan, pemimpin yang ideal akan mampu memjaga kepuasan kerja 

para karyawannya. Salah satunya adalah dengan cara melakukan 
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penyeliaan. Penyeliaan (supervise) merupakan suatu bantuan yang akan 

diberikan oleh atasan kepada bawahan yang mengalami kesulitan. 

c. Rekan-rekan sejawat yang menunjang, tugas dari setiap pekerjaan ini 

menuntut adanya interaksi diantara sesama rekan sepekerjaan. Selain itu, 

sebagai karyawan juga dapat menciptakan suasana kerja yang ideal, 

sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis demi tercapainya tujuan 

dari pekerjaannya. 

d. Kondisi kerja yang menunjang, karyawan membutuhkan kondisi kerja 

yang dapat membantu meningkatkan kepuasan kerjanya, seperti kebtuhan 

fisik yang terpenuhi misalnya ruangan kerja yang nyaman dan 

menyenangkan. 

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan kerja 

Menurut Nuraini (2013), Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah 

sebagai berikut : 

a. Upah yang cukup  

Upah yang cukup untuk kebutuhan merupakan keinginan setiap orang 

karyawan. Untuk tercapainya hal tersebut ada diantara para karyawan 

menggiatkan diri dalam bekerja atau menambah pengetahuannya dengan 

mengkuti khursus. 

b. Perlakuan yang adil 

Setiap karyawan ingin diperlakukan secara adil, tidak saja dalam 

hubungannya dengan upah, tetapi juga dalam hal-hal lain, untuk dapat 

menciptakan persepsi yang sama antara atasan dengan bawahan mengenai makna 
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adil yang sesungguhnya maka perlu diadakan komunikasi yang terbuka antara 

mereka. 

c. Ketenangan bekerja 

Setiap karyawan menginginkan ketenangan, bukan saja hubungannya 

dengan pekerjaannya, tetapi juga menyangkut kesejahteraan keluarganya. 

d. Perasaan diakui 

Pada setiap karyawan terdapat perasaan ingin diakui sebagai karyawan yang 

berharga dan sebagai anggota kelompok yang dihormati. 

e. Penghargaan atas hasil kerja 

Para karyawan menginginkan agar hasil karyanya dihargai, hal ini bertujuan 

agar karyawan merasa senang dalam bekerja dan akan selalu bekerja dengan 

segiat-giatnya. 

f. Penyalur perasaan 

Perasaan tertentu yang menghinggapi para karyawan bisa menghambat 

gairah kerja. Hal ini dapat diatasi melalui komunikasi dua arah secara timbal 

balik. 

2.1.6 Cara Meningkatkan Kepuasan Kerja 

Hal-hal yang dapat meningkatkan kepuasan kerja menurut Nasution (2011 

:193) yaitu: 

1. Pekerjaan yang tidak monoton, karyawan dapat melakukan berbagai unsur 

pekerjaan yang cukup bervariasi, dan leluasa mengatur tempo kerja. 

2. Pekerjaan yang dirancang oleh manajemen perusahaan sedemikian rupa, 

sehingga tidak akan menyia-nyiakan waktu dan tenaga karyawan. 
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3. Karyawan bebas merencanakan sendiri pekerjaan dan cara kerja yang efektif. 

4. Karyawan memperoleh wewenang yang memadai atas pekerjaannya. 

5. Karyawan menyelesaikan pekerjaan harus memperoleh pengakuan atas hasil 

karyanya dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang. 

6. Karyawan tidak merasa diawasi begitu ketat, tidak terlalu banyak diomeli, 

dan tidak kelewat dikendalikan. 

7. Karyawan menilai tugasnya penting bagi keseluruhan kerja atau hasil 

perusahaan dan secara pribadi tidak merasa dijadikan seperti mesin. 

8. Dari pekerjaan sendiri pelaksana dapat memperoleh jawaban atas 

pekerjaannya. pekerjaan menyediakan umpan balik dari atasan tanpa 

menyebabkan rasa sakit hati atau kecewa. 

2.1.7 Cara Mengungkapkan Ketidakpuasan Kerja 

Menurut Robbins (2012:105), karyawan dalam menyikapi ketidakpuasan 

kerja dapat diperhatikan dalam sejumlah cara, yaitu : 

1. Keluar (Exit)  

Merupakan rasa ketidakpuasan karyawan yang diekspresikan melalui sifat 

perilaku yang mengarah pada meningkatnya instansi untuk mencari sesuatu posisi 

baru maupun permintaan berhenti. Ini merupakan bentuk ketidakpuasan yang 

paling ekstrim dari diri karyawan yang bersifat destruktif aktif dimana karyawan 

yang merasa sudah tidak ada jalan keluar yang baik dalam proses peningkatan 

kepuasan. 

2.  Bersuara (voice) 
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Merupakan sikap dan tindakan rasa ketidakpuasan yang diungkapkan lewat 

usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki keadaan atau kondisi yang ada. 

Hal ini dapat berupa pemberian saran, membahas masalah yang ada dengan atasan 

dan lain sebagainya. 

3. Setia (Loyalitas) 

Rasa ketidakpuasan yang bersifat pasif tetap ada optimis (pengharapan) 

menunggu membaiknya situasi atau kondisi, mencakup berbicara membela 

instansi (pihak manajemen) untuk melakukan hal yang tepat dalam maslah 

perbaikan peningatan kepuasan kerja. 

4. Masa bodoh (Neglect) 

Bentuk ketidakpuasan secara pasif konteruktif yang membiarkan kondisi atau 

keadaan bertambah buruk, dimana sudah tidak ada lagi pengharapan dalam 

dirinya untuk memperbaiki yang ada. Hal ini bisa digambarkan dalam bentuk 

sering terlambat masuk kerja, sering tidak masuk kerja dan hal lainnya yang 

merugikan perusahaan. 

2.2 Motivasi 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Menurut Edwin B Flippo dalamMalayu S.P Hasibuan (2010), Motivasi 

adalah suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau 

bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi 

sekaligus tercapai. 
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Istilah  motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin, yakni movere yang 

berarti “menggerakkan” (to move). Pentingnya motivasi karena motivasi adalah 

hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya 

mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi ini semakin 

penting karena manajer mambagikan pekerjaan pada karyawannya untuk 

dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. 

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu.Sikap 

dan nilai tersebut merupakan suatu kekuatan untuk mendorong individu 

bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari dua 

komponen, yaitu: arah perilaku kerja (kerja untuk mencapai tujuan), dan kekuatan 

perilaku (sebagai kuat usaha individu dalam bekerja).Menurut Sutrisno 

(2011:109), Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktifitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan 

pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang.  

Sedangkan menurut Munandar (2008:323), motivasi adalah suatu proses 

dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian 

kegiatan yang mengarah ketercapainya tujuan tertentu. Motivasi dalam 

manajemen ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bahawan 

khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan 

potensi bawahan, agar bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena 
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memyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. 

2.2.2 Teori-Teori tentang Motivasi 

1. Teori Hierarki Kebutuhan 

Dalam teori yang di kemukakan Maslow (Robbins & Coutler, 2010 :110) 

pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunya lima tingkat atau 

hierarki kebutuhan, yaitu: 

a. Kebutuhan Fisiologis (Physiological needs), yaitu kebutuhan seseorang akan 

makanan, minuman, tempat teduh, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. 

b. Kebutuhan Keamanan (Safety needs), yaitu kebutuhan seseorang akan 

keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik dan emosional, serta jaminan 

bahwa kebutuhan fisik akan terus dipenuhi. 

c. Kebutuhan Sosial (Social needs), yaitu kebutuhan seseorang akan kasih 

sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. 

d. Kebutuhan Penghargaan (Esteem needs), yaitu kebutuhan seseorang akan 

fakto-faktor internal, seperti harga diri, otonomi dan prestasi, serta faktor-

faktor penghargaan eksternal seperti, status, pengakuan dan perhatian 

e. Kebutuhan Aktualisasi diri (Self-actualization needs), yaitu kebutuhan 

seseorangakan pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan 

diri, dorongan untuk mampu menjadi apa yang diinginkan. 

2. Teori David Mc Cellan (Teori Kebutuhan Berprestasi) 
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Teori ini dikembangkan oleh David McCelland (Robbins & Coutler, 

2010:113), dikenal dengan 3 kebutuhannya yaitu: 

a. Kebutuhan akan prestasi, yang merupakan pendorong untuk sukses dan 

unggul dalam kaitannya dengan seraingkaian standar. 

b. Kebutuhan akan kekuasaan, yaitu merupakan kebutuhan untuk membuat 

orang lain berperilaku dengan cara dimana mereka tidak akan bersikap 

sebaliknya. 

c. Kebutuhan akan afiliasi, yang merupakan keinginan hubungan antar pribadi 

yang akrab dan dekat.  

3. Teori Frederich Herzberg 

Menurut Frederich Herzberg mengemukakan suatu teori yang 

berhubungan langsung dengan kepuasan kerja, yang didasarkan pada penelitian 

bersama dikota Pittsburg dan sekitarnya. Dari hasil penelitiannya dikembangkan 

suatu gagasan bahwa ada dua rangkaian kondisi yang mempengaruhi seseorang 

didalam pekerjaannya seperti yang dkutip oleh Susilo Martoyo (2008:167), 

sebagai berikut: 

a. Rangkaian kondisi intrinsik atau disebut juga faktor motivator.  

Tidak adanya kondisi ini bukan bearti membuktikan kondisi sangat tidak 

puas. Tetapi kalau ada, akan membentuk motivasi yang kuat yang menghasilkan 

motivasi kerja yang baik. Oleh karena itu, mereka disebut pemuas atau motivator, 

kondisi itu meliputi : 

1. Pencapaian prestasi 

2. Pengakuan 

3. Tanggung jawab 



 24 

4. Kemajuan 

5. Pekerjaan itu sendiri 

6. Kemungkinan berkembang 

b.  Rangkaian kondisi ekstrinsik atau disebut juga faktor hygiene. 

Keberadaan kondisi-kondisi ini terhadap kepuasan karywan tidak selalu 

memotivasi mereka. Tetapi ketidak beradaannya menyebabkan ketidakpuasan 

bagi karyawan, karena mereka perlu mempertahankan setidaknya suatu tingkat 

:tidak ada kepuasan”, kondisi ekstrinsik disebut ketidakpuasan atau faktor 

hygienen. Kondisi-kondisi ini meliputi: 

1. Upah 

2. Jaminan kerja 

3. Kondisi kerja 

4. Status 

5. Prosedur perusahaan 

2.2.3 Konsep Model Motivasi 

Ada beberapa konsep model motivasi menurut Hasibuan (2013:148) 

sebagai berikut: 

1. Model Tradisional, model ini menjelaskan bahwa untuk memotivasi bawahan 

agar gairah kerjanya meningkat, perlu adanya diterapkan sistem insentif, yaitu 

pemberian insentif uang atau barang kepada karyawan yang berprestasi baik. 

2. Model Hubungan Manusia, yaitu dengan mengakui kebutuhan sosial mereka 

dan membuat mereka merasa berguna dan penting. 

3. Model Sumber Daya Manusia, yaitu karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, 

bukan hanya uang dan barang atau keinginan akan kepuasan, tetapi juga 

kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang bearti. 
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2.2.4 Metode Motivasi  

Menurut Hasibuan (2013:149), metode motivasi dapat dijelaskan menjadi 

dua metode, yaitu:  

1. Motivasi Langsung (Direct motivation), adalah motivasi (matirial dan non 

material) yang diberikan secara langsung oleh individu karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, 

penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. 

2. Motivasi Tidak Langsung (indirect motivation), adalah motivasi yang di 

berikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang 

gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan 

semangat dalam melakukan pekerjaan.  

2.2.5  Jenis-Jenis Motivasi 

Menurut Hasibuan (2010:150), menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi 

adalah, sebagai berikut: 

a. Motivasi Positif (insentif positif) 

Motivasi positif yaitu manajer memotivasi (merangsang) bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. 

Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena 

umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. 

b. Motivasi Negatif (insentif negatif) 

Motivasi negatif yaitu manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka 

akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat bekerja bawahan 
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dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi 

dalam jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik.  

Kedua jenis motivasi ini sering digunakan oleh suatu perusahaan, 

penggunaannya harus tepat dan seimbang supaya dapat meningkatkan semangat 

kerja karyawan. Motivasi positif efektif untuk jangka panjang sedangkan motivasi 

negatif efektif untuk jangka pendek.Akan tetapi, manajer harus konsisten dan adil 

dalam menerapkannya. 

2.2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

MenurutArdana dkk (2008:31),mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi antara lain: 

1. Karakteristik individu yang tediri dari: 

a. Minat. 

b. Sikap terhadap diri sendiri. 

c. Kebutuhan individual. 

d. Kemampuan atau kompensasi. 

e. Pengetahuan tentang pekerjaan. 

f. Emosi, suasana hati, perasaan keyakinan, dan nilai-nilai. 

2. Faktor-faktor pekerjaan 

1) Faktor lingkungan pekerjaan 

a. Gaji dan benefit yang diterima. 

b. Kebijakan-kebikajan perusahaan. 

c. Supervisi. 

d. Hubungan antar manusia. 

e. Kondisi pekerjaan seperti jam kerja, lingkungan fisik dan sebagainya. 

f. Budaya organisasi. 
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2) Faktor dalam pekerjaan 

a. Sifat pekerjaan. 

b. Rancangan tugas/pekerjaan. 

c. Pemberian pengakuan terhadap prestasi. 

d. Tingkat/besarnya tanggung jawab yang diberikan. 

e. Adanya perkembangan dari kemajuan dalam pekerjaan. 

f. Adanya kepuasan dari pekerjaan. 

2.2.7 Tujuan Pemberian Motivasi 

Adapun tujuan motivasi itu sendiri yang dikemukakan oleh Hasibuan 

(2010:146) adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

c. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 

h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

2.2.8 Hubungan antara Motivasi dengan Kepuasan Kerja 

Motivasi yang tinggi yang ada pada diri karyawan merupakan modal bagi 

suatuperusahaan untuk dapat mewujudkan kepuasan kerja yang tinggi pula, hal ini 

tentunya merupakan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Perusahaan 

dapat memilih cara memotivasi karyawan dengan tepat dan sesuai dengan situasi 

dan kondisi perusahaan. Menurut Handoko (2008:194), mengatakan bahwa 

hubungan motivasi terhadap kepuasan kerja adalah motivasi yang ada pada diri 
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seseorang merupakan kekuatan pendorong yang mewujudkan suatu perilaku guna 

mencapai tujuan kepuasan dirinya. 

2.3 Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 

2.3.1 Pengertian Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 

Menurut Rivai (2011), Keselamatan dan kesehatan kerja adalah menunjuk 

pada kondisi-kondisi fsiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang 

diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan perusahaan. 

Menurut Mangkunegara (2011), istilah keselamatan mencakup kedua 

istilah resiko keselamatan dan resiko kesehatan. Keselamatan kerja menunjukkan 

kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian 

ditempat kerja. Sedangkan kesehatan kerja menunjukkan kondisi yang bebas dari 

gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan 

tempat pekerjaan.  

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009), Mengemukakan bahwa 

Keselamatan kesehatan kerja adalah  pengawasan terhadap orang, mesin, material 

dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami 

cidera. Keselamatan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja yang menyangkut aspek-aspek keselamatan, 

kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan sesuai dengan martabat manusia 

dan moral agama. Hal tersebut dimaksudkan agar para tenaga kerja secara aman 

dapat melakukan pekerjaannya. Dengan demikian para tenaga kerja harus 

memperoleh jaminan perlindungan keselamatan kesehatan didalam setiap 

pelaksanaan pekerjaannya setiap hari.  
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2.3.2 Unsur dan Prinsip Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 

 untuk dapat menciptakan kondisi yang aman dan sehat dalam bekerja 

diperlukan adanya unsur-unsur dan prinsip-prinsip keselamatan kesehatan kerja 

menurut Sutrisno (2009:5) antara lain adalah: 

a. Adanya APD (Alat Pelindung Diri) ditempat kerja. 

b. Adanya buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya.  

c. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab 

d. Adanya tempat kerja yang aman sesuai standart SSLK (syarat-syarat 

lingkungan kerja). 

e. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani ditempat kerja. 

f. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap ditempat kerja. 

g. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan kesehatan kerja. 

2.3.3 Tujuan Penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat 

diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa 

keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat 

didefinisikan sebagai perbuatan atau kondisi yang tidak selamat yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja, lahirlah 

keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi 

kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan atau 

mengadakan pengawasan yang ketat menurut Silalahi dalam Maryono (2011:3). 

Menurut Mangkunegara (2009:162), Tujuan dari keselamatan kesehatan 

kerja adalah sebagai berikut: 
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a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan kesehatan kerja baik 

secara fisik, sosial, dan psokologis.  

b. Agar setiap perlengkapan dan perelatan kerja digunakan sebaik-baiknya 

seefektif mungkin. 

c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanan 

d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi 

pegawai. 

e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. 

f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau 

kondisi kerja. 

g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. 

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan kerja seperti 

di atas, dalam melakukan pekerjaan perlu dipertimbangkan berbagai potensi 

bahaya serta resiko yang biasa terjadi akibat sistem kerja atau cara kerja, 

penggunaan mesin, alat, dan bahan serta lingkungan disamping faktor 

manusianya.  

2.3.4 Alat Pelindung Diri dalam K3 dan Cara Penggunannya. 

Alat pelindung diri (APD) kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja 

sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu 

sendiri dan orang disekelilingnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah 

melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Adapun bentuk dari alat 

pelindung diri tersebut menurut Mulyadi (2007:131) adalah : 
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a. Pelindung Kepala (Safety Helmet), berfungsi pelindung kepala dari benda 

yang mengenai kepala secara langsung. 

b. Sabuk Keselamatan (Safety Belt), berfungsi sebagai alat pengaman ketika 

menggunakan alat transportasi ataupun alat lain yang serupa (mobil, pesawat, 

alat berat dan lain-lain) 

c. Sepatu Karet (Sepatu Boot), berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja 

ditempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan dilapisi dengan metal 

untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, 

dan lainnya. 

d. Sepatu Pelindung, seperti sepatu biasa tapi dari bahan kulit dilapisi metal 

dengan sol dari karet tebal dan kuat. 

e. Sarung Tangan, berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja 

ditempat atau situasi yang dapat menciderai tangan, bahan dan bentuk sarung 

tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. 

f. Tali Pengaman, berfungsi sebagai pengaman saat bekerja diketinggian. 

Diwajibkan menggunakan alat ini diketinggian lebih dari 1,8 meter 

g. Penutup Telinga, berfungsi sebagai alat pelindung telinga pada saat bekerja 

ditempat yang bsising. 

h. Kacamata Pengaman, berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja 

(misalnya mengelas) 

i. Masker (Respirator), berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat 

bekerja ditempat dengan kualitas udara buruk (misalnya berdebu, beracun, 

dan lainnya) 
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j. Pelindung Wajah (Face Shield), berfungsi sebagai pelindung wajah dari 

percikan benda asing saat bekerja  

k. Jas Hujan (Rain Coat), berfungsi sebagai prlindung diri dari percikan air saat 

bekerja (misalnya bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat). 

Semua jenis APD harus digunakan sebagaimana mestinya, menggunakan 

pedoman yang benar-benar sesuai dengan standar Keselamatan kesehatan kerja 

(K3). 

2.3.5 Hubungan Antara Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Dengan 

Kepuasan Kerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting kontrbusinya berkaitan 

dengan kepuasan bagi karyawan dan perusahaan. Apabila program keselamatan 

dan kesehatan kerja dilaksanakannya dengan baik diharapkan akan dapat 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya dapatmenciptakan 

semangat dari dalam karyawan untuk bekerja lebih baik. Semua karyawan pada 

dasarnya berhak memperoleh perlindungan jaminan keselamatan dan kesehatan 

kerja, sehingga jika ada karyawan yang tidak memperoleh perlindungan terhadap 

risiko kecelakaan kerja yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 

mengenai keselamatan kerja dan peraturan menakertrans RI No.PER 

03/MENS/1951 mengenai pelayanan kesehatan yang berintikan bahwa pimpinan 

wajib menyelenggarakan keselamatan kerja dan berkewajiban memeriksakan 

kesehatan badan, keadaan mental, serta kemampuan fisik karyawan. Hal ini dapat 

ditekankan jika seorang karyawan mengalami kecelakaan dalam bekerja sudah 

menjadi menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk bertanggung jawab 

(Dharmawijaya, 2010). 
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2.4 Konsep Islam  

2.4.1 Kepuasan Kerja Menurut Islam 

Menurut islam, Bekerja adalah ibadah. Karena itu tingkatan tertinggi bagi 

pegawai seorang muslim dalam melaksanakan pekerjaannya adalah apabila ia 

seolah-olah melihat Allah. Apabila ia tidak dapat mencari tingkatan ini, maka 

paling tidak ia merasa bahwa Allah melihatnya. Syi’ar seorang muslim dalam 

melaksanakan pekerjaannya adalah, “sesungguhnya aku harus membuat ridha 

Tuhanku”. Sementara itu Tuhan tidak akan meridhainya, kecuali jika ia 

melaksanakan pekerjaan secara sempurna dan profesional.  

Orang-orang yang bekerja dengan menggunakan tangannya adalah 

kelompok orang yang lebih bahagia, tidak terbebani, dan tenang dibandingkan 

dengan yang lain.  Ada juga sebuah hadist yang mengatakan “Dan aku berlindung 

kepada-Mu dari sikap lemah dan malas”. Kepuasan kerja dalam islam yang 

berdasarkan ridha juga dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 59 : 

ۦ َوَزُسىُلُهۥٓ ِإَوٓا ِإَلً ٱلّلِه َوَلىۡ َأَوُهمۡ َزُضىْا َمٓا َءاَتيُٰهُم ٱلّلُه َوَزُسىُلُهۥ َوَقاُلىْا َحسُۡبَىا ٱلّلُه َسُيؤِۡتيَىا ٱلّلُه ِمه َفضِّۡلِه

  ٩٥َزِٰغُبىَن 

Artinya : Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan 

Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata:”Cukuplah Allah bagi kami, 

Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-

Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah.” 

(tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)”. 

 

 



 34 

2.4.2 Motivasi Menurut Islam 

Pandangan islam tentang motivasi kerja disebutkan dalam Al-qur’an dan 

sunnah nabi, untuk meotivasi diri supaya berusaha, tidak cukup iman saja, tapi 

juga disertai amal sholeh dan kerja. Hal ini disampaikan dalam Al-qur’an surat 

Al-ashr ayat 1-3 : 

  ٣ِإَلا ٱَلِريَه َءاَمُىىْا َوَعِمُّلىْا ٱلَصِّٰلَحِٰت َوَتَىاَصىْۡا ِبٲلَۡحِّق َوَتَىاَصىْۡا ِبٲلَصبِۡس   ٢ِإَن ٱلِۡئوَسَٰه َلِفي ُخسٍۡس   ١َوٱلَۡعصِۡس 

Artinya: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya 

menetapi kesabaran. 

Surat ini menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan 

masanya dengan sebaik-baiknya termasuk golongan orang yang merugi. Dan 

Allah menyuruh atau memerintahkan agar kita selalu mencari karunianya dimuka 

bumi ini, hal ini disebut dalam Al-jumu’ah ayat 10 : 

 ١١ا َلَعّلُكمۡ ُتفِّۡلُحىَن ّٗلَه َكِثيسَفِئَذا ُقِضَيِت ٱلَصَّلىُٰة َفٲوَتِشُسوْا ِفي ٱلَۡأزِۡض َوٱبَۡتُغىْا ِمه َفضِۡل ٱلّلِه َوٱذُۡكُسوْاٱل

Artinya:Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung. 
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2.4.3 Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Menurut Islam 

Sebagai muslim jangan lah berpelit-pelit dalam urusan K3. K3 itu sangat 

penting, sudah banyak bukti nyata perusahaan-perusahaan yang “tidak lancar” 

bisnisnya dan bahkan ada usaha yang hancur karena kurang memperhatikan K3. 

sudah jelas bahwa keselamatan dan kesehatan itu sangat penting termasuk 

didalam waktu bekerja, Karena itu investasi dalam K3 sangat penting. K3 

memang memerlukan biaya, tapi K3 itu bukanlah murni “Cost Center”. Banyak 

bukti yang menunjukkan dengan mengimplementasikan ergonomic atau K3 dapat 

meningkatkan performa dan produktivitas serta berefek finansial yang lebih baik. 

Begitu juga islam memerintahkan kita melakukan sesuatu kerja dengan cara 

yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan kesehatan. ini 

menepati firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 195 : 

 

 ١٥٩ِسِىيَه َوَأوِفُقىْا ِفي َسِبيِل ٱلّلِه َوَلا ُتّلُۡقىْا ِبَأيِۡديُكمۡ ِإَلً ٱلَتهّۡلَكِت َوَأحِۡسُىٓىْاۚ ِإَن ٱلّلَهُيِحُبٲلُۡمحۡ

 

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”  
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Penelitian 
Persamaan dan 

Perbedaan 
Kesimpulan 

Angkasa 

Duta Sisna 

dkk (2014) 

Pengaruh Keselamatan 

Dan Kesehatan Kerja  

Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan  

(Studi Pada Karyawan PT 

Pln (Persero) Area Kediri) 

Persamaan: 

Variabel 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

sebagai variabel 

X dan  

Variabel 

kepuasan kerja 

sebagai variabel 

Y 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

Motivasi, tahun 

penelitian dan 

objek penelitian 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini  

membuktikan 

Keselamatan kerja dan 

kesehatan kerja secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan (Studi pada 

Karyawan PT. PLN 

(Persero) Area Kediri) 

Kartika 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Motivasi Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan  (Studi Kasus 

Pada Karyawan Restoran 

Di Pakuwon Food 

Festival Surabaya) 

Persamaan: 

variabel 

motivasi sebagai 

variabel X dan 

variabel 

kepuasan 

sebagai variabel 

Y 

Perbedaan: tidak 

terdapat variabel 

keselatan 

kesehan kerja, 

tahun penelitian 

dan objek 

penelitian 

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa 

variabel motivasi 

berpengaruh secara 

signifikian terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan di Restoran 

Pakuwon Food 

Festival Surabaya. 

Dwi 

Kurniawan 

(2016) 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kompensasi 

Dan Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

Terhadap Kepuasan Kerja 

Pada Karyawan PT. 

Cahaya Samtraco Utama 

Samarinda 

Persamaan: 

variabel 

keselamatan 

kesehatan kerja 

(K3) sebagai 

variabel X  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  

terdapat pengaruh 

positif dan sangat 

signifikan antara 

kompensasi dan 

keselamatan  
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Nama Judul Penelitian 
Persamaan dan 

Perbedaan 
Kesimpulan 

  dan variabel 
Kepuasan 
sebagai  
VariabelY 
Perbedaan:  

tidak 

menggunakan 

variabel 

kompensasi 

sebagai variabel 

X, tahun 

penelitian dan 

objek penelitian. 

dan kesehatan kerja 

(K3) terhadap 

kepuasan kerja pada 

karyawan PT Cahaya 

Samtraco Utama. 

Kartiko, LA. 

(2012) 

Pengaruh Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja 

terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan (Studi Pada 

Karyawan PR. Alfi Putra 

Trenggalek) 

Persamaan: 
variabel 
keselamatan 
kesehatan kerja 
(K3) sebagai 
variabel X dan 
variabel 
kepuasan kerja 
sebagai variabel 
Y 
Perbedaan: 
tidak terdapat 
variabel 
Motivasi, tahun 
penelitian dan 
objek penelitian 

Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan 
bahwa keselamatan 
dan kesehatan kerja 
dapat mempengaruhi 
kepuasan kerja tidak 
secara parsial namun 
secara simultan 
terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan (Studi 
Pada Karyawan PR. 
Alfi Putra Trenggalek) 

Dian 

Mardiono 

(2014) 

Pengaruh Motivasi Dan 

Disiplin Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada PT Graha 

Megaria Sutos Di 

Surabaya 

Persamaan: 

variabel 

Motivasi 

sebagai variabel 

X dan variabel 

Kepuasan 

sebagai variabel 

Y 

Perbedaan: tidak 

menggunakan 

Disiplin kerja 

sebagai variabel 

X, tahun 

penelitian dan 

objek penelitian  

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

disimpulan bahwa 

motivasi, dan disiplin 

kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan. pada 

PT Graha Megaria 

Sutos di Surabaya. 
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2.6 Konsep Operasional Variabel  

Dari uraian diatas, maka dapat dibuatlah kerangka operasional variabel 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Definisi dan Konsep Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1. Kepuasan 

Kerja 

 (Y) 

Sikap emosional yang 

ditunjukkan oleh 

seseorang karyawan 

yang menunjukkan 

sikap menyenangi dan 

mencintai pekerjaannya. 

(Hasibuan,2009:202). 

1. Kepuasan terhadap gaji 

2. Kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri 

3. Kepuasan terhadap sikap 

atasan 

4. Kepuasan terhadap rekan 

kerja 

5. Kepuasan terhadap 

promosi 

(Robbin,2008)  

Likert 

2.  Motivasi  

(X1) 

Hal yang menyebabkan, 

menyalurkan, dan 

mendukung perilaku 

manusia, supaya mau 

bekerja giat dan antusias 

mencapai hasil yang 

optimal. 

(Hasibuan,2014) 

1. Fisiologis 

2. Keselamatan dan 

Keamanan 

3. Sosial 

4. Penghargaan 

5. Aktualisasi diri 

(Hasibuan,2014) 

Likert 

3. Keselamatan 

Kesehatan 

Kerja (K3) 

(X2) 

Keselamatan kesehatan 

kerja menunjukkan 

kondisi yang aman atau 

selamat dari 

penderitaan, kerusakan 

atau kerugian di tempat 

kerja. 

(Mangkunegara,2011) 

1. Pemakaian peralatan 

kerja 

2. Pemakaian perlengkapan 

keselamatan kerja 

(Mangkunegara,2011) 

Likert 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, maka dapat dibuat secara 

skematis keangka konseptual dengan penelitian ini yaitu terdiri dari Motivasi, 

Kepemimpinan dan Kinerja karyawan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 

berikut ini : 

 

H1                                                        H1 

  H2                                           H2 

   

     H3 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Motivasi (X1), Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) (X2), 

Kepuasan Kerja (Y) 

Sumber :Handoko (2008 ) dan Dharmawijaya (2010) 

 

Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa adanya pengaruh motivasi dan 

keselamatan kesehatan kerja (K3) terhadap kepuasan kerja karyawan yaitu 

menurut Handoko (2008:194), mengatakan bahwa hubungan motivasi terhadap 

kepuasan kerja adalah motivasi yang ada pada diri seseorang merupakan kekuatan 

pendorong yang mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan 

dirinya. Sedangkan menurut Dharmawijaya (2010), Keselamatan dan kesehatan 

kerja sangat penting kontrbusinya berkaitan dengan kepuasan bagi karyawan dan 

perusahaan. Apabila program keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakannya 

Motivasi  

(X1) 

 

Keselamatan 

Kesehatan 

Kerja (X2) 

Kepuasan 

Kerja (Y) 

Motivasi 
(X1) 
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dengan baik diharapkan akan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang 

pada akhirnya dapat menciptakan semangat dari dalam diri karyawan untuk 

bekerja lebih baik. Untuk itu motivasi dan keselamatan kesehatan kerja (K3) 

sangat penting digunakan dalam bekerja, terutama dalam kepuasan kerja 

karyawan. Karena jika kepuasan karyawan dalam bekerja sudah terpenuhi maka 

karyawan akan bekerja dengan giat, antusias serta bersemangat dalam bekerja dan 

hal ini akan sangat berpengaruh terhadap output dari perusahaan yang lebih 

maksimal. 

2.8 Hipotesis  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah serta 

berpegang pada telaah pustaka yang masih bersifat teoritis, maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Diduga Motivasi berpengaruh secara parsial terhadap Kepuasan Kerja 

karyawan pada PT. Ivo Mas Tunggal Bagian Perawatan di Ujung 

Tanjung Estate. 

H2 : Diduga Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh secara parsial 

terhadap Kepuasan Kerja karyawan pada PT. Ivo Mas Tunggal Bagian 

Perawatan di Ujung Tanjung Estate. 

H3 : Diduga Motivasi dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh 

secara simultan terhadap Kepuasan Kerja karyawan pada PT. Ivo Mas 

Tunggal Bagian Perawatan di Ujung Tanjung Estate. 

 

 


