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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 
A. Landasan Penelitian Terdahulu 

 Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan 

penelitian yang akan dilakukan maka peneliti menggunakan penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetiawan (2014) dengan judul ”Pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan  pada PT. Hadhi Bharata Sejahtera”.  Dalam 

penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

korelasional dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 47 orang.   

Dari hasil uji statistik penelitian menunjukkan bahwa  alat analisis 

korelasi berganda dan regresi berganda diperoleh nilai F hitung sebesar 33,267 

lebih besar dari F tabel sebesar 2,84 sehingga antara variabel suasana kerja 

(X1), lingkungan tempat kerja (X2), dan perlengkapan dan fasilitas (X3) secara 

bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel 

kepuasan  kerja (Y). Besarnya nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,836 

menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat positif.  Nilai R2 sebesar 0,699 

menunjukkan bahwa variasi naik turunnya kepuasan kerja (Y) karyawan PT. 

Hadhi Bharata Sejahtera dipengaruhi oleh variabel-variabel suasana kerja (X1), 

lingkungan tempat kerja (X2) dan perlengkapan dan fasilitas (X3) sebesar 

69,9% dan sisanya 30,1% dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak 

terdapat dalam penelitian. 
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Hasil penelitian  Mukti Wibowo (2012) dengan judul   Pengaruh 

Lingkungan Kerja Terhadap  Kepuasan Kerja Karyawan  (Studi Pada 

Karyawan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk.  Kandatel Malang). Hasil 

penelitian ini menunjukkan: lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-

fisik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan, lingkungan kerja fisik berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Ketiga, lingkungan kerja non-fisik 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, 

R2 pada penelitian ini adalah sebesar 53%, hal ini berarti bahwa model 

penelitian ini dapat menjelaskan 53% atas kepuasan kerja karyawan, sementara 

47% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian      

Judul Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 
Penelitian Terdahulu 
Pengaruh lingkungan 
kerja terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan  pada PT. 
Hadhi Bharata 
Sejahtera Magetan    
 

Variabel Bebas (X): 
Lingkungan kerja 
a. Suasana kerja (X1) 
b. Lingkungan 

tempat kerja (X2) 
c. Perlengkapan dan 

fasilitas (X3) 
Variabel Terikat (Y): 
Kepuasan kerja 

Analisis 
Regresi 
Berganda  
dengan 
menggunakan 
uji t 

variabel suasana kerja 
(X1), lingkungan 
tempat kerja (X2), dan 
perlengkapan dan 
fasilitas (X3) secara 
bersama-sama 
mempunyai hubungan 
yang signifikan 
dengan variabel 
kepuasan  kerja (Y) 

Penelitian Terdahulu 
judul   Pengaruh 
Lingkungan Kerja 
Terhadap  Kepuasan 
Kerja Karyawan  (Studi 
Pada Karyawan 
PT.Telekomunikasi 
Indonesia Tbk.  

Variabel Bebas (X): 
Lingkungan kerja 
fisik (X1) 
Lingkungan kerja 

non fiisk (X2) 
 
Variabel Terikat (Y): 
Kepuasan kerja 

Analisis 
Regresi 
Berganda  
dengan 
menggunakan 
uji t 

lingkungan kerja fisik 
(X1) 
 dan lingkungan kerja 

non-fisik (X2) 
  secara simultan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
kerja karyawan (Y) 
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Kandatel Malang 
Penelitian Sekarang 
Pengaruh lingkungan 
kerja fisik dan terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan Departemen 
Pembelian  pada PT. 
Araya Bumi Megah 
Malang 

Variabel Bebas (X): 
Lingkungan kerja 
 Fisik (X1) 
Lingkungan kerja 
non fisik (X2) 
 
Variabel Terikat (Y): 
Kepuasan kerja 

Analisis 
Regresi Linear 
berganda 
dengan 
menggunakan 
uji F dan uji t  

 

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dilihat dari 

objek penelitian terdahulu pada PT. Hadhi Bharata Sejahtera Magetan   dan 

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk.  Kandatel Malang, sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan pada PT. Araya Bumi Megah Malang. Dilihat dari variabel 

bebas penelitian terdahulu menggunakan indikator variabel suasana kerja, 

lingkungan tempat kerja, perlengkapan dan fasilitas. Sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan variabel lingkungan kerja fisik dan non fisik. 

 

B. Landasan Teori  

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan sikap yang diwarnai 

oleh perasan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini nampak dalam sikap 

positif karyawan terhadap  pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi 

dilingkungan kerjanya. Pengertian kepuasan kerja mencangkup beberapa 

hal, seperti kondisi, emosi dan kecenderungan perilaku seseorang. 

Malayu S.P Hasibuan (2008) mendefinisikan kepuasan kerja adalah 

sikap emosional yang menyenangi dan mencintai pekerjaannya, sikap ini 
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dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Bavendam 

(2005) mendefinisikan kepuasan kerja adalah respon dan penilaian 

seseorang atas pekerjaannya, khususnya mengenai kondisi kerjanya, dalam 

hubungannya dengan apakah pekerjaannya mampu memenuhi harapan, 

kebutuhan, dan keinginannya. Menurut Siagian (2003;295)  kepuasan kerja 

merupakan suatu cara pandang seseorang  baik yang bersifat positif maupun 

bersifat negatif tentang pekerjaannya. 

Sedangkan menurut Handoko (2009;295), kepuasan kerja (job 

satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan/ tidak 

menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Hal serupa dikemukakan oleh Wekley dan Yuki dalam 

Mangkunegara (2001;117) kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang 

menyokong/ tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan 

pekerjaan maupun dengan kondisi dirinya. Sedangkan menurut Fraser 

(2005;4) kepuasan kerja adalah sesuatu keadan yang bersegi banyak. 

Beberapa segi lebih memuaskan dibandingkan yang lain. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional karyawan yang menyenangkan/ tidak menyenangkan 

dimana terjadi/ tidak terjadi titik temu antara imbalan/ balas jasa yang 

diharapkan karyawan. 

Kepuasan itu tidak nampak secara nyata, tetapi dapat berwujud 

dalam suatu hasil pekerjaan. kepuasan kerja ini sangat penting diperhatikan, 



13 

 

 

 

khususnya departemen personalia atau manajemen harus senantiasa 

memonitor kepuasan kerja. 

Menurut Handoko (2009;194) fungsi personalia mempunyai 

pengaruh langsung dan tidak langsung pada kepuasan kerja karyawan. 

Disamping itu, berbagai kebijakan dan kegiatan personalia mempunyai 

dampak pada iklim organisasi.  Iklim organisasi ini memberikan suatu 

lingkungan kerja yang menyenangkan/ tidak menyenangkan bagi orang-

orang dalam organisasi, dimana hal itu selanjutnya akan mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan menurut Malayu S.P 

Hasibuan antara lain: 

1) Balas jasa yang adil dan layak 

2) Penempatan yang tepat sesuai keahlian 

3) Berat ringannya pekerjaan 

4) Suasana dan lingkungan kerja 

5) Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

6) Sikap pimpinan dalam kepemimpinan 

7) Sifat pekerjaan monoton/tidak 

Mangkunegara (2001;120) mengemukakan ada dua faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 
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(1) Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ) , kecakapan khusus, umur, jenis 

kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, 

kepribadian, emosi, cara berfikir  (persepsi) dan sikap kerja. 

(2) Faktor pekerjan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, 

kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial dan hubungan kerja. 

Sedangkan menurut  Efendi (2002;291-292) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja yang berkaitan dengan beberapa aspek 

yaitu: 

(1) Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari 

pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. 

(2)  Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang 

apakah memiliki element yang memuaskan. 

(3)  Rekan kerja, yaitu teman-teman kepada seseorang senantiasa 

berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan 

teman kerjanya sangat menyenangkan/ tidak menyenangkan. 

(4) Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberikan perintah/ petunjuk 

dalam melaksanakan kerja. Cara-cara atasan dapat dapat menyenangkan / 

tidak menyenangkan bagi seseorang, dan hal ini dapat mempengaruhi 

kesempatan kerja. 

(5) Promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui 

kenaikan jabatan. Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang 
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besar untuk naik jabatan/ tidak. Proses kenaikan jabatan kurang terbuka/ 

terbuka ini juga dapat mempunyai tingkat kepuasan kerja seseorang. 

(6) Lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik dan psikologis 

3. Indikator kepuasan kerja 

Indikator Kepuasan kerja menurut Hasibuan (2008) 

1) Moral kerja 

Suasana batin yang mempengaruhi tujuan individu karyawan saat 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya  

2) Kedisiplinan 

Kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan dan 

ketertiban. 

3) Prestasi kerja  

Hasil kerja yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan 

kesungguhan serta waktu. 

Lain halnya pendapat dari Hall (2007;155) yang menyatakan 

bahwa ada beberapa indikator yang berhubungan dengan kepuasan kerja 

dan produktivitas antara lain: 

(1) Terdapat stres yang ringan didalam suatu kelompok dan terjadi kerja 

sama yang lebih besar. 

(2) Turn Over dan keluhan yang rendah. 
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(3) Pimpinan harus kelihatan lebih menyenangkan. 

(4) Produktivitas yang lebih besar. 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh  Martoyo 

(2007;124) yaitu bila kepuasan kerja terjadi, maka pada umumnya 

tercermin pada perasaan karyawan terhadap pekerjaannya yang sering 

diwujudkan dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya dan 

segala sesuatu yang dihadapi ataupun ditugaskan kepadanya 

dilingkungan kerjanya. Monitoring yang cermat dan kontinyu dari 

kepuasan kerja karyawan itu sangat penting untuk mendapatkan 

perhatian pimpinan organisasi, terutama bagian personalia. Hal ini 

disebabkan karena masalah kepuasan kerja berpengaruh terhadap: 

(1) Tingkat absensi karyawan 

(2) Perputaran (turn over)  tenaga kerja. 

(3) Semangat kerja 

(4) Kelelahan-kelelahan 

(5) Masalah-masalah personalia yang vital lainnya 

Bavendam (2005)  mengungkapkan bahwa kepuasan kerja bersifat 

multidimensi dimana seseorang merasa lebih lebih atau kurang puas dengan 

pekerjaannya, supervisornya, tempat kerjanya dan sebagainya. Kepuasan 

adalah sebagai respon afektif ( emosional ) orang-orang terhadap kondisi 

pekerjaan mereka saat ini. 
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4. Pengukuran kepuasan 

Menurut Grenberg dan Baron (2003) ada tiga cara untuk melakukan 

pengukuran kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut: 

1) Rating scales dan kuesioner 

Rating scales dan kuesioner merupakan pendekatan pengukuran 

kepuasan kerja yang paling umum dipakai dengan menggunakan 

kuesioner dimana rating scales secara khusus disiapkan. Dengan 

menggunakan metode ini, orang menjawab pertanyaan yang 

memungkinkan mereka melaporkan reaksi mereka pada pekerjaan 

mereka. 

2) Critical incident 

Disini individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan 

mereka yang mereka rasakan terutama memuaskan atau tidak 

memuaskan. Jawaban mereka dipelajari untuk mengungkap tema yang 

mendasari. Sebagai contoh misalnya apabila banyak pekerja 

menyebutkan situasi dipekerjaan dimana mereka diperlakukan kasar 

oleh supervisor atau apabila mereka dipuji oleh supervisor, gaya 

pengawasan memainkan peranan penting dalam kepuasan kerja mereka. 

3) Interviews 

Interview merupakan prosedur pengukuran kepuasan kerja dengan 

melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja. Dengan 

menanyakan secara langsung tentang sikap mereka. Dengan 
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mengajukan pertanyaan secara berhati-hati kepada pekerja dan 

mencatat jawabannya secara sistematis, hubungan pekerjaan dengan 

sikap dapat dipelajari. 

5. Manfaat kepuasan kerja 

Kepuasan kerja merupakan sikap positif ari karyawan terhadap 

pekerjaan yang dihadapinya dan terhadap segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan pekerjaan tersebut. Kepuasan kerja ini merupakan 

salah satu unsur yang harus ada dalam suatu perusahaan agar dapat tercipta 

suatu suasana kerja yang sehat. Tanpa adanya kepuasan kerja, karyawan 

tidak akan bekerja seperti apa yang diharapkan. Akibatnya tujuan 

perusahaan yang telah ditargetkan tidak akan tercapai. Adanya perasaan 

tidak puas dalam suatu perusahaan juga akan menimbulkan konflik dalam 

organisasi kerja, sehingga iklim kerja yang diciptakan tidak mendukung 

terlaksananya organisasi kerja yang harmonis dan serasi. 

5. Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang diembankan (Nitisemito,2006). 

 Schultz dalam Mangkunegara (2010) mendefinisikan lingkungan 

kerja adalah semua aspek fisik dan non fisik yang mencakup peraturan 

kerja, dan psikologis kerja pada perusahaan tempat bekerja. Menurut  

Sarwoto (2004;97) lingkungan kerja adalah  segala sesuatu yang berada di 
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sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi baik secara langsung ataupun 

tidak secara langsung terhadap para pekerja dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya.  

Menurut Martoyo (2008;56) pengertian lingkungan kerja adalah: 

belajarlah untuk berkomunikasi dengan lingkungan pekerjaanmu. Jika 

komunikasimu lebih baik dengan sekelilingmu, maka pekerjaanmu akan 

menjadi lebih mudah. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa 

lingkungan kerja adalah keadaan tempat seseorang karyawan yang meliputi 

fisik dan non fisik yang dapat mempengaruhi pekerjaan dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

Handoko (2009;45) mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah 

lingkungan dimana karyawan berinteraksi selama bekerja. Dari pendapat 

tersebut dapat dilihat bahwa lingkungan kerja merupakan bagian dari 

lingkungan organisasi.  

Lingkungan kerja merupakan satu hal yang sangat penting dan 

mempunyai pengaruh terhadap individu dalam perusahaan. Dengan adanya 

lingkungan kerja yang baik, individu dalam perusahaan dapat bekerja 

dengan maksimal dimana karyawan berkonsentrasi dalam bekerja tanpa 

merasakan adanya gangguan sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang 

optimal. Sehubungan dengan pengertian lingkungan kerja Nitisemito 

(2006;183)  menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 
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menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. “Sebagai peneliti Terence R. 

Mitchell 1982 (dalam Junaidin, 2006) menemukan bahwa orang-orang di 

dalam organisasi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk interaksi 

interpersonal karena hubungan social antar manusia selalu terjadi di 

lingkungan kerja. Hubungan yang terjadi antara atasan dengan bawahan , 

bawahan dengan bawahan. 

6. Indikator Lingkungan kerja 

Schultz dalam Mangkunegara (2010:105) mengemukakan kondisi 

atau lingkungan kerja dapat mempengaruhi karyawan dalam bekerja,  baik 

dari segi lingkungan kerja fisik seperti fasilitas dan peralatan maupun 

lingkungan kerja non fisik. Menurut Schultz dalam Mangkunegara 

(2005:107) lingkungan kerja non fisik terdiri dari peraturan jam kerja dan 

lingkungan kerja psikologis. 

a. Peraturan jam kerja 

Peraturan jam kerja berhubungan dengan penjadwalan dari pekerjaan, 

lamanya bekerja dalam hari dan dalam waktu sehari atau selama orang 

tersebut bekerja. Kondisi seperti ini yang harus diperhatikan agar 

karyawan dapat merasa nyaman dalam bekerja. 

1) Waktu jam kerja 

Dalam kebijakan pegawai di Indonesia standar jumlah jam kerja 

minimal 35 jam dalam seminggu. Karyawan dikategorikan pekerja 

penuh apabila mereka bekerja minimal 35 jam dalam seminggu. 



21 

 

 

 

2) Waktu istirahat kerja 

Wakktu istirahat kerja perlu diberikan kepada karyawan agar 

karyawan dapat memulihkan kembali rasa lelahnya. Dengan waktu 

istirahat yang cukup, karyawan dapat bekerja lebih semangat dan 

bahkan dapat meningkatkan produksi serta meningkatkan efisiensi. 

b. Lingkungan kerja psikologis 

Indikator lingkungan kerja psikologis antara lain: 

1) Pekerjaan yang monoton 

Suatu pekerjaan yang sifatnya rutin tanpa variasi akan dapat 

menimbulkan rasa bosan karena pekerjaan yang dilakukan akan 

terasa monoton, sehingga menimbulkan kemalasan yang dapat 

mengakibatkan menurunnya semangat kerja karyawan. 

2) Hubungan atasan dengan bawahan 

Hubungan komunikasi antara atasan dengan bawahan baik di dalam 

maupun di luar perusahaan. Perhatian yang diberikan atasan dan 

tingkat rasa hormat kepada atasan baik di dalam maupun di luar 

lingkungan perusahaan. 

3) Hubungan antar pegawai 

Hubungan komunikasi  sesama rekan kerjadalam melakukan 

pekerjaan, hubungan dalam melakukan tugas yaitu tugas 

berkelompok dan kebersamaan karyawan di dalam perusahaan 

maupun di luar perusahaan. 
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6.  Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kepuasan Kerja 

Sudah diketahui bahwa kepuasan kerja karyawan itu tidak timbul 

dengan sendirinya. Disamping adanya kemauan dan usaha dari dalam diri 

karyawan juga dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang ada disekitar 

mereka. Hasibuan (2008) mengemukakan bahwa suasana dan lingkungan 

kerja merupakan salah satu factor yang juga berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja. 

Manullang (2007:134) memberikan penjelasan bahwa “Kondisi-

kondisi pekerjaan yang menyenangkan terlebih lagi semasa jam kerja akan 

mempengaruhi moral pegawai dan kesungguhan pegawai. Dikatakan oleh 

Menurut Davis dan Newstrom (2006:57) bahwa “Hubungan lingkungan 

kerja dengan kepuasan kerja karyawan adalah lingkungan kerja membantu 

memotivasi karyawan untuk mencapai target yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan adalah lingkungan kerja dimana karyawan melakukan 

pekerjaannya. Lingkungan kerja yang kurang menyenangkan akan 

mengakibatkan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan akan menurun, 

karena para karyawan tidak dapat mencurahkan perhatikan pekerjaan 

dengan kata lain karyawan merasa terganggu dengan keadaan disekitar 

mereka. Demikian pula sebaliknya apabila lingkungan kerja menyenangkan, 

maka akan didapat hasil kerja yang optimal karena karyawan berkonsentrasi 

dalam melaksanakan pekerjaan.  
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dimaksudkan untuk  mengetahui konsep pemikiran 

penelitian dalam melakukan pembahasan.  Variabel lingkungan kerja yang 

diambil dari teori Schultz dalam Mangkunegara (2010) yaitu semua aspek 

fisik dan non fisik yang mencakup peraturan kerja, dan psikologis kerja 

pada perusahaan tempat bekerja yang terdiri dari lingkungan kerja fisik (X1) 

lingkungan kerja non fisik (X2) berpengaruh terhadap kepuasan kerja (Y) 

yaitu sikap emosional yang menyenangi dan mencintai pekerjaannya, sikap 

ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja karyawan 

PT.Araya Bumi Megah Malang  yang terdiri dari moral kerja, kedisiplinan, 

dan prestasi kerja menggunakan teori Hasibuan (2008).  Sedangkan teori 

yang menghubungkan antara variabel lingkungan kerja dengan variabel 

kepuasan kerja menggunakan teori Hasibuan (2008) yang mengemukakan 

bahwa suasana dan lingkungan kerja merupakan salah satu factor yang juga 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini secara lengkap dapat diuraikan 

pada gambar 2.1 berikut 
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Gambar 2.1 

Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kepuasan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari 

landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah yang diteliti, dimana jawaban itu masih bersifat lemah, dan 

perlu dilakukan secara empiris kebenarannya. Adapun hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 :Diduga ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja fisik dan non 

fisik terhadap kepuasan kerja karyawan PT Araya Bumi Megah Malang. 

 

H2 : Diduga variabel lingkungan kerja fisik mempunyai pengaruh lebih kuat 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT Araya Bumi Megah Malang 

 
Lingkungan Kerja  (X): 

 
 Lingkungan kerja fisik (X1) 

- Fasilitas 
- Peralatan kerja 

 
Lingkungan kerja non fisik (X2) 

- Peraturan jam kerja 
- Psikologis kerja 

 

Kepuasan Kerja (Y) 
 

- Moral kerja 
- Kedisiplinan 
- Prestasi kerja 
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