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Abstrak
Tujuan penelitian tentang “Review Literatur Kepuasan kerja atau kepuasan
akademik pada Trijurnal Online Lembaga Penelitian Universitas Trisakti”
adalah untuk mengetahui perkembangan dari beberapa literatur yang terdapat
tema kepuasan kerja atau kepuasan akademik sebagai salah satu variabel
yang dibahas selama sepuluh tahun terakhir dan terdapat pada Trijurnal
Online yang dikelola oleh Lembaga Penelitian Universitas Trisakti. Sampel
dalam penelitian ini sebanyak tiga puluh literatur dengan salah satu tema yang
dibahas yaitu kepuasan kerja atau kepuasan akademik yang telah dipublikasi
dalam Trijurnal Online. Penelitian ini mencari perkembangan mengenai
beberapa aspek yang diangkat untuk diteliti seperti variabel independen,
variabel dependen, variabel intervening, sampel yang digunakan, metode
penelitian, serta hasil penelitian dari tiga puluh literatur yang telah dipublikasi
dalam Trijurnal Online Universitas Trisakti. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan, beberapa aspek memiliki kecenderungan yang samayaitu
variabeldependen, metodologi penelitian, sampel dan hasil penelitian.
Sementara, untuk aspek seperti variabel independen, aspek variabel
moderasi, dan aspek variabel intervening memiliki hasil yang cukup beragam.
Kata Kunci: Kepuasan Kerja atau Akademik

1. Pendahuluan
Penelitian di berbagai bidang yang mengangkat tema kepuasan kerja atau
akademik memiliki perkembangan yang cukup signifikan selama sepuluh tahun
terakhir.Tema tersebut menarik untuk diteliti karena berhubungan erat dengan kehidupan
sehari-hari manusia dalam berorganisasi dan pastinya dapat diterapkan. Bagi peneliti,
tidak cukup sulit untuk menemukan penelitian dengan tema kepuasan kerja atau
akademik dikarenakan banyak literatur dalam Trijurnal Online Universitas Trisakti yang
mengangkat tema tersebut dan sampel yang digunakan pun cukup mudah untuk dibedah
atau dicari.
Kepuasan kerja atau akademik itu sendiri dapat diartikan sebagai kondisi psikis
yang dirasakan oleh pekerja atau mahasiswa di lingkungan yang berkaitan dengan
pekerjaannya atau kegiatannya atas peran masing-masing individu dalam organisasi dan
seberapa besar kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik.Dengan tingkat kompleksitas
cukup besar, maka keberagaman itupun muncul dalam penelitian.Ada beberapa variabel
dalam penelitian yang dapat diteliti dengan tema kepuasan kerja atau akademik. Dari
sekian banyak penelitian yang bertemakan kepuasan kerja atau akademik dapat
disimpulkan bahwa sampel terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang
menggunakan karyawan suatu organisasi, kelompok mahasiswa suatu perguruan tinggi,
dan kelompok yang menggunakan auditor suatu kantor akuntan publik.
Berdasarkan pernyataan tersebut, penyusunan penelitian ini mencoba untuk
mengorganisir literatur dengan tema kepuasan kerja atau akademik selama sepuluh
tahun terakhir dan memberikan gambaran untuk para peneliti selanjutnya yang ingin
mengangkat tema kepuasan kerja atau akademik sebagai bahan penelitiannya sehingga
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dapat membuat dimensi baru dalam penelitian dengan tema kepuasan kerja atau
akademik. Penelitian ini menggambarkan data historis dari beberapa aspek yang
digunakan dalam penelitian kepuasan kerja atau akademik. Beberapa data historis dari
aspek yang dicoba untuk digambarkan peneliti antara lain aspek variabel independen,
aspek variabel dependen, aspek variabel intervening, aspek variabel moderasi, aspek
metode penelitian yang digunakan, aspek sampel yang digunakan, dan hasil dari
penelitian sebelumnya.

2. Studi Pustaka
Konsep kepuasan kerja atau akademik akan dibahas pada bagian ini yang
berhubungan dengan penelitian perkembangan artikel dengan salah satu tema yaitu
kepuasan kerja atau akademik yang telah dimuat pada Trijurnal Online Universitas
Trisakti.
2.1 Kepuasan Kerja atau Akademik
Pengertian kepuasan kerja menurut beberapa ahli yaitu menurut Hasibuan
(2013)kepuasan kerja atau akademik adalah kondisi emosional pada seorang pegawai
atau mahasiswa yang senang dan mencintai pekerjaannya.Menurut Badriyah (2015)
menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap atau perasaankaryawan atau
mahasiswa terhadap aspek-aspek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan
mengenai pekerjaan yang sesuai dengan penilaian masing-masing pekerja.

3. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari tiga puluh
artikel yang di dalamnya terdapat tema kepuasan kerja atau akademik dan dimuat dalam
Trijurnal Online Universitas Trisakti selama sepuluh tahun terakhir.Lalu, penelitian artikel
dilakukan dengan mengelompokkan ke dalam tabel dengan kolom yang terdiri dari
Nomor, Tahun terbit, Judul artikel, Variabel Penelitian, Jumlah Sampel, Metode Penelitian
dan Hasil Penelitian. Selanjutnya, peneliti mencoba meneliti perkembangan artikel seperti
pola dan tren tentang kepuasan kerja atau akademik yang telah diteliti selama sepuluh
tahun terakhir.Peneliti tertarik mengambil data sampel dengan rentang waktu sepuluh
tahun dikarenakan penelitian yang dihasilkan masih sesuai dengan kondisi saat ini.
3.1. Variabel Independen
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tiga puluh literatur terdapat tujuh literatur
atau artikel yang menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel independen, hal ini
dapat dikemukakan bahwa sekitar 23% peneliti melakukan penelitian menggunakan
kepuasan kerja sebagai variabel independen. Beberapa peneliti yang menggunakan
kepuasan kerja sebagai variabel independen antara lain Archandar (2010), Aviandi
(2014), Hidayat (2018), Muayyad (2016), Suciati (2013), Zahra (2015). Selain kepuasan
kerja yang digunakan para peneliti dalam penelitiannya terdapat variabel independen
lainnya juga seperti gaya kepemimpinan, profesionalisme pemeriksa keuangan pajak,
motivasi kerja, dan komitmen organisasi.
3.2. Variabel Dependen
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tiga puluh literatur terdapat enam belas
literatur atau artikel yang menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel dependen, hal
ini dapat dikemukakan bahwa sekitar 54% peneliti melakukan penelitian menggunakan
kepuasan kerja sebagai variabel dependen. Beberapa peneliti yang menggunakan
kepuasan kerja sebagai variabel dependen antara lain Alhempi (2012), Ferdyan (2014),
Murtiningsih (2015), Mutmainnah (2017), Sinulingga (2017), Suryawan (2013). Selain
kepuasan kerja yang digunakan para peneliti dalam penelitiannya terdapat variabel
dependen lainnya juga seperti komitmen organisasi, produktivitas kerja, turnover
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intention, komitmen karyawan, kinerja karyawan, dukungan manajemen dan loyalitas
nasabah.Satu-satunya kepuasan akademik dalam penelitian yang digunakan untuk
variabel dependen yaitu peneliti Wikansari (2018).
3.3. Variabel Moderasi
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tiga puluh literatur terdapat tiga literatur
atau artikel yang menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi, hal ini dapat
dikemukakan bahwa sekitar 10% peneliti melakukan penelitian menggunakan kepuasan
kerja sebagai variabel moderasi. Beberapa peneliti yang menggunakan kepuasan kerja
sebagai variabel moderasi antara lain Agustina (2011), Hidayat (2015), Rafida (2016).
Selain kepuasan kerja yang digunakan para peneliti dalam penelitiannya terdapat variabel
moderasi lainnya juga seperti extrarole customer, service behaviour dan kerjasama.
3.4. Variabel Intervening
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tiga puluh literatur terdapat empat
literatur atau artikel yang menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, hal
ini dapat dikemukakan bahwa sekitar 13% peneliti melakukan penelitian menggunakan
kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Beberapa peneliti yang menggunakan
kepuasan kerja sebagai variabel intervening antara lain Adhinugroho (2015), Pradita
(2015). Selain kepuasan kerja yang digunakan para peneliti dalam penelitiannya terdapat
variabel intervening lainnya juga seperti kepercayaan, stress kerja, dan firm performance.
3. Metode Penelitian
Hasil metode penelitian dengan tema kepuasan kerja atau akademik yang
digunakan oleh para peneliti dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Mayoritas penelitian menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan pengujian
hipotesis, validitas, dan realibilitas.
b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh para peneliti dilakukan dengan
menggunakan metode kuesioner yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan kepada
responden dan meminta responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut
secara tertulis.
c. Metode analisis data yang digunakan oleh mayoritas peneliti dalam melakukan
pengujian atas model penelitian mereka adalah metode Structural Equation Modeling
(SEM). Selain metode SEM ada juga peneliti yang menggunakan metode single
regresi analisis dan metode regresi linear berganda.
3.1.Sampel
Pemilihan sampel para peneliti dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
a. Penelitian yang menggunakan karyawan suatu organisasi sebagai sampel penelitian
b. Penelitian yang menggunakan mahasiswa suatu organisasi sebagai sampel penelitian
c. Penelitian yang menggunakan auditor suatu kantor akuntan publik sebagai sampel
penelitian
d. Teknik pengumpulan data sampling juga dapat dibagi menjadi tiga metode yaitu teknik
purposive sampling, teknik proportional random sampling, dan teknik probability
sampling.
4. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para penelitidalam penelitian
dengan tema kepuasan kerja atau akademik selama sepuluh tahun terkahir, dapat
diperoleh gambaran yaitu sebanyak lima belas artikel variabel dependen dipengaruhi
secara signifikan dari enam belas variabel dependen yang digunakan oleh para peneliti.
Seluruh variabel independen berpengaruh signifikan, begitu juga untuk variabel moderasi
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yang seluruhnya berpengaruh signifikan secara tidak langsung, serta seluruh variabel
intervening berpengaruh signifikan secara langsung.
5. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
a. Aspek variabel dependen yang digunakan sebanyak 54%, aspek variabel independen
sebanyak 23%, aspek variabel moderasi sebanyak 10% dan aspek variabel
intervening sebanyak 13% dari tiga puluh literatur yang terdapat dalam Trijurnal
Online Universitas Trisakti selama sepuluh tahun terakhir.
b. Metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti mayoritas adalah metode
kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu metode kuesioner. Analasis data
mayoritas menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM), tetapi ada juga
peneliti yang menggunakan metode analasis data single regresi dan berganda regresi.
c. Pemilihan sampel terdiri dari karyawan, mahasiswa dan auditor. Teknik pengumpulan
data sampling yaitu purposive sampling, probability sampling dan proportional random
sampling.
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