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ABSTRAK

Infinite  Apple  Premium  Reseller  adalah  salah  satu  peritel  produk  Appleyang
salah  satu  cabangnya  berada  di  Surabaya  mengalami  beberapa  hambatan  dalam
pengelolaan  sumber  daya  manusia  di  saat  persaingan  pasar  seperti  sekarang ini.Oleh
karena itu penelitian ini diadakan dengan tujuan agar perusahaan pengelola mengetahui
bahwa ada pengaruh yang cukup signifikan terhadap faktor - faktor penyebab kepuasan
kerja  karyawan  yang  dapat  menstimulus  karyawan  agar  menjadi  lebih  termotivasi.
Belakangan  ini,  tingkat  persaingan  antar  perusahaan  di  Indonesia  menjadi  semakin
tinggi.Untuk  tetap  dapat  bertahan  dan  terus  berkembang  dalam  kondisi  seperti  ini,
perusahaan harus bisa mengembangkan dan mengelola semua sumber daya yang dimiliki
seefektif  mungkin  sehingga  dapat  mencapai  tujuannya  yaitu  memperoleh  keuntungan
yang maksimal.Salah satu sumber daya yang menjadi titik fokus utama suatu perusahaan
untuk mengembangkannya  adalah Sumber Daya  Manusia.Sumber Daya  Manusia tidak
bisa disamakan dengan aset sumber daya perusahaan yang lainnya. Tidak seperti mesin
yang dapat melakukan aktifitas yang sama dan konsisten dari waktu ke waktu, Sumber
Daya Manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Penelitian ini diberi judul
Pengaruh Teori Dua Faktor Frederick Herzberg (Hygiene dan Motivator Faktor) Terhadap
Kepuasan  Kerja  Karyawan  di  Perusahaan  Ritel  Infinite  Apple  Premium  Reseller
Surabaya.Dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  yang  menitik  beratkan  kepada
pengujian  hipotesis  -  hipotesis  tertentu  dengan  alat  analisis  metode  statistik  yang
menghasilkan  beberapa  kesimpulan  serta  interpretasi  yang  dapat  digeneraslisasikan.
Sampel responden pada penelitian ini adalah Karyawan Infinite Apple Premium Reseller
Surabaya  pada  jajaran  Store  Supervisor,  Kasir  dan  Sales  Consultant  dengan  metode
sampel jenuh dimana semua karyawan berjumlah 44 orang digunalan sebagai responden.
Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda
dengan menggunakan aplikasi penguji IBM SPSS untuk Mac versi 21.

Kata  Kunci  :  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Faktor  Hygiene,  Faktor  Motivator,
Kepuasan Kerja Karyawan.

PENDAHULUAN
Belakangan  ini,  tingkat

persaingan  antar  perusahaan  di
Indonesia menjadi semakin tinggi.Untuk
tetap  dapat  bertahan  dan  terus
berkembang  dalam  kondisi  seperti  ini,
perusahaan harus bisa mengembangkan
dan mengelola semua sumber daya yang
dimiliki  seefektif  mungkin  sehingga
dapat  mencapai  tujuannya  yaitu
memperoleh  keuntungan  yang

maksimal. Salah satu sumber daya yang
menjadi  titik  fokus  utama  suatu
perusahaan  untuk  mengembangkannya
adalah  Sumber  Daya  Manusia.Sumber
Daya  Manusia  tidak  bisa  disamakan
dengan  aset  sumber  daya  perusahaan
yang lainnya. Tidak seperti mesin yang
dapat  melakukan  aktifitas  yang  sama
dan  konsisten  dari  waktu  ke  waktu,
Sumber  Daya  Manusia  selalu
mengalami  perubahan  dan  per-
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kembangan.  Perubahan  dan  perkem-
bangan  yang  terjadi  ini  dapat
menimbulkan  beragam  jenis  tantangan
dan permasalahan  yang  harus  dihadapi
dan  diatasi  dengan  baik  oleh  setiap
perusahaan.

Menyadari  arti  pentingnya
karyawan dalam suatu perusahaan, maka
keberadaannya  perlu  dilindungi  dalam
hal  keamanan,  kesehatan  dan
kesejahteraan  (Susanto,  2001:98).
Manusia  dalam  bekerja  mendambakan
suatu  kepuasan  kerja  baik  itu  segi
materil maupun dalam segi moril. Kerja
merupakan  suatu  sarana  untuk  menuju
ke  arah  terpenuhinya  kepuasan  pribadi
dengan  jalan  memperoleh  kekuasaan
dan  menggunakan  kekuasaan  itu
terhadap  orang  lain.  Pada  dasarnya
kepuasan  kerja  merupakan  hal  yang
bersifat  individual.  Setiap  individu
akanmemiliki  tingkat  kepuasan  yang
berbeda  -  beda  sesuai  dengan  sistem
nilai  -  nilai  yang berlaku pada dirinya.
Hal  ini  disebabkan  karena  adanya
perbedaan pada masing-masing individu
(Munandar, 2001:119).

Infinite Apple Premium Reseller
adalah  sebuah  perusahaan  ritel  yang
bergerak  pada  penjualan  produk
electronic  consumer merk  Apple  Inc.
perusahaan  komputer  asal  Amerika
Serikat.  Didirikan pertama kali  di  kota
Jakarta  pada  awal  tahun 2008,  Infinite
Apple  Premium  Reseller  terus
mengembangkan  area  pasarnya,  tidak
terkecuali  di  kota  Surabaya.  Sejak
pertama kali masuk di kota Surabaya di
pertengahan tahun 2008, Infinite Apple
Premium Reseller berhasil menarik hati
para  pecinta  produk  Apple di  kota
pahlawan  ini.  Hingga  saat  ini  tahun
2014, di Surabaya sendiri Infinite Apple
Premium  Reseller  sudah  terdapat  6
outlet  cabang  yang  berlokasi  di  pusat
perbelanjaan ternama. 

Dengan jumlah  karyawan  yang
mengalami  peningkatan  seiring
perkembangannya,  pengelolaan Sumber
Daya  Manusia  di  Infinite  Apple
Premium  Reseller  di  Surabaya  dapat
dikatakan  tidak  efisien.Hal  tersebut
dibuktikan  dengan  tingkat  turn  over

karyawan  juga  dapat  dikatakan  cukup
tinggi.  Selain  tingkat  turn  over
karyawan  yang  cukup  tinggi,  angka
penjualan outlet Infinite Apple Premium
Reseller di Surabaya juga menunjukkan
tidak  adanya  kestabilan  bahkan
peningkatan  yang  signifikan.  Bahkan
pada data penjualan outlet Infinite Apple
Premium Reseller  Surabaya  yang  telah
diolah, terlihat bahwa pada tahun 2013
tidak adanya kestabilan penjualan outlet.
Bahkan, terjadi penurunan yang setelah
dianalisa diketahui bahwa tingkat rata -
rata  nilai  penurunan  penjualan  sebesar
lebih dari 6% di setiap bulannya.

Berdasarkan  latar  belakang
inilah yang membuat saya tertarik untuk
melakukan  pengkajian  yang  lebih
mendalam pada karyawan Infinite Apple
Premium Reseller  di  Surabaya  melalui
penelitian  saya  yang  berjudul  :
"Pengaruh  Teori  Dua  Faktor  Frederick
Herzberg  (Hygiene dan  Motivator
Faktor)  Terhadap  Kepuasan  Kerja
Karyawan  di Perusahaan Ritel Infinite
Apple Premium Reseller Surabaya".

Rumusan Masalah
1. Apakah  faktor  Hygiene pada  Teori

Dua Faktor oleh Frederick Herzberg
berpengaruh  langsung  terhadap
tingkat  kepuasan  kerja  karyawan  di
Perusahaan  Ritel  Infinite  Apple
Premium Reseller Surabaya?

2. Apakah faktor  Motivator pada Teori
Dua Faktor oleh Frederick Herzberg
berpengaruh  langsung  terhadap
tingkat  kepuasan  kerja  karyawan  di
Perusahaan  Ritel  Infinite  Apple
Premium Reseller Surabaya?

3. Apakah  faktor  yang  memiliki
pengaruh  dominan  diantara  faktor
Hygiene dan  faktor  Motivator pada
Teori  Dua  Faktor  oleh  Frederick
Herzberg  terhadap  tingkat  kepuasan
kerja  karyawan  di  Perusahaan  Ritel
Infinite  Apple  Premium  Reseller
Surabaya?

Tujuan Penelitian
1. Untuk  menganalisis  seberapa  besar

pengaruh faktor  Hygiene pada Teori
Dua Faktor oleh Frederick Herzberg
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terhadap  tingkat  kepuasan  kerja
karyawan  di  Perusahaan  Ritel
Infinite  Apple  Premium  Reseller  di
Surabaya.

2. Untuk  menganalisis  seberapa  besar
pengaruh faktor Motivator pada Teori
Dua Faktor oleh Frederick Herzberg
terhadap  tingkat  kepuasan  kerja
karyawan  di  Perusahaan  Ritel
Infinite  Apple  Premium  Reseller  di
Surabaya.

3. Untuk mengetahui manakah diantara
faktor  Hygiene dan faktor  Motivator
pada Teori Dua Faktor oleh Frederick
Herzberg  yang  memiliki  pengaruh
dominan  terhadap  tingkat  kepuasan
kerja  karyawan  di  Perusahaan  Ritel
Infinite  Apple  Premium  Reseller  di
Surabaya.

Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan

mempunyai  manfaat  ganda,  selain
bermanfaat  secara  teoritis  juga
mempunyai  manfaat  secara  praktis.
Adapun  manfaat  penelitian  ini
diharapkan dapat bermanfaat bagi :
1. Penulis.

Hasil  penelitian  ini  diharapkan
sebagai  sarana  untuk  melatih  penulis
berfikir  secara  ilmiah  dengan  berdasar
pada  disiplin  ilmu  yang  diperoleh  di
bangku kuliah khususnya ruang lingkup
Manajemen Sumber Daya Manusia, dan
menerapkannya  pada  data  yang
diperoleh dari objek yang diteliti.
2. Akademis.

Hasil  penelitian  ini  diharapkan
dapat  menambah  khasanah  pustaka
akademis  pada  umumnya  dan  Sekolah
Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Mahardhika
Surabaya  pada  khususnya  dengan
tambahan  referensi  bagi  penelitian
selanjutnya  yang  akan  dilakukan  di
kemudian hari.
3. Ilmu Pengetahuan.

Hasil  penelitian  ini  diharapkan
dapat memberikan kontribusi pada Ilmu
Pengetahuan  yang  berkaitan  dengan
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,
khususnya  yang  mempelajari  faktor
hygiene,  faktor  motivator dan kepuasan
kerja  karyawan.  Selain  itu  juga

penelitian  ini  diharapkan  mempunyai
kontribusi  yang  baik  pada  peneliti
selanjutnya  yang  akan  melakukan
penelitian  dengan  subyek  penelitian
yang sama.
4. Perusahaan yang Diteliti.

Hasil  penelitian  ini  diharapkan
dapat dijadikan sebagai bahan masukan
dan  informasi  yang  dapat  membantu
manajemen  perusahaan  dalam  rangka
meningkatkan  kepuasan  karyawan  agar
menjadi lebih termotivasi dan produktif.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  Manajemen  Sumber  Daya
Manusia

Sumber  Daya  Manusia  dalam
konteks  bisnis,  adalah  orang  yang
bekerja  dalam  suatu  organisasi  yang
sering  pula  disebut  karyawan.  Sumber
Daya  Manusia  merupakan  aset  yang
paling berharga dalam perusahaan, tanpa
manusia maka sumber daya perusahaan
tidak  akan  dapat  mengahasilkan  laba
atau menambah nilainya sendiri. 

Manajemen  Sumber  Daya
Manusia  didasari  pada  suatu  konsep
bahwa setiap karyawan adalah manusia,
bukan mesin, dan bukan semata menjadi
sumber daya bisnis.

Manajemen  Sumber  Daya
Manusia berkaitan dengan kebijakan dan
praktek-praktek yang perlu dilaksanakan
oleh  manajer,  mengenai  aspek-aspek
Sumber Daya Manusia dari Manajemen
Kinerja.

Tidak  ada  definisi  yang  sama
tentang  Manajemen  Sumber  Daya
Manusia,  3  (tiga)  definisi  sebagai
perbandingan  dapat  dikemukakan
sebagai berikut: 
1. Bagaimana  orang-orang  dapat

dikelola  dengan  cara  yang  terbaik
dalam  kepentingan  organisasi,
(Amstrong 2009:63). 

2. Suatu metode memaksimalkan hasil
dari  sumber  daya  tenaga  kerja
dengan  mengintergrasikan
Manajemen Sumber Daya Manusia
kedalam  strategi  bisnis,  (Kenooy
dalam Nawawi 2000:97). 

3. Pendekatan  yang  khas,  terhadap
manajemen  tenaga  kerja  yang
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berusaha  mencapai  keunggulan
kompetitif,  melalui  pengembangan
strategi  dari  tenaga  kerja  yang
mampu  dan  memiliki  komitmen
tinggi  dengan  menggunakan
tatanan  kultur  yang  integrated,
struktural  dan  teknik  -  teknik
personel,  (Storey  dalam  Alwi
2001:6). 

Dari ketiga definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa, Manajemen Sumber
Daya  Manusia  berkaitan  dengan  cara
pengelolaan sumber daya insani,  dalam
organisasi  dan  lingkungan  yang
mempengaruhinya,  agar  mampu
memberikan  kontribusi  secara  optimal
bagi pencapaian organisasi.

Pengertian Kepuasan Kerja.
Robbins  (2010:108)  men-

definisikan kepuasan kerja sebagai sikap
umum  individu  pada  pekerjaannya,
selisih antara banyaknya  ganjaran yang
diterima  seorang  pekerja  dengan
banyaknya  yang  pekerja  yakini
seharusnya  diterima.  Definisi  lain
dikemukakan  oleh  Church  dalam
Affandi  (2002:189)  yang  menyatakan
bahwa kepuasan kerja merupakan hasil
dari  berbagai  macam  sikap  (attitude)
yang dimiliki oleh karyawan. Dalam hal
ini  dimaksud  dengan  sikap  tersebut
adalah  hal  -  hal  yang  berhubungan
dengan pekerjaan beserta faktor - faktor
yang  spesifik  seperti  pengawasan  atau
supervisi,  gaji  dan  tunjangan,
kesempatan untuk mendapatkan promosi
dan  kenaikan  pangkat,  kondisi  kerja,
pengalaman  terhadap  kecakapan,
penilaian  kerja  yang  adil  dan  tidak
merugikan,  hubungan  sosial  di  dalam
pekerjaan yang baik, penyelesaian yang
cepat  terhadap  keluhan  -  keluhan  dan
perlakuan  yang  baik  dari  pimpinan
terhadap karyawan. 

Kepuasan  kerja  merupakan
perasaan  pekerja  atau  karyawan
terhadap  pekerjaannya,  hal  ini
merupakan  sikap  umum  terhadap
pekerjaan  yang  didasarkan  penilaian
aspek  yang  berada  dalam  pekerjaan.
Jürges  (2003:88)  berpendapat  bahwa
kepuasan  kerja  adalah  hasil  yang

penting  dalam  aktivitas  pasar  tenaga
kerja.  Berdasarkan  pendapat  yang
dinyatakan  oleh  beberapa  ahli  diatas,
dapat  disimpulkan  bahwa  kepuasan
kerja atau job satisfaction ialah perasaan
yang dirasakan oleh karyawan terhadap
pekerjaannya  dan  juga  karena  faktor  -
faktor  yang  mendukung  dalam
menyelesaikan  pekerjaannya,  seperti
supervisi,  gaji  dan  tunjangan,
kesempatan untuk mendapatkan promosi
dan  kenaikan  pangkat,  kondisi  kerja,
pengalaman  terhadap  kecakapan,
penilaian  kerja  yang  adil  dan  tidak
merugikan,  hubungan  sosial  didalam
pekerjaan yang baik, penyelesaian yang
cepat  terhadap  keluhan  -  keluhan  dan
perlakuan  yang  baik  dari  pimpinan
terhadap karyawan. 

Kepuasan kerja dapat dijelaskan
dengan  teori  motivasi.  Teori  motivasi
dapat dibedakan menjadi dua yaitu teori
kepuasan atau  content  theory dan teori
proses  atau  process  theory.  Teori
kepuasan fokus pada faktor-faktor dalam
diri  individu  yang  mendorong,
mengarahkan,  mempertahankan,  dan
menghentikan  perilakunya,  sedangkan
teori  proses  menjelaskan  dan
menganalisis  bagaimana  perilaku
didorong, diarahkan, dipertahankan, dan
dihentikan.  Sedangkan  teori  proses
menjelaskan  dan  menganalisis
bagaimana  perilaku  didorong,
diarahkan,  dipertahankan,  dan
dihentikan  (Gibson,  Ivancevich  dan
Donnelly,  1996).  Teori  -teori  tentang
kepuasan  kerja  antara  lain  teori
discrepancy, teori equity, dan two factor
theory.

Teori Kepuasan Kerja.
Ada  banyak  sekali  teori

kepuasan kerja yang dikemukankan oleh
para ahli. Berikut adalah beberapa teori
kepuasan kerja yang dikemukanan oleh
Maslow  sebagai  Teori  Pemenuhan
Kebutuhan,  Porter  sebagai  Disperancy
Theory dan  Adams  mengemukakannya
sebagai Equity Theory :

Teori Pemenuhan Kebutuhan (Maslow).
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Konsep Maslow tentang hierarki
kebutuhan berasumsi  bahwa  kebutuhan
yang  lebih  rendah  tingkatannya  harus
dipuaskan  terlebih  dahulu  sebelum
kebutuhan  yang  lebih  tinggi.Lima
kebutuhan  yang  membentuk  hirarki
kebutuhan  ini  merupakan  kebutuhan-
kebutuhan  konotatif,  artinya  bercirikan
motivasi.Kebutuhan  ini  sering  kali
disebut kebutuhan dasar.

Disperancy Theory (Teori Perbedaan).
Teori ini pertama kali dipelopori

oleh  Porter  dalam  David  (2009:148).
Porter  mengukur  kepuasan  kerja
seseorang  dengan  menghitung  selisih
antara  apa  yang  seharusnya  dengan
kenyataan  yang  dirasakan  (difference
between how much of  something there
should  be  and  how  much  there  “is
now”). Locke juga menerangkan bahwa
kepuasan  kerja  seseorang  bergantung
pada perbedaan (disperancy) antara nilai
dari  harapan  yang  diinginkan,  dengan
apa  yang  menurut  perasaan  atau
persepsinya  yang  telah  dicapai  atau
diperoleh  dari  pekerjaannya.  Dengan
demikian  orang akan merasa  puas  bila
tidak  ada  perbedaan  yang  diinginkan
dengan  persepsinya  atas  kenyataan,
karena batas minimum yang diinginkan
telah  tercapai.  Apabila  yang  didapat
ternyata  lebih  besar  dari  yang
diinginkan,  maka  orang  akan  menjadi
puas  lagi  walaupun terdapat  perbedaan
(disperancy),  tetapi  merupakan
perbedaan  yang  positif.  Sebaliknya
semakin jauh kenyataan yang dirasakan
tersebut  di  bawah  standar  minimum
maka  akan  terjadi  perbedaan  negatif
(negative disperancy), dan akan semakin
besar  pula  ketidakpuasan  seseorang
terhadap pekerjaan.

Equity Theory (Teori Keseimbangan).
Equity  theory pertama  kali

dikembangkan  oleh  J.  Stacy  Adams
dalam Yuli (2005:158). Prinsip Teori ini
adalah  bahwa orang akan merasa  puas
atau  tidak  puas,  tergantung  apakah  ia
akan  merasakan  adanya  keadilan
(equity)  atau  tidak  atas  suatu  situasi
yang diperoleh dengan membandingkan

dirinya dengan orang lain yang sekelas,
sekantor  maupun  di  tempat  lain.
Elemen-elemen  dari  teori  ini  dapat
dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu
elemen input, outcome, comparison, dan
equity-in-equity. Yang dimaksud dengan
input  menurut  Wexley dan Yulk dalam
Yuli (2005:161) adalah sebagai berikut;
input  is  anything  of  value  that  and
employee perceives  that  he  contributes
to his  job dapat  diartikan input  adalah
segala  sesuatu  yang  sangat  berharga
yang  dirasakan  oleh  karyawan  sebagai
sumbangan  terhadap  pekerjaan  atau
semua nilai yang diterima pegawai yang
dapat  menunjang  pelaksanaan  kerja.
Sebagai contoh input adalah pendidikan,
pengalaman, skill, usaha, peralatan, dan
lain - lain. Outcome is anything of value
that  the  employee  perceives  he  obtain
from the job artinya,  semua nilai  yang
diperoleh dan dirasakan pegawai sebagai
hasil dari pekerjaannya, misalnya upah,
keuntungan  tambahan  status  simbol,
pengenalan  kembali  (recognition),
kesempatan  untuk  berprestasi  atau
ekspresi  diri.  Sedangkan  comparison
person dapat diartikan sebagai perasaan
seseorang di perusahaan yang sama, atau
di  tempat  lain,  atau  bisa  juga  dengan
dirinya  sendiri  di  waktu  lampau  (the
comparison person may be someone in
a  different  organization,  or  even  the
person himself in a previous job). 

Teori Dua Faktor Frederick Herzberg.
Teori  dua  faktor  (two  factor

theory)  dikemukakan  oleh  seorang
psikolog  yang  bernama  Frederick
Herzberg.Keyakinan  bahwa  hubungan
seorang  individu  dengan  pekerjaan
adalah  mendasar  dan  bahwa  sikap
seorang terhadap pekerjaan bisa  sangat
baik  menentukan  keberhasilan  atau
kegagalan.Dua  faktor  yang  dapat
menyebabkan timbulnya  rasa puas atau
tidak  puas  menurut  Herzberg,  yaitu
faktor  pemeliharaan  (hygiene  factors)
dan  faktor  pemotivasian  (motivator
factors)  karena  kondisi  itu  diperlukan
untuk  memelihara  tingkat  kepuasan
yang  layak  menurut  Herzberg  dalam
Malayu  S.P  Hasibuan  (2006:178).
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Faktor  pemeliharaan  disebut  pula
dissatisfiers,  maintenance  factors,  job
context,  extrinsic  factors,  sedangkan
faktor pemotivasian disebut juga dengan
satisfiers,  motivators,  job  content,
intrinsic factors.
Herzberg  menyebutkan  faktor
pemeliharaan  (hygiene  factor)sebagai
berikut :
a. Kebijakan  perusahaan  dan

administrasi (company policies). 
b. Supervisi (supervision).
c. Hubungan  interpersonal  dengan

rekan kerja. 
d. Hubungan  interpersonal  dengan

atasan. 
e. Gaji (salary). 
f. Keamanan kerja (security). 
g. Kondisi kerja (working conditions).

Sedangkan  Frederick  Herzberg  dalam
Malayu  S.P  Hasibuan  (2006:186)
menjelaskan  faktor  -  faktor  motivator
adalah sebagai berikut :
a. Prestasi (achievement). 
b. Penghargaan (recognition). 
c. Kenaikan pangkat (advancement). 
d. Pekerjaan itu sendiri (work it self). .
e. Tanggung jawab (responsibility). 

Herzberg  selanjutnya  menetap-
kan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan
kerja adalah dua hal yang berbeda.Teori
ini  membedakan  dua  kelompok  faktor
pekerjaan.Kelompok  yang  pertama
berhubungan  dengan  aspek  intrinsik
pekerjaan  yang  disebut  sebagai  faktor
motivator  atau  faktor  intrinsik.
Kelompok  kedua  berhubungan  dengan
lingkungan  pekerjaan  atau  faktor
ektrinsik pekerjaan.

Secara ringkas, dinyatakan oleh
Herzberg,  bahwa  hygiene  factor  atau
faktor  pemeliharaan  menyebabkan
banyak  ketidakpuasan  bila  faktor
tersebut  tidak  ada,  tetapi  memberi
motivasi  jika  faktor  itu  ada.Sebaliknya
motivator membimbing kearah motivasi
yang kuat dan pemuasan bila faktor itu
ada,  tetapi  tidak  menyebabkan
ketidakpuasan jika faktor tersebut tidak
ada.  Seorang  karyawan  akan  merasa
puas dengan pekerjaannya jika terdapat

faktor-faktor  hygiene yang  terpenuhi,
tetapi  mereka  akan  merasa  tidak  puas
jika  faktor-faktor  tersebut  tidak  ada.
Begitu  juga  Seorang  karyawan  akan
merasa  puas  dengan  pekerjaannya  jika
terdapat  faktor-faktor  motivator  yang
terpenuhi,  tetapi  mereka  akan  merasa
tidak  puas  jika  faktor-faktor  tersebut
tidak ada.

Hubungan  Antara  Kepuasan  Kerja
dengan Kinerja Karyawan.

Motivasi,  produktifitas  dan
kinerja  akan  meningkat  jika  tingkat
kepuasan  kerja  dalam  suatu  organisasi
atau  perusahaan  tinggi.  Menurut
Herzberg  dalam  Winardi  (2001:67),
menemukan faktor - faktor, terpisah dan
khusus, yang berkaitan dengan kepuasan
kerja dan ketidakpuasan kerja.Kepuasan
kerja  lebih  sering  dihubungkan dengan
prestasi,  rekognisi,  karakteristik-
karakteristik pekerjaan, tanggung jawab
dan  kemajuan.  Kepuasan  kerja  itu
sendiri  dapat  diartikan  sebagai  hasil
kesimpulan  yang  didasarkan  pada
perbandingan mengenai apa yang secara
nyata  diterima  oleh  pegawai  dari
pekerjaannya  dibandingkan dengan apa
yang  diharapkan,  diinginkan  dan
dipikirkan sebagai hal yang pantas atau
berhak  baginya  (Gomes,  2003:95).
Dapat  pula  disimpulkan  jika  karyawan
menerima hasil dari pekerjaannya sesuai
dengan yang diharapkannya maka akan
diperoleh  kepuasan  kerja.  Kepuasan
kerja  yang  terdapat  dalam  pekerjaan
akan menggerakkan motivasi yang kuat,
sehingga  dapat  menghasilkan  kinerja
yang baik. 

Penelitian Terdahulu.
Dalam  menjalankan  penelitian

ini,  penulis  juga  menggunakan  hasil
penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh
peneliti lainnya diantaranya Lili Phildiya
dalam  penelitiannya  yang  berjudul
"Pengaruh  Faktor  Motivator dan
Hygiene Terhadap  Tingkat  Kepuasan
Kerja Perawat di Ruang Rawat Inap RSI
Surabaya  A.Yani"  (Universitas
Airlangga  Surabaya,  2009),  Tan  Teck-
Hong  dan  Amna  Waheed  dalam jurnal
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penelitian  mereka  yang  berjudul
"Herzberg's Motivation-Hygiene Theory
and  Job  Satisfaction  in  the  Malaysian
Retail  Sector  The  Mediating  Effect  of
Love  of  Money"(Sunway  University,
School  of  Business,  Petaling  Jaya,
Selangor,  Malaysia,  2011)  dan  Bagus
Cho  Cho  Ady  Jianto  dalam
penelitiannya  yang  berjudul  "Pengaruh
Faktor Hygiene dan Motivator Terhadap
Kepuasan Kerja Pegawai Pada PT. Good
Year  Cabang  Kediri"  (Universitas
Pembangunan  Nasional  Surabaya,
2012).

Hipotesis Penelitian.
H1:Faktor  hygiene dan faktor  motivator
mempunyai  pengaruh  parsial  terhadap
tingkat kepuasan kerja karyawan Infinite
Apple Premium Reseller di Surabaya.
H2:Faktor  hygiene dan faktor  motivator
mempunyai  pengaruh  yang  simultan
terhadap  tingkat  kepuasan  kerja
karyawan  Infinite  Apple  Premium
Reseller di Surabaya.
H3:Faktor hygiene mempunyai pengaruh
yang bersifat  dominan terhadap tingkat
kepuasan kerja karyawan Infinite Apple
Premium Reseller di Surabaya.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian.

Pendekatan  yang  digunakan
dalam penelitian ini  adalah pendekatan
penelitian  secara  kuantitatif.  Karena,
melalui  pendekatan  penelitian  secara
kuantitatif  diharapkan  akan  diperoleh
gambaran  umum  yang  lebih  obyektif
dan  lebih  terukur.  Jenis  penelitian  ini
adalah  non-eksperimental  dikarenakan
tidak  ada  perlakuan  khusus  pada
responden obyek penelitian karena sifat
penelitian ini adalah apa adanya.

Populasi dan Sampel.
Sampel  responden  pada

penelitian ini  adalah Karyawan Infinite
Apple Premium Reseller Surabaya pada
jajaran  Store  Supervisor,  Kasir  dan
Sales Consultantdengan metode sampel
jenuh  dimana  semua  karyawan
berjumlah  44  orang  digunalan  sebagai
responden.

Definisi Operasional Variabel.
Variabel Independen (X).

Variabel  independen  adalah
variabel yang tidak terikat oleh variabel
lainnya,  sering  juga  disebut  variabel
bebas.  Ada  dua  variabel  independen
yang  diambil  untuk  diteliti  pada
penelitian ini, yaitu :

a. Faktor Hygiene (X1).
Adalah  faktor-faktor  yang

berhubungan  dengan  aspek  di  sekitar
pelaksanaan pekerjaan atau  job context
yang  disebut  juga  aspek  ekstrinsik
pekerja.

Sesuai  dengam  penjabaran
Herzberg dalam Malayu S. P Hasibuan
(2006:178)  beberapa  indikator  yang
akan  digunakan  untuk  pengukuran
variabel  dalam  faktor  hygiene dalam
penelitian ini diantaranya :
1. Kebijakan  dan  peraturan

perusahaan.
2. Hubungan  interpersonal  dengan

rekan kerja. 
3. Hubungan  interpersonal  dengan

atasan. 
4. Gaji.
5. Keamanan kerja. 

b. Faktor Motivator (X2).
Adalah  faktor-faktor  yang

berhubungan  dengan  aspek  yang
terkandung dalam pekerjaan itu  sendiri
atau  job  content yang  disebut  juga
sebagai aspek intrinsik dalam pekerjaan
menurut  Herzberg  dalam Malayu  S.  P
Hasibuan (2006:186).

Beberapa  indikator  yang  akan
digunakan  untuk  pengukuran  variabel
dalam faktor motivator dalam penelitian
ini diantaranya :
1. Prestasi.
2. Penghargaan.
3. Kenaikan pangkat.
4. Pekerjaan itu sendiri.
5. Tanggung jawab.

Variabel Dependen (Y).
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Variabel  dependen  adalah
variabel yang dipengaruhi oleh variabel
independen.Variabel  independen  yang
digunakan  pada  penelitian  ini  adalah
kepuasan  kerja  karyawan.Kepuasan
kerja  adalah  sikap  emosional  yang
menyenangkan  dan  mencintai
pekerjaannya. Kepuasan kerja itu sendiri
juga  dapat  diartikan  sebagai  hasil
kesimpulan  yang  didasarkan  pada
perbandingan mengenai apa yang secara
nyata  diterima  oleh  karyawan  dari
pekerjaannya  dibandingkan dengan apa
yang  diharapkan,  diinginkan  dan
dipikirkan sebagai hal yang pantas atau
berhak baginya.

Berdasarkan penjabaran Ghiselli
dan Brown (As’ad, 2005:137), beberapa
indikator  kepuasan  kerja  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini,
diantaranya :
1. Pangkat atau jabatan.
2. Jaminan finansial.
3. Mutu pengawasan manajemen.

Sumber dan Pengumpulan Data.
Data primer adalah sumber data

yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data. (Sugiyono,  2011:137).
Dengan  demikian,  sumber  data  primer
pada  penelitian  ini  adalah  langsung
diambil  dari  karyawan  Infinite  Apple
Premium Reseller di Surabaya.

Data  Sekuder  adalah  sumber
data  yang  tidak  langsung  memberikan
data  kepada  pengumpul  data,  misalnya
melalui orang lain atau lewat dokumen
(Sugiyono,  2011:138).  Data  sekunder
pada  penelitian  ini  diperoleh  dari
pengumpulan data yang diperoleh secara
tidak langsung melalui data perusahaan
yang  telah  diarsipkan  sebelumnya,
seperti  data  absensi,  data  penjualan
outlet serta data karyawan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data.
Data  primer  dari  penelitian  ini

diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh
responden,  meliputi:  identitas  dan
tanggapan  responden.  Pengertian
kuesioner adalah teknik testruktur untuk
memperoleh  data  yang  terdiri  dari
serangkaian  pertanyaan,  tertulis  atau

verbal,  yang  dijawab  responden.
(Malholtra, 2009:52). Dalam melakukan
penelitian, data yang dikumpulkan akan
digunakan untuk  memecahkan  masalah
yang  ada sehingga data  -  data  tersebut
harus dapat dipercaya  dan akurat.  Data
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
diperoleh melalui metode kuesioner.

Metode  ini  dibuat  dengan
menempatkan  2  (dua)  skala  penilaian
dalam  titik  ekstrim  yang  berlawanan
yang  biasa  disebut  bipolar.Biasanya  di
antara titik ekstrim didapati 5 titik - titik
butir  skala  dimana  responden  menilai
suatu konsep atau lebih pada setiap butir
skala.

Skala  ini  banyak  digunakan
karena  mudah  dibuat,  bebas
memasukkan  pernyataan  yang  relevan,
realibilitas  yang  tinggi  dan  aplikatif
pada  berbagai  aplikasi.  Penelitian  ini
mengunakan sejumlah statement dengan
skala  5  yang  menunjukkan  setuju  atau
tidak setuju terhadap statement tersebut,
yaitu :
1 : Sangat Tidak Setuju 
2 : Tidak Setuju
3 : Netral (ragu - ragu) 
4 : Setuju 
5 : Sangat Setuju

Analisis Data.
Adalah  teknik  analisis  data

menggunakan  alat  uji  statistik  berupa
perhitungan  angka  -  angka  dan  model
matematis  untuk membuktikan  korelasi
antar  variabel  dalam  suatu  penelitian.
Untuk  menunjang  proses  penelitian,
maka  dalam  penelitian  ini  digunakan
alat  bantu  pengujian  statistik  berupa
aplikasiSPSS  untuk  Mac  versi  21
dengan  urutan  prosedur  analisis  data
sebagai berikut :
1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.
2. Uji Asumsi  Klasik,
3. Analisis Regresi Linier Berganda.
4. Pengujian Hipotesis  dengan Uji  F,

Uji t dan Uji Pengaruh Dominan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Obyek Penelitian

Infinite Apple Premium Reseller
adalah  sebuah  perusahaan  ritel  yang
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bergerak  pada  penjualan  produk
electronic  consumer merk  Apple  Inc.
perusahaan  komputer  asal  Amerika
Serikat.  Dibawah  naungan  PT.  Bina
Usaha Mandiri  Sejahtera yang berpusat
di Jakarta, pada pertengahan tahun 2008,
Infinite  Apple  Premium Reseller  mulai
bersaing  di  kota  Surabaya  dengan
pembukaan cabang outlet pertama pada
tanggal  8  Agustus  2008  di  Surabaya
Town Square, sebuah pusat perbelanjaan
di daerah barat Kota Surabaya.

Infinite Apple Premium Reseller
adalah  sebuah  perusahaan  ritel  yang
bergerak  pada  penjualan  produk
electronic  consumer merk  Apple  Inc.
perusahaan  komputer  asal  Amerika
Serikat.  Dibawah  naungan  PT.  Bina
Usaha Mandiri  Sejahtera yang berpusat
di Jakarta, pada pertengahan tahun 2008,
Infinite  Apple  Premium Reseller  mulai
bersaing  di  kota  Surabaya  dengan
pembukaan cabang outlet pertama pada
tanggal  8  Agustus  2008  di  Surabaya
Town Square, sebuah pusat perbelanjaan
di daerah barat Kota Surabaya.

Data Penelitian
Karakteristik Responden

Berdasarkan  hasil  jawaban
responden  atas  kuesioner  yang  telah
dibagikan,  dapat  digambarkan
karakteristik  responden  berdasarkan
jenis kelamin,  usia, tingkat  pendidikan,
lama bekerja dan jabatan sebagai berikut
:
1. Jenis  Kelamin  :mayoritas

responden penelitian ini  berjumlah
30  orang  atau  68,2%  adalah
karyawan  laki  -  laki  dan  sisanya
berjumlah  14  orang  atau  31,8%
adalah karyawan perempuan.

2. Usia  :mayoritas  responden
penelitian  ini  berjumlah  21  orang
atau 47,7% adalah karyawan yang
berusia  diantara  19  hingga  24
tahun, 15 orang atau 34,1% adalah
karyawan yang berusia diantara 24
hingga 29 tahun, 4 orang atau 9,1%
adalah  karyawan  yang  berusia
diatas  29  tahun  dan  4  orang  atau
9,1% adalah karyawan yang berusia
dibawah 19 tahun.

3. Tingkat  Pendidikan  :bahwa
mayoritas  responden penelitian  ini
berjumlah  39  orang  atau  88,6%
adalah  karyawan  dengan  tingkat
pendidikan Sekolah Menengah Atas
atau Sekolah Menengah Kejuruan,
4  orang  atau  9,1%  karyawan
dengan tingkat pendidikan Diploma
1  sampai  Diploma  3  dan  1  orang
atau 2,3% karyawan dengan tinggat
pendidikan Strata 1.

4. Lama  bekerja  :bahwa  mayoritas
responden penelitian ini  berjumlah
26  orang  atau  59,1%  adalah
karyawan  yang  lama  bekerjanya
diantara 1 hingga 5 tahun, 12 orang
atau 27,3% adalah karyawan yang
lama  bekerjanya  dibawah  1  tahun
dan  6  orang  atau  13,6%  adalah
karyawan  yang  lama  bekerjanya
lebih dari 5 tahun.

5. Jabatan  :mayoritas  responden
penelitian  ini  berjumlah  28  orang
atau  63,6%  adalah  karyawan
dengan  jabatan  sebagai  Sales
Consultant,  10  orang  atau  22,7%
adalah  karyawan  dengan  jabatan
sebagai  Kasir  dan  6  orang  atau
13,6%  adalah  karyawan  dengan
jabatan sebagai Store Supervisor.

Hasil Penelitian
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan  hasil  pengujian
validitas  dengan  aplikasi  IBM  SPSS
Statistics  untuk  Mac  versi  21,  dapat
diketahui bahwa semua pernyataan yang
mewakili  variabel  -  variabel  penelitian
memiliki  koefisien  korelasi  bernilai
diatas  0,3  sehingga  kuesioner  yang
disebarkan dinyatakan valid. Begitu juga
dengan  pengujian  reliabilitas  diketahui
bahwa  nilai  alpha  cronbach  masing  -
masing variabel  yang diteliti  lebih dari
0,6  sehingga  jawaban  yang  diberikan
responden  dapat  dipercaya  atau  dapat
diandalkan  (reliabel),  sehingga  analisa
kuantitatif dengan kuesioner yang telah
disebarkan dapat dilanjutkan.

Uji Asumsi Klasik.
Uji Normalitas.
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Berdasarkan  hasil  pengujian
normalitas  dengan  aplikasi  IBM  SPSS
Statistics  untuk  Mac  versi  21,
didapatkan scatterplot berikut :

Dari  gambar  diatas  diketahui  bahwa
titik-titik data setiap variabel menyebar
disekitar  dan  searah  dengan  garis
diagonal.Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa
model  regresi  layak  dipakai  karena
memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas.

Dari kedua variabel bebas yang
diteliti,  diketahui  memiliki  nilai
tolerance  >  0,1  dan  VIF  <  10,  maka
tidak  terjadi  multikolinearitas  pada
kedua variabel bebas.

Uji Heteroskesdasrtisitas.

Dari  grafik  di  atas  diketahui
bahwa titik - titik data tersebar dan tidak
membentuk  pola  tertentu,  maka  model
regresi  yang  terbentuk  diidentifikasi
tidak terjadi heteroskesdastisitas.Karena
data  yang  diolah  sudah  tidak  bersifat
heteroskesdastisitas,  maka  persamaan
regresi  linier  berganda  yang  diperoleh
dapat dipergunakan untuk penelitian ini.

Uji Autokorelasi.

Dengan  melihat  tabel  Durbin
Watson α = 0,05 (terlampir) dengan n =
44 dan k = 2 diperoleh nilai dL = 1,4226
dan nilai dU = 1,6120. Maka dilakukan
perhitungan sebagai berikut :
4 - dU = 4 - 1,6120 = 2,388
4 - dL = 4 - 1,4226 = 2,5774

Dengan demikian DW berada di
antara  dU  dan  4-dU  yaitu
1,4226<2,334<2,388.  Dapat  disimpul-
kan  bahwa  tidak  terjadi  autokorelasi
pada variabel-variabel  dalam penelitian
ini.

Analisis Regresi Linier Berganda.

Tabel  diatas  menunjukkan
persamaan  regresi  yang  dapat
menjelaskan  hubungan  antara  variabel
bebas yang terdiri  dari  Faktor  Hygiene
(X1),  Faktor  Motivator  (X2)  terhadap
variabel  terikat  Kepuasan  Kerja
Karyawan  (Y).  Dari  tabel  diatas,
diperoleh model regresi linier berganda
sebagai berikut:

Y = 2,599 + 0,274X1 + 0,152X2
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yang dapat dijelaskan: 
1. Nilai a sebesar 2,599.

Menunjukkan  bahwa  jika  Faktor
Hygiene (X1)  dan  Faktor  Motivator
(X2)  sama  dengan  nol,  maka
Kepuasan Kerja Karyawan (Y) akan
konstan sebesar 2,599.

2. Nilai b1 sebesar 0,274.
Menunjukkan  bahwa  jika  Faktor
Hygiene (X1) meningkat satu satuan,
maka  akan  dapat  meningkatkan
Kepuasan  Kerja  Karyawan  (Y)
sebesar 0,274 satuan dengan asumsi
bahwa  variabel  bebas  Faktor
Motivator (X2) nilainya konstan.

3. Nilai b2 sebesar 0,152.
Menunjukkan  bahwa  jika  Faktor
Motivator (X2)  meningkat  satu
satuan,  maka  akan  dapat
meningkatkan  Kepuasan  Kerja
Karyawan  (Y)  sebesar  0,152 satuan
dengan asumsi bahwa variabel bebas
Faktor  Hygiene (X1)  nilainya
konstan.

Dari  model  tersebut  diatas
diketahui  bahwa  adanya  pengaruh
Faktor  Hygiene  (X1)  dan  Faktor
Motivator (X2) terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan  (Y)  yang  dilihat  dari
koefisien regresi ≠ 0.

Koefisien Determinasi Berganda (R2).

Berdasarkan  tabel  di  atas,
diketahui  bahwa  nilai  koefisien
determinasi  (R2)  adalah  sebesar  0,27
atau 27%. Hal ini  berarti  bahwa faktor
hygiene (X1)  dan faktor  motivator  (X2)
secara  bersama  -  sama  mampu
menjelaskan  turun  atau  naiknya
kepuasan  kerja  karyawan  (Y)  sebesar
27%.  Sedangkan  sisanya  yaitu  73%
dipengaruhi oleh faktor - faktor lain di
luar dari penelitian ini.

Uji Pengaruh Simultan (Uji F).

Dari  tabel  diatas  diketahui
bahwa  nilai  signifikansi  <0.05  yaitu
0,002,  sehingga  dapat  diambil
kesimpulan bahwa keseluruhan variabel
bebas  faktor  hygiene (X1)  dan  faktor
motivator  (X2)  secara  simultan
berpengaruh  signifikan  terhadap
kepuasan kerja karyawan (Y).

Uji Pengaruh Parsial (Uji t).

Prosedur  pengujian  mengguna-
kan  tingkat  signifikansi  dari  nilai  t
hitung   sebesar  α  =  0,05.  Dari  tabel
diatas, dapat diketahui bahwa :
a. Uji  parsial  terhadap  variabel  bebas

faktor  hygiene (X1)  dengan  nilai
signifikansi  0,008 yang  berarti  nilai
tersebut  <0,05  maka  berarti  bahwa
variabel  bebas  faktor  hygiene (X1)
secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap  kepuasan  kerja  karyawan
(Y).

b. Uji  parsial  terhadap  variabel  bebas
faktor  motivator (X2)  dengan  nilai
signifikansi  0,033 yang  berarti  nilai
tersebut  <0,05  maka  berarti  bahwa
variabel bebas faktor motivator (X2)
secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap  kepuasan  kerja  karyawan
(Y).

Pengujian Pengaruh Dominan (Beta).

Pengaruh Teori Dua Faktor ................. (Christhofer-Maya) hal. 207 – 222                                  217



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :
a.  Nilai  koefisien  regresi  (beta)  dari
variabel  bebas  faktor  hygiene (X1)
sebesar 0,378.
b. Nilai koefisien regresi (beta) variabel
bebas  faktor  motivator (X2)  sebesar
0,299.
Hal  ini  berarti  variabel  bebas  faktor
hygiene (X1) yang mempunyai pengaruh
secara dominan terhadap variabel terikat
kepuasan kerja karyawan (Y).

Interpretasi Hasil Penelitian.
Dari  hasil  penelitian  dan

pembahasan yang telah dilakukan maka
dapat  diketahui  bahwa seluruh variabel
bebas  yaitu  faktor  hygiene (X1)  dan
faktor  motivator  (X2)  secara  bersama -
sama  atau  simultan  mempengaruhi
variabel terikat kepuasan kerja karyawan
(Y). Hal ini dibuktikan melalui hasil Uji
F  yang  menunjukkan  nilai  signifikansi
lebih  rendah  dari  0,05  yaitu  sebesar
0,002.Secara  parsial  seluruh  variabel
bebas  juga  mempengaruhi  variabel
terikat,  hal  ini  dibuktikan melalui hasil
Uji  t  yang  menunjukkan  nilai
signifikansi  lebih  rendah  dari  0,05.
Berarti  penelitian  ini  mendukung
hipotesis  yang  telah  ditetapkan
sebelumnya  yaitu  "H1 :  Faktor  hygiene
dan  faktor  motivator  mempunyai
pengaruh  parsial  terhadap  tingkat
kepuasan kerja karyawan Infinite Apple
Premium  Reseller  di  Surabaya"  dan
"H2 :  Faktor  hygienedan  faktor
motivator  mempunyai  pengaruh  yang
simultan terhadap tingkat kepuasan kerja
karyawan  Infinite  Apple  Premium
Reseller di Surabaya".

Koefisien  Regresi  (Beta)
variabel  bebas  faktor  hygiene (X1)
berjumlah  lebih  besar  dari  koefisien
regresi  (beta)  variabel  bebas  faktor
motivator (X2).  Hal  ini  berarti  variabel
bebas  faktor  hygiene (X1)  yang
mempunyai  pengaruh  secara  dominan
yang mendukung hipotesis "H3 : Faktor
hygienemempunyai  pengaruh  yang

bersifat  dominan  terhadap  tingkat
kepuasan kerja karyawan Infinite Apple
Premium Reseller di Surabaya."

Nilai  koefisien  determinasi  R
Square (R2) sebesar 0,270 berarti faktor
hygiene  dan  faktor  motivator hanya
berpengaruh  sebesar  27%  terhadap
tingkat  kepuasan  kerja  karyawan  (Y)
Infinite  Apple  Premium  Reseller  di
Surabaya.  Ini  berarti  bahwa  terdapat
73% faktor berpengaruh lainnya.
Berdasarkan  peninjauan  di  lapangan
melalui pengamatan secara langsung dan
dilakukan  wawancara  secara  acak  dan
bertahap  pada  karyawan,  ditemukan
beberapa fakta adanya  faktor lain yang
dirasa  mempunyai  pengaruh  terhadap
kepuasan  kerja  karyawan  di  Infinite
Apple  Premium  Reseller  Surabaya,
diantaranya :
1. Rekreasi perusahaan.

Kegiatan rekreasi bersama yang
dilakukan oleh  perusahaan,  dulu  sudah
menjadi  budaya  di  Infinite  Apple
Premium Reseller Surabaya. Setidaknya
dahulu  ada  beberapa  kegiatan  rekreasi
bersama yang rutin diadakan perusahaan
diantaranya  :  kegiatan  syukuran
pencapaian  target  penjualan  hampir
setiap 3 sampai 6 bulan sekali, kegiatan
futsal  bersama  hampir  setiap  2  bulan
sekali,  kegiatan  buka  puasa  bersama
setiap  bulan  ramadhan,  serta  kegiatan
liburan bersama di akhir tahun . Namun
seiring  berjalannya  waktu  budaya  ini
lama  kelamaan  hilang.Sejak  terakhir
diadakan  di  tahun  2011,  manajemen
Infinite  Apple  Premium  Reseller
Surabaya mengurangi fasilitasi beberapa
kegiatan tersebut.

2.  Faktor  pendidikan  atau  training
karyawan.

Pengelolaan  training  atau
pendidikan  untuk  perkembangan
karyawan  di  Infinite  Apple  Premium
Reseller Surabaya bisa dikatakan sangat
baik.Beberapa  kegiatan  training  aktif
dilakukan  setiap  minggu,  di  setiap
bulannya.Bahkan  untuk  memantau
perkembangan  karyawannya  satu  per
satu,  setiap  bulannya  didakan  tes  baik
secara  tertulis  maupun  secara  praktek
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guna  memperbaiki  dan  memelihara
pengetahuan  produk  serta  kualitas
pelayanan  karyawan.Hal  ini  dipandang
baik jika kita melihat dari sudut pandang
perusahaan,  namun  hal  tersebut  bagi
beberapa  karyawan  bisa  saja  menjadi
sebuah  tekanan  yang  besar.  Sehingga
dapat  menimbulkan  sedikit  perasaan
ketidaknyamanan  bagi   mereka  dan
dikhawatirkan juga akan mempengaruhi
kepuasan  kerja  mereka  sebagai
karyawan.

3.  Faktor  eksternal  lainnya  yaitu
hubungan sosial dengan pelanggan.

Karena Infinite Apple Premium
Reseller adalah sebuah perusahaan yang
bergerak  di  bidang  ritel,  maka  setiap
karyawannya  akan  mempunyai
hubungan  secara  langsung  dengan
pelanggan.  Mengutip  teori  dari
Manajemen  Pemasaran  mengenai
karakteristik  relasi  dengan  pelanggan
atau  customer  relationship
characteristics,  menurut  Sheth  dalam
Affif  (2008:94)  dijelaskan  bahwa  it
relates  to  one-to-one  relationship
between  the  marketer  and  the
customer.Yang  artinya  adalah  adanya
hubungan  satu  dengan  satu  (langsung)
antara  seorang  pemasar  dengan
pelanggannya.Jika  teori  tersebut
diaplikasian  pada  penelitian  ini
menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan
yang langsung antara pelanggan dengan
karyawan  Infinite  Apple  Premium
Reseller  Surabaya.Hubungan  sosial
antara  pelanggan  dan  karyawan  di
Infinite  Apple  Premium  Reseller  tidak
hanya  terjadi  pada  saat  transaksi
penjualan  saja.Tidak  jarang  karyawan
juga  harus  menerima  keluhan  dari
pelanggan,  menerima  komplain  dari
mereka,  bahkan  karyawan  juga
terkadang  menjadi  sasaran  emosi  dan
kemarahan  jika  pelanggan  merasakan
ketidakpuasan.Hal  ini  juga  dipandang
bisa  menjadi  pemicu  ketidaknyamanan
untuk  karyawan  sehingga  dapat
mempunyai pengaruh terhadap kepuasan
kerja  karyawan.  Beberapa  temuan
terkait  dari  peninjauan  lanjutan  yang
telah  dilakukan  diatas,  mungkin  dapat

diindikasikan  menjadi  faktor  -  faktor
lain  sebesar  73%  yang  dapat
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan
di  Infinite  Apple  Premium  Reseller
Surabaya. 

Keadaan ini sesuai dengan teori
yang dikemukakan oleh Harold E. Burt
dalam As'ad (2005:112) ada tiga faktor
yang  mempengaruhi  kepuasan  kerja
karyawan yaitu :
1. Faktor  hubungan  antar  karyawan,

yang  meliputi  hubungan  manajer
dengan  karyawan,  faktor  fisis  dan
kondisi  kerja,  hubungan  sosial
diantara  karyawan,  sugesti  dari
teman sekerja, serta emosi dan situasi
kerja.

2. Faktor individu, yang meliputi sikap
seseorang  terhadap  pekerjaannya,
usia seseorang sewaktu bekerja, serta
jenis kelamin seseorang.

3. Faktor luar (eksternal), yang meliputi
keadaan keluarga karyawan, rekreasi
perusahaan, pendidikan atau training,
serta faktor - faktor eksternal lainnya.

Namun,  diperlukan  penelitian
lanjutan  yang  harus  dilakukan  dalam
rangka  pengujian  dugaan-dugaan
tersebut  supaya  hasilnya  dapat
dipertanggung jawabkan.

Hasil  penelitian  ini  juga
menunjukkan  meskipun  berpengaruh
kecil, bahwa  faktor  hygiene dan faktor
motivator berfungsi  sebagai  penggerak
dan pengarah serta pendorong terjadinya
kepuasan kerja  karyawan.  Jika seorang
karyawan  merasa  puas  terhadap
pekerjaannya,  maka  mereka  akan
menjadi  lebih  termotivasi  di  dalam
pekerjaan tersebut.

KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian

mengenai pengaruh Faktor Hygiene (X1)
dan  Faktor  Motivator  (X2)  terhadap
Kepuasan  Kerja  Karyawan  (Y),  maka
dapat diambil beberapa kesimpulan yang
dapat  digunakan  sebagai  bahan
pertimbangan oleh perusahaan, yaitu :
1. Didapatkan persamaan regresi :

Y = 2,599 + 0,274X1 + 0,152X2

dari  model  regresi  linier  berganda
tersebut  diketahui  bahwa  adanya
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pengaruh  faktor  hygiene (X1)  dan
faktor  motivator (X2)  terhadap
kepuasan  kerja  karyawan  (Y)  di
Infinite  Apple  Premium  Resellerdi
Surabaya  yang dilihat dari koefisien
regresi ≠ 0.

2. Faktor  hygiene (X1)  dan  faktor
motivator (X2)  baik  secara  simultan
maupun  parsial  berpengaruh
signifikan  terhadap  kepuasan  kerja
karyawan  (Y)  di  Infinite  Apple
Premium  Resellerdi  Surabaya.  Hal
ini  ditunjukkan  dengan  hasil  Uji  F
dan  Uji  t  yang  menunjukkan  nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal
tersebut berarti mendukung hipotesis
yang  telah  ditetapkan  sebelumnya
yaitu "H1 : Faktor  hygienedan faktor
motivator  mempunyai  pengaruh
parsial  terhadap  tingkat  kepuasan
kerja  karyawan  Infinite  Apple
Premium Reseller  di  Surabaya"  dan
"H2 :  Faktor  hygiene dan  faktor
motivator mempunyai pengaruh yang
simultan  terhadap  tingkat  kepuasan
kerja  karyawan  Infinite  Apple
Premium Reseller di Surabaya."

3. Faktor  hygiene  (X1)  mempunyai
pengaruh  yang  dominan  terhadap
kepuasan  kerja  karyawan  (Y)  .  Hal
ini  ditunjukkan  dengan  koefisien
regresi  (beta)  faktor  hygiene (X1)
lebih besar daripada koefisien regresi
(beta)  faktor  motivator (X2).  Hal
tersebut berarti mendukung hipotesis
yang  telah  ditetapkan  sebelumnya
yaitu  "H3 :  Faktor  hygiene
mempunyai  pengaruh  yang  bersifat
dominan  terhadap  tingkat  kepuasan
kerja  karyawan  Infinite  Apple
Premium Reseller di Surabaya."

4. Dari  hasil  pengujian  koefisien
determinasi  (R2)  didapatkan  hasil
sebesar 0,270 atau 27%. Hal tersebut
berarti faktor hygiene (X1) dan faktor
motivator (X2) secara bersama - sama
mampu  menjelaskan  turun  atau
naiknya  kepuasan  kerja  karyawan
(Y)  Infinite Apple Premium Reseller
di Surabaya sebesar 27%. Sedangkan
sisanya  yaitu  73% dipengaruhi  oleh
faktor-faktor  lain  di  luar  dari
penelitian  ini  yang  diduga

merupakan  faktor  luar  (eksternal)
menurut  teori Harold E. Burt dalam
As'ad (2005:112).

SARAN
Berdasarkan  dari  hasil

penelitian  yang  telah  dilakukan  maka
beberapa  saran  yang  dapat  diberikan
pada Infinite Apple Premium Reseller di
Surabaya  berkaitan  dengan  kepuasan
kerja karyawan :
1. Infinite  Apple  Premium  Reseller

sebaiknya  selalu  memperhatikan
faktor-faktor  yang  dapat
mempengaruhi  Kepuasan  Kerja
Karyawan  diantaranya  Faktor
Hygiene dan  Faktor  Motivator.
Meskipun dari hasil penelitian faktor-
faktor  tersebut  didapati  hanya
berpengaruh  sebesar  27%,  namun
pentingnya  tingkat  kepuasan  kerja
karyawan  akan  berhubungan  secara
langsung  dengan  motivasi  kerja
seorang  karyawan.  Jika  seseorang
karyawan  dalam  kondisi  yang
termotivasi,  maka  dia  akan
memberikan  kontribusi  kinerja yang
terbaik. Yang hasilnya adalah tujuan
perusahaan akan lebih mudah untuk
dicapai.

2. Selain itu juga, sebaiknya dilakukan
perbaikan  oleh  manajemen  Infinite
Apple  Premium  Reseller  terkait
faktor eksternal lain diluar penelitian
ini berupa fasilitasi kegiatan rekreasi
untuk  karyawan  yang  sebelumnya
telah menjadi budaya di perusahaan,
namun  tidak  pernah  diadakan  lagi
saat  ini.  Faktor  tersebut  diduga
mempunyai  pengaruh  terhadap
kepuasan kerja karyawan sesuai teori
yang  dikemukakan  oleh  Harold  E.
Burt dalam As'ad (2005:112). 

3. Guna  melengkapi  penelitian  ini,
sebaiknya  dilakukan  penelitian
serupa  dengan  variabel  lain  terkait
faktor eksternal lain diluar penelitian
ini.  Faktor  -faktor  lainnya  tersebut
diduga  juga  mempunyai  pengaruh
terhadap  kepuasan  kerja  karyawan
sesuai  dengan  teori yang
dikemukakan  oleh  Harold  E.  Burt
dalam  As'ad  (2005:112),  sehingga
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dapat  diperoleh  kesimpulan  yang
lebih  lengkap,  akurat  dan  dapat
dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA
Buku
A.S. Munandar, 2001, Psikologi Industri

dan Organisasi,  Penerbit
Universitas Indonesia (UI Press),
Depok.

Amstrong,  M,  2009,  A  Handbook  of
Human  Resource  Management,
Terjemahan,  Elex  Media
Komputindo, Jakarta. 

As’ad,  Muhammad,  2005,  Psikologi
Industri,  Seri  Umum.  Sumber
Daya  Manusia  Edisi  4,  Liberty,
Yogyakarta.

Greenberg, Jerald dan Baron, Robert A,
2000.  Perilaku  Organisasi,
Prentice Hall, Jakarta.

Hamzah  B.  Uno,  2008,  Teori  Motivasi
dan  Pengukurannya  Analisis  di
Bidang Pendidikan,  Bumi
Aksara, Jakarta.

Hasibuan,  Malayu  S.  P,  2006,
Manajemen  Dasar,  Pengertian,
dan  Masalah,  Edisi  Revisi,  

Bumi Aksara, Jakarta. 
Husein Umar, 2005,  Metode Penelitian,

Salemba Empat, Jakarta.
Husein Umar, 2008,  Desain Penelitian

MSDM dan  Perilaku
Karyawan, Seri Desain Penelitian
Bisnis  No  1,  PT.  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta.

Luthans,  Fred,  2006,  Perilaku
Organisasi, (Alih Bahasa  V.A
Yuwono,  dkk),  Edisi  Bahasa  

Indonesia, ANDI, Yogyakarta.
McNeese-Smith,  Donna,  1996,

Increasing  Employee
Productivity,  Job  Satisfaction,
and Organizational Commitment.

Purwanto,  Ngalim,  2006,  Psikologi
Pendidikan,  PT  Remaja
Rosdakarya, Bandung.

Rivai,  Veithzal,  2006,  Manajemen
Sumber  Daya  Manusia  untuk
Perusahaan:  dari  Teori  Ke
Praktik,  Edisi Pertama, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta. 

Santoso,  Singgih,  2012,  Analisis  SPSS
pada  Statistik  Parametrik,  PT.
Elex Media Komputindo.
Jakarta.

Sarjono,  Haryadi,  Julianita,  Winda,
2011, SPSS vs  LISREL:
Sebuah  Pengantar  Aplikasi  

Untuk  Riset,  Salemba  Empat,
Jakarta.

Siagian,  Sondang P, 2006,  Manajemen
Sumber Daya Manusia, Edisi I,
Cetakan Ketiga Belas,  Bumi
Aksara, Jakarta.

Sekaran,  Uma,  2006.  Metodologi
Penelitian Untuk Bisnis, Salemba
Empat, Jakarta.

Spector,  P.  E.,  2003,  Job  Satisfaction,
SAGE Publications, Inc., USA.

Stephen  P.  Robbins,  2010,  Perilaku
Organisasi, Konsep,
Kontroversi  dan  Aplikasi,  Alih  

Bahasa:  Hadyana  Pujatmaka.
Edisi  Keenam,  PT. Bhuana  Ilmu
Populer, Jakarta.

Sugiyono,  2011,  Metode  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R
& D, Alfabeta, Bandung.

Sunyoto,  Dadang,  2011,  Analisis
Regresi dan Uji Hipotesis. CAPS,
Jakarta.

Teck-Hong, Tan, Waheed, Anna, 2011,  
Herzberg's Motovation-Hygiene

Theory and Job Satisfaction in
the Malaysian Retail  Sector
The Mediating Effect  of  Love of
Money,  Sunway  University,
School  of  Business,  Selangor,
Malaysia.

Wahjosumidjo,  2001,Kepemimpinan
dan Motivasi, Ghalia, Jakarta.

Wahyudi,  Bambang,  2002,  Manajemen
Sumber Daya  Manusia,  edisi
Revisi, Sulita, Bandung.

Wibowo, 2007, Manajemen Kinerja, PT.
Raja Grafindo Parsada, Jakarta.

Winardi,  J.,  2001,  Motivasi  dan
Pemotivasian Dalam Manajemen,
PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.

Jurnal
Ilyas  Yaslis,  2001,  Kinerja,  Teori,

Penilaian  dan  Penelitian,

Pengaruh Teori Dua Faktor ................. (Christhofer-Maya) hal. 207 – 222                                  221



Penerbit  Universitas  Indonesia
(UI Press), Depok.

Jurges, Hendrik, 2003, Age, Cohort, and
the  Slump  in  Job  Satisfaction
among  West  German  Workers.
Labour, Vol 17.

Yuli,  Sri  Budi  Cantika,  2005,
Manajemen  Sumber  Daya
Manusia Cetakan Pertama, UMM
Press, Malang.

Skripsi, Tesis dan Disertasi
Affandi,  M,  2002,  Pengaruh  Iklim

Organisasi  Terhadap  Kepuasan
Kerja,  Komitmen  Kerja  dan
Kinerja   Pegawai,  Undip,
Semarang.

Arifin, Samsul, 2013,  Pengaruh Faktor
- Faktor Motivasi  Terhadap
Kinerja  Karyawan  di  PT.
Stainless  Steel  Prima  Maju

Bersama Jakarta, Sekolah Tinggi
Ilmu  Ekonomi   Mahardhika,
Surabaya.

Jianto,  Bagus  Adi  Cho  Cho,  2012,
Pengaruh  Faktor  Hygiene  dan
Motivator  Terhadap  

Kepuasan Kerja Pegawai Pada
PT.  Good  Year  Cabang  Kediri,
Universitas Pembangunan
Nasional, Surabaya.

Phildiya,  Lily,  2009,  Pengaruh  Faktor
Motivator dan Hygiene Terhadap
Tingkat Kepuasan Kerja Perawat
di  Ruang  Rawat  Inap  RSI
Surabaya  A.Yani,Universitas
Airlangga, Surabaya.

Yuwono, dkk., 2005,  Psikologi Industri
dan  Organisasi,  Universitas
Airlangga, Surabaya.

222                                                                                  Media Mahardhika Vol. 13 No. 3 Mei 2015


