
5 

 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Cokelat 

Cokelat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau 
minuman dari biji kakao (Theobroma cacao L.). Kata cokelat 
berasal dari xocoalt (bahasa suku Aztec) yang berarti minuman 
pahit. Cokelat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk 
Mesoamerika kuno sebagai minuman. Cokelat hitam (dark 
chocolate) akhir-akhir ini banyak mendapatkan promosi karena 
menguntungkan kesehatan bila dikonsumsi dalam jumlah 
sedang, termasuk kandungan anti oksidannya yang dapat 
mengurangi pembentukan radikal bebas dalam tubuh (Haryadi 
dan Supriyanto, 2012).  

 Cokelat mengandung alkaloid-alkaloid seperti teobromin, 
fenelitamina, dan anandamida, yang memiliki efek fisiologis 
untuk tubuh. Kandungan-kandungan ini banyak dihubungkan 
dengan tingkat serotamin dalam otak. Menurut ilmuan, cokelat 
yang dimakan dalam jumlah normal secara teratur dapat 
menurunkan tekanan darah. Cokelat juga mengandung asam 
valerat yang bertindak sebagai peredam stres meskipun 
kehadiran stimulan kafein dan theobromine dalam cokelat (Latif, 
2013). 
 
2.2 Motivasi Kerja 

Motivasi kerja menentukan perilaku karyawan dalam 
bekerja. Motivasi kerja mempersoalkan bagaimana cara 
mendorong gairah kerja karyawan agar mereka mau bekerja 
keras dengan memberikan semua kemampuan dan 
keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan disamping 
juga memperoleh kepuasan kerja karyawan itu sendiri.  Motivasi 
adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk 
melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi 
seringkali diartikan sebagai faktor pendorong perilaku 
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seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti 
memiliki suatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut. Oleh 
karena itu, faktor pendorong dari seseorang untuk melakukan 
suatu aktivitas tertentu pada umumnya adalah kebutuhan serta 
keinginan orang tersebut (Sutrisno, 2009).  

Menurut Suwarto (2010), motivasi menjadi suatu konsep 
yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam 
diri karyawan yang memulai dan menggerakkan perilaku. 
Motivasi kerja menjadi sebuah  dorongan yang membuat 
karyawan melakukan sesuatu dengan cara dan untuk mencapai 
tujuan tertentu. Tidak ada keberhasilan melakukan sesuatu 
seperti mengelola karyawan, tanpa adanya motivasi baik dari 
manajer maupun dari karyawan lainnya (Mahesa, 2010). 
 
2.3 Budaya Organisasi 

Budaya pasti terbentuk dalam organisasi seiring dengan 
berjalannya waktu dan dapat pula dirasakan manfaatnya dalam 
memberi kontribusi bagi efektivitas organisasi secara 
keseluruhan. Budaya merupakan produk dari suatu komunitas, 
terdiri dari nilai-nilai yang diyakini dan dijalankan oleh individu 
dalam suatu organisasi/komunitas dan dijadikan perekat dan 
pedoman dalam kehidupan dan pemecahan dalam masalah. 
Budaya juga merupakan pembedan antara suatu komunitas 
dengan komunitas lainnya. 
 Menurut Schein (2002), budaya organisasi adalah pola 
dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dalam 
memecahkan masalah, membentuk karakter karyawan. Budaya 
organisasi diharapkan  yang mampu beradaptasi dengan 
lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. 
Oleh karena itu harus diajarkan kepada anggota yang baru 
sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji berpikir dan 
merasakan masalah yang dihadapi.  
 Kotler (2008), mengemukakan bahwa budaya organisasi 
terdiri dari dua tingkatan. Tingkatan pertama disebut the deeper 
level yang menunjuk pada nilai-nilai bersama yang diyakini oleh 
seluruh elemen organisasi dan, oleh sebab itu sulit untuk 
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berubah. Tingkatan ini adalah asumsi-asumsi dasar (basic 
assumptions) yang terdiri dari cita-cita dan kesadaran bersama 
yang menyatukan pandangan anggota organisasi. Tingkatan 
kedua disebut the visible level yang mengacu pada pola-pola 
perilaku para anggota organisasi tersebut. Kedua tingkatan 
tersebut tidak bersifat independen tapi saling berkaitan, dimana 
pola-pola perilaku dipandang sebagai implikasi maupun 
manifestasi dari nilai-nilai bersama.  
 
2.4 Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja menunjukkan adanya kesesuaian antara 
harapan seseorang yang timbul dengan imbalan yang 
disediakan pekerjaan. Kepuasan atau ketidak puasan karyawan 
tergantung pada perbedaan antara apa yang diharapkan. 
Apabila yang didapat karyawan lebih rendah daripada yang 
diharapkan, maka akan menyebabkan karyawan tidak puas 
(Robbins, 2006). 

Kepuasan kerja sebagai seperangkat perasaan tentang 
menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Kepuasan 
kerja adalah perasaan senang atau tidak senang yang sifatnya 
relative berbeda dari pemikiran objektif. Kepuasan kerja adalah 
bagian utama dan penting bagi manusia sebagai pribadi, bagi 
organisasi tempat mereka bekerja ataupun bagi manusia secara 
keseluruhan, karena kepuasan kerja akan membuat manusia 
berbahagia, sehingga pada kelanjutanya akan bekerja lebih baik 
lagi (Luthans (2006). 

 
2.4.1 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans (2006), ada beberapa dimensi kepuasan 
kerja yang dapat digunakan untuk mengungkapkan karakteristik 
penting mengenai pekerjaan, dimana orang dapat 
meresponnya. Dimensi itu adalah: 
a. Pekerjaan itu sendiri (work in self), setiap pekerjaan 

memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan 
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serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan 
dalam melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan 
atau mengurangi kepuasan kerja.  

b. Atasan (supervision), atasan yang baik berarti mau 
menghargai pekerjaan  bawahannya. Bagi bawahan, atasan 
bisa dianggap sebagai figur ayah/ibu/teman dan sekaligus 
atasanya. 

c. Teman sekerja (workers), merupakan faktor yang 
berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan 
atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama 
maupun yang berbeda jenis pekerjaanya.  

d. Promosi (promotion), merupakan faktor yang berhubungan 
dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh 
peningkatan karir selama bekerja.  

e. Gaji atau upah (pay), merupakan faktor pemenuhan 
kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. 

 
2.5  Kinerja Karyawan 

Kinerja berdasarkan suatu bentuk usaha kegiatan atau 
program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan 
organisasi atau perusahaan untuk mengarahkan dan 
mengendalikan prestasi karyawan, manajemen kinerja adalah 
cara untuk memberikan pendekatan yang lebih terintegrasi 
dan berkelanjutan daripada yang diberikan oleh pendekatan 
terdahulu yang terisolasi dan terkadang menggunakan skema 
penilaian kinerja yang tidak memadai (Mangkunegara 2010). 
Menurut Malthins dan Jackson (2006), kinerja karyawan 
adalah hasil secara kualititas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Suyadi (2008), mendefinisikan kinerja hasil kerja yang 
dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 
organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum 
dan sesuai dengan moral maupun etika. Zainur (2010), 
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mendefinisikan kinerja keseluruhan proses bekerja dari 
individu yang hasilnya dapat digunakan landasan untuk 
menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau 
sebaliknya. Kinerja juga merupakan keluaran yang dihasilkan 
oleh fungsi-fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau suatu 
profesi dalam waktu tertentu (Wirawan, 2009). 

Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja 
ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam 
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu 
diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta 
ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai 
acuan. Sinambela (2012), mengemukakan kinerja pegawai 
sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu 
keahlian tertentu 

 
2.5.1 Faktor-Faktor Kinerja Karyawan 

Menurut Munafiah (2011), terdapat 2 faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang 
berhubungan dengan sifat-sifat seseorang meliputi sikap, sifat 
kepribadian, sifat fisik, motivasi, umur, jenis kelamin, 
pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya, dan 
variabel personal lainnya. Faktor eksternal adalah faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan yang berasal dari lingkungan 
meliputi kebijakan organisasi, kepemimpinan, tindakan-
tindakan rekan kerja, pengawasan, sistem upah, dan 
lingkungan sosial.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 
adalah Suharto dan Cahyono (2006): 

1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja 
2. Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran 

seseorang pekerja yang merupakan taraf pengertian 
dan penerimaan seseorang atas tugas yang 
diberikan kepadanya. 
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3. Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energi yang 
mendorong, mengarahkan dan mempertahankan 
perilaku. 

Terdapat dua variabel yang mempengaruhi kinerja, yaitu 
(Gorda, 2006): 
1. Variabel individu terdiri dari pengalaman, pendidikan, 

jenis kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik dan 
kepribadian. 

2. Variabel situasi menyangkut dua faktor, yaitu: 
1) Faktor sosial dan organisasi, meliputi: 

kebijakan, jenis latihan dan pengalaman, 
sistem upah serta lingkungan sosial. 

2) Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi: metode 
kerja, pengaturan dan kondisi, perlengkapan 
kerja, pengaturan ruang kerja, kebisingan, 
penyinaran, dan temperatur.  

 
2.5.2 Dimensi dan Indikator Kinerja Karyawan 

Dimensi kerja terdiri dari kualitas-kualitas atau wajah 
suatu pekerjaan atau aktifitas-aktifitas yang terjadi di tempat 
kerja yang konduktif terhadap pengukuran. Dimensi kerja 
menyediakan alat untuk melukiskan keseluruhan cakupan 
aktifitas di tempat kerja. Sementara itu, tanggung jawab dan 
kewajiban menyediakan suatu deskripsi depersonalisasi. 
(Wiryawan (2009). Dimensi kerja dikelompokkan menjadi 3 
jenis yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang 
berhubungan dengan pekerjaan. Indikator-indikator kinerja 
karyawan menurut Suyadi (2008), adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan Efisiensi  
Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dicapai, kita boleh 
mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. 
Apapbila akibat-akibat yang dicari dari kegiatan 
mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan 
hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan 
ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak 
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efisien. Sebaliknya jika akibat yang tidak dicari-cari 
tidak penting maka kegiatan tersebut efisien  

2. Otoritas dan Tanggung Jawab 
Wewenang adalah hak seseorang untuk memberikan 
perintah (kepada bawahan), sedangkan tanggung 
jawab adalah bagian yang tidak terpisahkan atau 
sebagai akibat dari kepemilikan wewenang tersebut. 
Bila ada wewenang berarti dengan sendirinya muncul 
tanggung jawab. 

3. Disipilin  
Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap 
perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan 
karyawan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi 
yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. 

4. Inisiatif 
Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, 
kreatifitas dalam bentuk ide untuk merencanakan 
sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.  
 

2.6 Metode PLS (Partial Least Square)  

PLS (Partial Least Square) adalah suatu metode yang 
berbasis keluarga legresi yang dikenalkan oleh Herman O.A 
World untuk penciptaan dan pembangunan model dan metode 
untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendektan yang berorientasi 
pada prediksi. PLS memiliki asumsi data peneitian bebas 
deskripsi (distribution free), artinya data penelitian tidak 
mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya 
distribusi normal). PLS merupakan metode alternatif dari SEM 
(structural equation modelling) yang dapat digunakan untuk 
mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang 
kompleks (Hair et al.,  2010). 

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas 
hubungan konstrak dan indikator-indikatornya. PLS 
didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner model dan outer 
model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antar 
kosntrak satu  dan konstrak lainnya, sedangkan outer model 



12 

 

menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak dan 
indikator-indikatornya. Konstrak terbagi menjadi dua yaitu 
konstrak eksoge dan endogen. Konstrak eksogen adalah 
kosntrak penyebab, konstrak yang tidak dipengaruhi oleh 
konstrak lainnya. Konstrak eksogen memberikan efek kepada 
konstrak lainnya, sedangkan konstrak endogen merupakan 
konstrak yang dijelaskan oleh konstrak eksogen, konstrak 
endogen adalah efek dari konstrak eksogen (Yamin dan 
Kurniawan, 2009). 

PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstrak dan 
indikator-indikatornya yang bersofat reflektif dan formatif, 
sedangkan SEM hanya bekerja pada hubungan yang bersifat 
reflektif saja (Ghozali, 2005). Hubungan yang bersifat reflektif 
menggambarkan indikator-indikator yang terjadi didalam suatu 
konstrak yang bersifat laten (tidak bisa diukur secara langsung 
sehingga membutuhkan indikator-indikator untuk 
mengukurnya, sedangkan hubungan yang bersifat formatif 
menggambarkan indikator-indikator yang menyebabkan suatu 
konstrak yang bersifat emergen (ukurannya secara tiba-tiba 
muncul karena pengaruh indikator-indikatornya) (Vinzi et al., 
2010). 

 
2.7 Skala Likert 

Menurut Umar (2006), skala likert berhubungan dengan 
pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, 
mislanya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan baik-
tidak baik. Responden diminta mengisi pernyataan dalam 
jumlah kategori tertentu, bisa 5,7 agar dapat menampung 
kategori yang netral atau memasukkan kategori tidak tahu. 
Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban dapat diberi 
skor, misalnya (Umar, 2006): 
1. Sangat setuju / selalu /sangat baik / sangat positif, 

diberikan skor 5 
2. Setuju / sering / baik / positif, diberikan skor 4 
3. Ragu-ragu / kadang-kadang / cukup baik / netral, diberikan 

skor 3 
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4. Tidak setuju / hamir tidak pernah / buruk / negatif, diberikan 
skor 2 

5. Sangat tidak setuju / tidak pernah / sangat buruk / sangat 
negatif, diberi skor 1. 

 
2.8 Penelitian Terdahulu 

Kegunaan penelitian terdahulu adalah untuk 
mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, 
sehingga bisa dijadikan pijakan atau dasar untuk  penelitian 
ini. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu seperti akan 
diuraikan sebagai berikut: Penelitian pertama berjudul 
Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Fisik 
Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada CV Karya Mina 
Putra Rembang Devisi Kayu).  Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis   dan   menjelaskan   pengaruh   kepemimpinan 
transformasional terhadap peningkatan kinerja karyawan, 
menganalisis  dan  menjelaskan  pengaruh kepemimpinan 
transformasional dan motivasi kerja secara bersama–sama 
terhadap peningkatan kinerja karyawan. Metode yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari 
analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) 
kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, 
(2) motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, 
lingkungan kerja fisik berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan (Ariwibowo, 2011).  

Penelitian kedua berjudul Analisis Pengaruh Budaya 
Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan 
Kerja untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus 
pada RS Roemani Semarang). Penelitian ini mengacu pada 
penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menganalisis dan 
membuktikan pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan 
kerja, menganalisis dan membuktikan pengaruh kepuasan 
kerja terhadap kinerja karyawan dan   metode analisis data 
yang digunakan dan pengolahan data yang dilaksanakan. 
Metode yang digunakan yaitu analisis Structural Equation 
Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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budaya organisasi secara positif dan signifikan berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja yang berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kinerja, budaya organisasi secara positif 
dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja, gaya 
kepemimpinan secara positif dan signifikan berpengaruh 
kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 
kepuasan kerja (Kusumawati, 2008). 

Penelitian ketiga berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan 
Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional 
Karyawan PT. DAI KNIFE di Surabaya. Penelitian ini dilakukan 
untuk menguji dan menganalisis apakah motivasi kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 
organisasional, kemudian untuk menguji dan menganalisis 
apakah motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
regresi linier berganda.  Hasil penelitian ini adalah (Tania, 
2013):  

1) Motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap komitmen organisasional karyawan PT DAI 
KNIFE. 

2) Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap komitmen organisasional karyawan PT DAI 
KNIFE 

3) Motivasi kerja dan kepuasan kerja secara bersama-
sama memiliki pengauh positif dan signifikan terhadap 
komitmen organisasional karyawan di PT DAI KNIFE. 
Penelitian keempat yang berjudul Pengaruh Kompensasi 

dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Borwita 
Citra Prima di Sidoarjo.  Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja 
karyawan, kemudian untuk menganalisis pengaruh motivasi 
kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Teknik pengambilan 
sample menggunakan simple random sampling yaitu dimana 
semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama 
besar untuk dijadikan sample penelitian. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (Structural Equation 
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Modeling). Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat 
diketahui bahwa faktor kompensasi berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja tidak dapat diterima, sedangkan faktor motivasi 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja dapat diterima (Putra, 
2011). 
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