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PENGARUH FAKTOR HYGIENE DAN 
MOTIVATOR TERHADAP KEPUASAN KERJA 

PEGAWAI PADA PT. GOODYEAR CABANG 
KEDIRI 

 

Oleh:  
Bagus Cho Cho Ady Jianto 

 
ABSTRAKSI 

            Perusahaan ban yang mendunia berdiri lebih dari 100 tahun ini selalu 
memberikan inovasi tiada henti tentusaja bertujuan untuk memberikan 
kenyamanan dan keselamatan konsumen, dengan inovasi terbarunya yang terdiri 
dari ban yang diperkuat dengan sistem TPMS, telah dikembangkan dan diuji, 
sekarang hadir secara komersial, dengan teknis dan penambahan lainnya agar 
dapat menyempurnakan kinerjanya. Di cabang Kediri menempatkan sebanyak 90 
pegawai dibagian produksi dan seluruhnya diisi pegawai laki-laki. Hal yang 
menarik perhatian adalah adanya masalah yang tidak seharusnya dimiliki oleh 
perusahaan berpengalaman seperti PT.Goodyear. Anak cabang PT.Goodyear yang 
ada di Kediri ini mempunyai kendala dalam hal kurang bisanya perusahaan ini 
memenuhi target produksi tahunan, hal ini disebabkan oleh kepuasan kerja 
pegawai yang kurang. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor hygiene dan motivator terhadap 
kepuasan kerja pegawai pada PT. Goodyear cabang Kediri.  
 Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 90 responden dengan menggunakan teknik 
analisis sampling sensus. Artinya sampel yang diambil adalah semua pulasi, 
populasi yang dimaksud adalah semua pegawai dibagian produksi pada PT. 
Goodyear caban Kediri. Teknik analisis yang dipergunakan adalah Structural 
Equation Modeling untuk mengetahui kausalitas antar variabel yang dianalisis. 

Berdasarkan hasil olah data menyimpulkan bahwa faktor motivator 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai,  dapat diterima signifikan 
[positif], sedangkan faktor  hygiene berpengaruh positif terhadap kepuasan 
pegawai,  tidak dapat diterima tidak signifikan [negatif]. Artinya jika faktor 
motivator turun maka kepuasan kerja pegawai juga ikut turun, sebaliknya jika 
faktor motivator naik maka kepuasan kerja juga akan ikut naik. Dalam 
penelitian yang dilakukan di PT. Goodyear cabang Kediri ini faktor hygiene tidak 
terbukti berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. 

 
 

 
Kata Kunci: Kepuasan kerja, hygiene, motivator 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini persaingan dalam dunia usaha menjadi semakin tinggi dan 

bervariatif. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi tersebut, suatu 

perusahaan harus bisa mengembangkan dan mengolah sumber daya yang dimiliki 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba maksimal. 

Sumber daya yang memperlukan perhatian yang cukup ekstra adalah sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia harus terus dikembangkan,  karena beda dengan 

mesin yang selalu melakukan aktivitas yang sama setiap waktu, sumber daya 

manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan, karena perubahan yang 

terjadi tersebut akan dapat menimbulkan berbagai jenis tantangan yang harus 

dihadapi dan diatasi dengan baik oleh perusahaan. Pencapaian tujuan perusahaan 

akan terlaksana bila sumber daya manusianya menunjukkan performansi kerja 

yang tinggi. 

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam aktivitas 

perusahaan, karena bagaimanapun juga kemajuan dan keberhasilan suatu 

perusahaan tidak lepas dari peran dan kemampuan sumber daya manusia yang 

baik. Di dalam dunia kerja sering kita jumpai orang-orang dengan hasil produksi 

biasa-biasa saja, namun disisi lain, sering juga ditemui tipe manusia yang 

menginginkan hasil produksi tinggi, mereka bekerja dengan penuh antusias dan 

tekun. Pada pegawai dengan motivasi tinggi, kepuasan kerja bukan diperoleh dari 
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status sosial intensif yang tinggi, namun kepuasaan kerja bagi mereka adalah 

usaha untuk mencapai hasil produksi itu sendiri. 

Pegawai adalah orang-orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau pada 

instansi pemerintah serta badan usaha yang memperoleh upah atas jasanya 

tersebut. Dalam suatu sistem operasional perusahaan, potensi sumber daya 

manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran 

yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia dengan semaksimal mungkin. 

Sumberdaya manusia atau sering di sebut pegawai yang di maksud adalah 

sebagai modal utama bagi suatu perusahaan yang berharga. Sebagai modal, 

pegawai perlu dikelola agar tetap menjadi produktif. Akan tetapi mengelola 

pegawai bukanlah hal yang mudah, karena pegawai mempunyai pikiran, status, 

serta latar belakang heterogen. Oleh sebab itu perusahaan harus bisa mendorong 

sumber daya manusia agar tetap produktif dalam mengerjakan tugasnya masing-

masing yaitu dengan meningkatkan kepuasan kerja para pegawainya, sehingga 

perusahaan dapat mempertahankan pegawainya, dan selain itu pegawai juga dapat 

dijadikan sebagai mitra utama yang baik dalam penunjang keberhasilan suatu 

perusahaan, hal tersebut di harapkan dapat merangsang dan memotivasi pegawai 

serta membuat pegawai puas terbadap pekerjaan yang mereka jalani, menjadi 

salah satu faktor yang penting (Finck, Timmer & Mennnes, 1998). 

Kepuasan kerja pegawai merupakan masalah yang harus dihadapi oleh 

perusahaan, dimana organisasi harus lentur dan efisien supaya dapat berkembang 

dengan pesat. Bagi organisasi kepuasan pegawai berarti output yang ada dan harus 
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dipertahankan, meskipun jumlah pekerjaannya sedikit perusahaan di harapkan 

mampu menjaga ataupun memotivasi pegawai agar produktifitasnya stabil karena 

hal tersebut sangat mendoronng pegawai dalam melaksanakan tugasnya agar 

prestasi kerja dan kinerja dalam organisasi bisa terpenuhi. Pegawai akan bekerja 

secara optimal apabila dengan bekerja mereka dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Artinya perusahaan harus benar-benar memperhatikan tingkat 

kebutuhan pegawai. Kepuasan kerja yang tinggi dapat tercipta apabila pegawai 

merasa senang dan nyaman dalam bekerja. Dengan demikian pegawai 

mendapatkan apa yang diperolehnya dan dengan kepuasan kerja yang tinggi 

tersebut perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan. Dalam 

kehidupan berorganisasi, kepuasan kerja digunakan sebagai dasar ukuran tingkat 

kematangan organisasi. 

Salah satu gejala yang menyebabkan kurang baiknya kondisi kerja suatu 

organisasi adalah rendahnya kepuasan kerja. Sebaliknya kepuasan kerja yang 

tinggi merupakan indikasi efektivitas manajemen, yang berarti bahwa organisasi 

telah dikelola dengan baik. 

Seringkali pihak manajemen berupaya meningkatkan kepuasan kerja 

pegawai melalui perbaikan gaji dan upah, hal tersebut mungkin masih bisa 

diterima pada taraf tertentu karena dengan gaji tersebut pegawai dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Tetapi kenyataannya gaji yang tinggi tidak selalu membuat 

seorang pegawai memperoleh kepuasan terhadap pekerjaannya (As’ad, 2005). 

Oleh karena itu pihak manajemen perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi kepuasan pegawai. Dengan mengetahui kepuasan pegawai 
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diharapkan pihak manajemen memperoleh jawaban mengenai faktor-faktor apa 

saja yang sekiranya mempengaruhi kepuasan kerja pegawai sehingga perusahaan 

dapat meningkatkan kepuasan kerja para pegawainya, yang pada akhirnya dapat 

membantu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya yang sudah di targetkan. 

Perusahaan Goodyear merupakan perusahaan ban terbesar di dunia yang 

berdiri sejak 1898. Agar perusahaan ini tetap menguasai pangsa pasar dunia 

strategi yang di lakukan adalah dengan membuka agen di seluruh penjuru kota 

hampir di setiap negara, tidak kecuali di wilayah Indonesia. Di Indonesia, 

Goodyear telah hadir sejak 1935. Sebagai anak cabang The Goodyear Tire dan 

Rubber Company, PT. Goodyear Indonesia Tbk memusatkan operasinya di atas 

lahan seluas 172.000 meter persegi di Bogor, Jawa Barat. Produksi ban Goodyear 

Indonesia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, sebagai original 

equipment beberapa produsen kendaraan roda empat, serta sebagai komoditas 

ekspor ke berbagai negara di dunia. Mengacu pada Undang-Undang nomor satu 

tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, PT. Goodyear Indonesia Tbk telah 

menawarkan 15 persen dari jumlah saham yang ditempatkan kepada masyarakat 

dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. 

Sebagai bagian dari perusahaan dengan identitas global PT Goodyear 

Indonesia Tbk mendapat dukungan penuh dari pusat teknologi dan inovasi produk 

yang terletak di Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Terdapatnya begitu banyak 

cabang di Indonesia, tentu saja tidak menutup kemungkinan disetiap cabang 

tersebut dihadapkan dengan berbagai masalah. Seperti halnya yang di alami oleh 

cabang perusahaan besar sekelas Goodyear yang terletak di kota Kediri. Saat ini 
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cabang PT. Goodyear yang ada di kota Kediri di hadapkan pada masalah 

menurunnya tingkat kepuasan kerja pegawai. Kurang puasnya pegawai dalam 

bidang produksi berdampak pada kenaikan absensi pegawai seperti yang tertera 

pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 
Tingkat Absensi PT. Goodyear Cabang Kediri 

Tahun 2011 

Keterangan 
No. Bulan 

Sakit Ijin Absen Jumlah 

1 Januari 3 2 2 7 

2 Februari 4 1 2 7 

3 Maret 2 1 1 4 

4 April 3 5 1 9 

5 Mei 3 2 0 5 

6 Juni 2 2 3 7 

7 Juli 1 3 1 5 

8 Agusus 0 4 1 5 

9 September 1 2 0 3 

10 Oktober 2 2 0 4 

11 November 6 7 3 16 

12 Desember 7 6 4 17 

 Jumlah 34 37 18 89 

Sumber: Manajer bagian personalia Goodyear cabang Kediri (diolah) 
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa selama satu tahun jumlah 

pegawai yang tidak masuk kerja mencapai 89 pegawai dengan perincian ijin 

sebanyak 37 orang, karena sakit sebanyak 34 orang dan absen sebanyak 18 orang. 

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak manajer PT. Goodyear cabang 

Kediri, pihak manajemen menetapkan bahwa untuk jumlah pegawai yang tidak 

masuk kerja hanya 50-70 pegawai untuk setiap tahunnya. Selain itu didapat 

informasi dari pegawai bahwa adanya ketidak puasan yang terjadi disebabkan 

oleh lingkungan kerja yang kurang kondusif. Lingkungan kerja kurang kondusif 

yang dimaksud adalah adanya masalah interen antara satu pegawai dengan 

pegawai lain dan kurang luasnya tempat produksi, sehingga berdampak langsung 

pada komitmen pegawai yang menurun. 

Hal ini tentu saja membawa dampak yang sangat tidak menguntungkan 

bagi perusahaan, karena pegawai yang mempunyai komitmen yang rendah akan 

menghasilkan prestasi kerja dan produktivitas yang rendah pula. Kondisi pegawai 

seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dengan komitmen yang 

rendah, pegawai tidak bisa mencurahkan seluruh jiwa, perasaan dan waktu mereka 

untuk kemajuan perusahaan yang pada akhirnya perusahaan tersebut akan 

kehilangan daya saing. 

Pegawai dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap positif 

terhadap kerja itu, sebaliknya pegawai tidak puas dengan pekerjaannya 

menunjukkan sikap negatif terhadap kerja itu (Robbins, 1996 : 179). Dampak 

kepuasan kerja cenderung terpusat pada tingkat kehadiran, tingkat keluar 
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masuknya pegawai (turnover) dan kinerja pegawai. Organisasi dengan pegawai 

yang lebih puas cenderung memiliki kinerja dan tingkat kehadiran yang lebih 

tinggi serta turnover yang lebih rendah dibandingkan dengan organisasi yang 

memiliki pegawai yang kurang puas (Robbins, 2006:102). 

Tabel 1.2  

Data Turn Over Pegawai PT. Goodyear Caban Kediri  

Tahun 2007-2011 

Sumber: Manajer bagian personalia Goodyear cabang Kediri (diolah) 

Dari tabel 1.2 diatas diketahui bahwa nilai atau jumlah pegawai yang 

mengundurkan diri dengan berbagai alasan berjumlah 51 orang dari 5 tahun 

terakhir, secara rinci dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Secara rinci  jumlah 

pegawai yang keluar dengan alasan mengundurkan diri sebanyak  3 orang pada 

tahun 2007, dan di tahun 2008 jumlah pegawai yang mengundurkan diri  

sebanyak 8 orang dan pada tahun 2009 jumlah pegawai yang keluar karena 

mengundurkan diri 7 pegawai. Sedangkan jumlah pegawai yang mengundurkan 

Jumlah Pegawai Keluar Tahun Jumlah 

Pegawai Mutasi Di 

Berhentikan

Mengundurkan 

Diri 

Jumlah 

Pegawai 

Masuk 

2007 123 4 0 3 5 

2008 121 1 0 8 7 

2009 119 2 1 7 4 

2010 113 0 2 15 18 

2011 114 4 3 18 11 

Jumlah 11 6 51 45 
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diri di dua tahun terakir semakin menunjukkan peningkatan yaitu 15 orang di 

tahun 2010 dan 18 orang di tahun 2011. Hal serupa tentu berdampak langsung 

pada masuknya pegawai, di dua tahun terakir juga mengalami peningkatan, 

sebanyak 18 pegawai masuk pada perusahaan di tahun 2010 dan pada tahun 2011 

terdapat 11 lagi pegawai yang masuk ke perusahaan. 

Tabel 1.3 

Hasil Produksi PT. Goodyear cabang Kediri  Tahun 2007 sampai 2011 

Sumber: Manajer bagian produksi Goodyear cabang Kediri (diolah) 

Bedasarkan data di atas pada akhir tahun 2010 hasil produksi perusahaan 

mulai mengalami penurunan sekitar 25,55 % dari  tahun 2009. Hal ini juga 

membuktikan bahwa adanya penurunan kinerja produksi dalam mencapai target 

yang sudah di tentukan oleh perusahaan. Hal tersebut juga terjadi pada akhir tahun 

2011, meskipun tigkat produksi naik dibandingkan tahun 2010, tapi kenaikan 

tersebut masih belum membuktikan jika kinerja pegawai menunjukkan 

pemenuhan target produksi. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masalah yang 

dihadapi oleh PT. Goodyear cabang Kediri adalah bagaimana cara meningkatkan 

Tahun Target 

(unit) 

Realisasi 

(unit) 

Rasio 

2007 108.000 109.220 101,12  % 

2008 120.000 118.750 98,95  % 

2009 120.000 138.750 115,62 % 

2010 120.000 108.080 90,07  % 

2011 120.000 119.870 99,89  % 
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kepuasan pegawai di bagian produksi agar kinerja mereka meningkat dan  target 

produksi terealisasi kembali.  

Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan 

prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan 

kombinasi dalam dan luar pekerjaan (Hasibuan, 2001:202). Seorang pegawai akan 

dapat bekerja dengan lebih baik dan prestasi mereka akan meningkat pada saat 

mereka puas akan pekerjaan yang mereka lakukan. Menurut (Robbins,) 

“Kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap 

pekerjaanya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja, atasan, peraturan 

dan kebijakan organisasi, standar kinerja, kondisi kerja dan sebagainya. 

Kepuasan kerja pegawai dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 

adalah teori kepuasan kerja yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg dalam 

Luthans (2006:283) mengemukakan Teori Dua Faktor yaitu faktor motivator dan 

faktor hygiene. Faktor motivator berhubungan dengan aspek-aspek yang 

terkandung dalam pekerjaan itu sendiri (job content) atau disebut  juga sebagai 

aspek intrinsik dalam pekerjaan sedangkan faktor hygiene yaitu faktor yang 

berada di sekitar pelaksanaan pekerjaan, berhubungan dengan (job context) atau 

aspek ekstrinsik pegawai. Proses untuk membuat pegawai merasakan puas dalam 

bekerja, pihak pimpinan perusahaan harus memastikan bahwa faktor hygiene telah 

memadai seperti gaji, keamanan dan kondisi kerja aman serta hubungan rekan 

kerja dan atasan baik. 
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Pimpinan yang menyediakan faktor-faktor hygiene secara memadai belum 

sepenuhnya merangsang motivasi pegawai tetapi hanya memastikan pegawai 

tidak merasakan ketidakpuasan atau berada pada titik nol landasan motivasi. 

Untuk itu pihak pimpinan harus menyediakan faktor penggerak motivator kepada 

pegawai seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab dan pengembangan 

kesempatan untuk maju. Bila hal ini mendapat perhatian dari perusahaan akan 

memberikan tingkat kepuasan yang tinggi (Griffin, 2006:43). 

Dari pernyataan Robbins diketahui bahwa kepuasan kerja cenderung bersifat 

subjektif karena berkaitan dengan individu masing-masing pegawai. Motivator 

menyebabkan beralih dari suatu keadaan tiadanya kepuasan, ke keadaan kepuasan 

(Winardi, 2001). Hal ini sesuai dengan pernyataan Yulianda dan Sri Wulan (2009)  

bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan kerja adalah 

faktor motivator. Shani dan Lau menyatakan bahwa faktor hygiene menimbulkan 

kepuasan kerja walau kepuasan yang didapatkan pegawai masih berada pada 

tingkatan yang cukup, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya ketidakpuasan 

kerja pada diri pegawai. Seorang individu tidak akan mengalami perasaan 

ketidakpuasan dengan pekerjaannya, apabila ia tidak memiliki keluhan- keluhan 

tentang faktor hygiene (Winardi, 2001). Dalam penelitian Noermijati (2008) 

menyatakan bahwa faktor hygiene mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Berdasarkan pernyataan tersebut saya sebagai peneliti tertarik 

melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam dengan judul “Pengaruh 

Faktor Hygiene dan Motivator Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada PT. 

Goodyear Cabang Kediri “ 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah faktor Hygiene berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai PT. 

Goodyear cabang Kediri ? 

2. Apakah faktor Motivator berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai PT. 

Goodyear cabang Kediri ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang di 

uraikan dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor Hygiene terhadap kepuasan  kerja 

pegawai PT. Goodyear cabang Kediri. 

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor Motivator terhadap kepuasan kerja 

pegawai PT. Goodyear cabang Kediri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, di samping 

bermanfaat secara teoritis juga mempunyai manfaat praktis. Adapun manfaat 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam rangka 

meningkatkan kepuasan pegawai agar lebih produktif dan efisien. 
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2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menindak lanjuti penelitian serupa 

sehingga gambaran suatu perusahaan yang ideal dapat di deskripsikan secara 

tegas dan jelas. 
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