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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hasil Penelitian terdahulu digunakan sebagai refrensi dalam menunjang 

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ada 3 hasil penelitian 

terdahulu yang di jadikan refrensi untuk menunjang peneletian ini. Berikut 

penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti: 

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No Peneliti Judul penelitian Metode 

penelitian  

Hasil penelitian

1. Pande dan 

utama 

(2014)

Pengaruh 

Kompensasi, 

Motivasi Kerja Dan 

Lingkungan Kerja 

Non Fisik Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan Word 

Brand Factory

(WBF) Kuta – Bali

- Analisis 

regresi linier 

berganda

- Teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling

Hasil yang diperoleh 

menyatakan bahwa 

terbukti kompensasi, 

motivasi kerja, dan 

lingkungan kerja non 

fisik secara bersama-

sama mempunyai 

pengaruh  positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan di Word 

Brand Factory (WBF) 

Kuta – Bali.

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ada 3 hasil penelitian 

terdahulu yang di jadikan refrensi untuk menunjang peneletian ini. Berikut 

penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti: 

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No Peneliti Judul penelitian Metode 

penelitian  

Hasil penelitian

1. Pande dan 

utama 

(2014)

Pengaruh 

Kompensasi, 

Motivasi Kerja Dan 

Lingkungan Kerja 

Non Fisik Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan Word 

Brand Factory

(WBF) Kuta – Bali

Hasil yang diperoleh 

menyatakan bahwa 

terbukti kompensasi, 

motivasi kerja, dan 

lingkungan kerja non 

fisik secara bersama

sama mempunyai 

pengaruh  positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan di Word 

Brand Factory (WBF) 

- Analisis 

regresi linier 

berganda

- Teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling
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No Peneliti Judul penelitian Metode 

penelitian  

Hasil penelitian

2. Silaban 

(2011)

Analisis Pengaruh 

Sistem Kompensasi 

Dan kesempatan 

Promosi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Dengan Kepuasan 

Kerja Sebagai 

Mediasi pada (PT. 

Surya Agam 

Permatasari)

- Analisis 

regresi linier 

berganda 

- teknik

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling

Hasil yang di peroleh 

adalah bahwa sistem 

kompensasi dan 

kesempatan promosi 

secara simultan  

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada 

PT. Surya Agam 

Permatasari).

3. Lumentut 

dan 

Dotulong 

(2015)

Pengaruh Motivasi, 

Disiplin, Dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan 

Pada Pt. Bank Sulut 

Cabang Airmadidi

- Analisis 

regresi linier 

berganda 

- teknik

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling

Hasil yang di peroleh 

adalah Motivasi kerja, 

disiplin kerja dan 

lingkungan kerja 

secara simultan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja pada 

PT. Bank Sulut 

Cabang Airmadidi

4. Hanif 

(2017) 

Pengaruh 

kompensasi, 

lingkungan kerja 

non fisik, dan 

motivasi kerja 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

Sentra Industri 

Keripik Tempe 

Sanan

- Analisis 

regresi linier 

berganda

- teknik

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

total 

sampling

Kinerja Karyawan 

Dengan Kepuasan 

Kerja Sebagai 

Mediasi pada (PT. 

Surya Agam 

Permatasari)

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling

secara simultan  

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada 

PT. Surya Agam 

Permatasari).

3. Lumentut 

dan 

Dotulong 

(2015)

Pengaruh Motivasi, 

Disiplin, Dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan 

Pada Pt. Bank Sulut 

Cabang Airmadidi

- Analisis 

regresi linier 

berganda 

- teknik

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling

Hasil yang di peroleh 

adalah Motivasi kerja, 

disiplin kerja dan 

lingkungan kerja 

secara simultan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja pada 

PT. Bank Sulut 

Cabang Airmadidi

4. Hanif 

(2017) 

Pengaruh 

kompensasi, 

lingkungan kerja 

non fisik, dan 

motivasi kerja 

- Analisis 

regresi linier 

berganda

- teknik

pengambilan 
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Dari tabel 2.1 diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan yaitu, penelitian yang 

dilakukan oleh pande dan utama (2014), silaban (2011), dan lumentut dan 

dotulong (2015), menggunakan purposive sampling dalam teknik 

pengambilan sampel dan objek penelitian di Word Brand Factory (WBF) 

Kuta – Bali (pande dan utama, 2014), PT. Surya Agam Permatasari (silaban, 

2011),  dan PT. Bank Sulut Cabang Airmadidi (lumentut dan dotulong, 

2015). Sedangkan penelitian ini menggunakan total sampling dalam teknik 

pengambilan sampel dan objek penelitian di Sentra Industri Keripik Tempe 

Sanan. 

Persamaan yaitu, penelitian yang dilakukan oleh pande dan utama 

(2014), silaban (2011), dan lumentut dan dotulong (2015). Menggunakan 

Analisis regresi linier berganda dalam teknik analisis data dan penelitian ini

juga menggunakan Analisis regresi linier berganda dalam teknik analisis 

datanya. 

B. Landasan Teori

1. Kompensasi

a) Pengertian kompensasi

Menurut Simamora (2006) kompensasi adalah bayaran yang 

diberikan perusahaan untuk dapat meningkatkan produkvitas para 

karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Menurut 

Siswanto (2003) kompensasi adalah imbalan jasa/balas jasa yang 

diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja karena tenaga kerja 

pengambilan sampel dan objek penelitian di Word Brand Factory (WBF) 

Kuta – Bali (pande dan utama, 2014), PT. Surya Agam Permatasari (silaban, – Bali (pande dan utama, 2014), PT. Surya Agam Permatasari (silaban, –

2011),  dan PT. Bank Sulut Cabang Airmadidi (lumentut dan dotulong, 

2015). Sedangkan penelitian ini menggunakan total sampling dalam teknik total sampling dalam teknik total sampling

pengambilan sampel dan objek penelitian di Sentra Industri Keripik Tempe 

Sanan. 

Persamaan yaitu, penelitian yang dilakukan oleh pande dan utama 

(2014), silaban (2011), dan lumentut dan dotulong (2015). Menggunakan 

Analisis regresi linier berganda dalam teknik analisis data dan penelitian ini

juga menggunakan Analisis regresi linier berganda dalam teknik analisis 

datanya. 

B. Landasan Teori

1. Kompensasi

a) Pengertian kompensasi

Menurut Simamora (2006) kompensasi adalah bayaran yang 

diberikan perusahaan untuk dapat meningkatkan produkvitas para 
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tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi 

kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

Sedangkan menurut Handoko (2000) kompensasi didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa 

untuk kerja mereka. Menurut Hasibuan (2002) Kompensasi adalah 

semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. 

Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kompensasi itu 

merupakan balas jasa yang diterima oleh karyawan sehubungan dengan 

pengorbanan yang telah diberikan kepada perusahaan. Pemberian 

kompensasi ini bisa diberikan langsung berupa uang maupun tidak 

langsung berupa uang dari perusahaan ke karyawannya. 

b) Tujuan kompensasi

Hasibuan (2007) memberikan beberapa dari tujuan kompensasi, 

yaitu: 

1) Motivasi, Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan 

mudah memotivasi bawahannya 

2) Kepuasan kerja, Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoisnya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

3) Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan 

lebih terjamin karena turn-over relatif kecil. 

untuk kerja mereka. Menurut Hasibuan (2002) Kompensasi adalah 

semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. 

Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kompensasi itu 

merupakan balas jasa yang diterima oleh karyawan sehubungan dengan 

pengorbanan yang telah diberikan kepada perusahaan. Pemberian 

kompensasi ini bisa diberikan langsung berupa uang maupun tidak 

langsung berupa uang dari perusahaan ke karyawannya. 

b) Tujuan kompensasi

Hasibuan (2007) memberikan beberapa dari tujuan kompensasi, 

yaitu: 

1) Motivasi, Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan 

mudah memotivasi bawahannya 

2) Kepuasan kerja, Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoisnya sehingga 
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c) Jenis-jenis kompensasi

Banyak pendapat yang menyatakan tentang jenis-jenis 

kompensasi yang diterima oleh karyawan. Salah satunya menurut Rivai 

(2004), kompensasi terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :  

1) Kompensasi finansial

Kompensasi finansial terdiri atas dua yaitu kompensasi langsung 

dan kompensasi tidak langsung (tunjangan):  

a. Kompensasi finansial langsung

terdiri atas pembayaran pokok ( gaji, upah), pembayaran 

prestasi, pembayaran insentif, komisi, bonus, bagian 

keuntungan, opsi saham, sedangkan pembayaran tertangguh 

meliputi tabungan hari tua, saham komulatif. 

b. Kompensasi finansial tidak langsung 

terdiri atas proteksi yang meliputi asuransi, pesangon, sekolah 

anak, pensiun. Kompensasi luar jam kerja meliputi lembur, hari 

besar, cuti sakit, cuti hamil, sedangkan berdasarkan fasilitas 

meliputi rumah, biaya pindah, dan kendaraan 

2) Kompensasi non finansial

Kompensasi non finansial terdiri atas karena karir yang meliputi 

aman pada jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan 

baru, prestasi istimewa, sedangkan lingkungan kerja meliputi dapat 

pujian, bersahabat, nyaman bertugas, menyenangkan dan kondusif

1) Kompensasi finansial

Kompensasi finansial terdiri atas dua yaitu kompensasi langsung 

dan kompensasi tidak langsung (tunjangan):  

a. Kompensasi finansial langsung

terdiri atas pembayaran pokok ( gaji, upah), pembayaran 

prestasi, pembayaran insentif, komisi, bonus, bagian 

keuntungan, opsi saham, sedangkan pembayaran tertangguh 

meliputi tabungan hari tua, saham komulatif. 

b. Kompensasi finansial tidak langsung 

terdiri atas proteksi yang meliputi asuransi, pesangon, sekolah 

anak, pensiun. Kompensasi luar jam kerja meliputi lembur, hari 

besar, cuti sakit, cuti hamil, sedangkan berdasarkan fasilitas 

meliputi rumah, biaya pindah, dan kendaraan 

2) Kompensasi non finansial

Kompensasi non finansial terdiri atas karena karir yang meliputi 

aman pada jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan 
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d) Indikator-indikator kompensasi 

Menurut Simamora (2004) adapun beberapa indikator 

kompensasi finansial adalah sebagai berikut:  

a) Gaji 

Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau 

tahunan. 

b) Insentif

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau 

upah yang diberikan oleh organisasi. 

c) Tunjangan 

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, 

liburan yang ditanggung perusahaan, program pension, dan 

tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian. 

d) Fasilitas  

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil 

perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses ke 

pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat 

mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi 

eksekutif yang dibayar mahal. 

2. Lingkungan kerja non fisik

a) Pengertian lingkungan kerja

Lingkungan kerja menurut Mehboob et al. (2007) adalah suatu 

kondisi kerja yang baik seperti kantor menyenangkan, luas dan 

dirancang dengan baik dan didukung fasilitas lain yang memudahkan 

Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau 

tahunan. 

b) Insentif

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau 

upah yang diberikan oleh organisasi. 

c) Tunjangan 

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, 

liburan yang ditanggung perusahaan, program pension, dan 

tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian. 

d) Fasilitas  

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil 

perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses ke 

pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat 

mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi 

eksekutif yang dibayar mahal. 

2. Lingkungan kerja non fisik
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pekerjaan secara efektif. Menurut Rivai (2004), lingkungan kerja 

merupakan elemen-elemen organisasi sebagai sistem sosial yang 

mempunyai pengaruh yang kuat di dalam pembentukan perliaku 

individu pada organisasi dan berpengaruh terhadap prestasi organisasi. 

Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan 

memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika keryawan 

nyaman dan suka terhadap lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka 

karyawan tersebut akan betah ditempat kerjanya, melakukan 

aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. 

Sebaliknya jika lingkungan kerja yang tidak kondusif akan dapat 

menurunkan kinerja karyawan. 

b) Pengertian lingkungan kerja non fisik

Menurut Sedarmayanti (2009), “Lingkungan kerja non fisik 

adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan 

kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan 

kerja, ataupun hubungan dengan bawahan”. Sedangkan, Wursanto 

(2009) mendefinisikan lingkungan kerja non fisik sebagai “sesuatu 

yang menyangkut segi psikis dari lingkungan kerja”.

Menurut Nitisemito (2001) perusahan hendaknya dapat 

mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat 

atasan, bawahan maupun yang memiliki  status jabatan yang sama di 

perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana 

kekeluargaan, komunikasi yang baik dan pengendalian diri. 

Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan 

memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika keryawan 

nyaman dan suka terhadap lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka 

karyawan tersebut akan betah ditempat kerjanya, melakukan 

aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. 

Sebaliknya jika lingkungan kerja yang tidak kondusif akan dapat 

menurunkan kinerja karyawan. 

b) Pengertian lingkungan kerja non fisik

Menurut Sedarmayanti (2009), “Lingkungan kerja non fisik 

adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan 

kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan 

kerja, ataupun hubungan dengan bawahan”. Sedangkan, Wursanto 

(2009) mendefinisikan lingkungan kerja non fisik sebagai “sesuatu 

yang menyangkut segi psikis dari lingkungan kerja”.

Menurut Nitisemito (2001) perusahan hendaknya dapat 

mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang hanya bisa 

dirasakan dan tidak dapat ditangkap dengan panca indera manusia. 

Lingkungan kerja non fisik ini dapat dirasakan oleh para karyawan 

melalui hubungan-hubungan sesama karyawan, bawahan dengan 

atasan, maupun atasan dengan bawahan. 

c) Jenis-jenis lingkungan kerja non fisik

Menurut Wursanto (2009) menyatakan bahwa ada 3 jenis 

lingkungan kerja yang bersifat non fisik yaitu :  

1. Perasaan aman karyawan  

Perasaan aman karyawan merupakan rasa aman dari 

berbagai bahaya yang dapat mengancam keadaan diri karyawan. 

Perasaan aman tersebut terdiri dari sebagai berikut :  

a) Rasa aman dari bahaya yang mungkin timbul pada saat 

menjalankan tugasnya.  

b) Rasa aman dari pemutusan hubungan kerja yang dapat 

mengancam penghidupan diri dan keluarganya. c. Rasa aman 

dari bentuk intimidasi ataupun tuduhan dari adanya kecurigaan 

antar karyawan. 

2. Loyalitas karyawan 

Loyalitas merupakan sikap karyawan untuk setia terhadap 

perusahaan atau organisasi maupun terhadap pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. Loyalitas ini terdiri dari dua macam, 

yaitu loyalitas yang bersifat vertikal dan horizontal. Loyalitas yang 

melalui hubungan-hubungan sesama karyawan, bawahan dengan 

atasan, maupun atasan dengan bawahan. 

c) Jenis-jenis lingkungan kerja non fisik

Menurut Wursanto (2009) menyatakan bahwa ada 3 jenis 

lingkungan kerja yang bersifat non fisik yaitu :  

1. Perasaan aman karyawan  

Perasaan aman karyawan merupakan rasa aman dari 

berbagai bahaya yang dapat mengancam keadaan diri karyawan. 

Perasaan aman tersebut terdiri dari sebagai berikut :  

a) Rasa aman dari bahaya yang mungkin timbul pada saat 

menjalankan tugasnya.  

b) Rasa aman dari pemutusan hubungan kerja yang dapat 

mengancam penghidupan diri dan keluarganya. c. Rasa aman 

dari bentuk intimidasi ataupun tuduhan dari adanya kecurigaan 

antar karyawan. 

2. Loyalitas karyawan 
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bersifat vertikal yaitu loyalitas antara bawahan dengan atasan atau 

sebaliknya antara atasan dengan bawahan. Loyalitas ini dapat 

terbentuk dengan berbagai cara. Untuk menunjukkan loyalitas 

tersebut dilakukan dengan cara : 

a) Kunjungan atau silaturahmi ke rumah karyawan oleh pimpinan 

atau sebaliknya, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan 

seperti arisan. 

b) Keikutsertaan pimpinan untuk membantu kesulitan karyawan 

dalam berbagai masalah yang dihadapi karyawan. 

c) Membela kepentingan karyawan selama masih dalam koridor 

hukum yang berlaku.  

d) Melindungi bawahan dari berbagai bentuk ancaman.  

Sementara itu, loyalitas bawahan dengan atasan dapat 

dibentuk dengan kegiatan seperti open house, memberi 

kesempatan kepada bawahan untuk bersilaturahmi kepada 

pimpinan, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti hari besar 

keagamaan seperti lebaran, hari natal atau lainnya. Loyalitas yang 

bersifat horisontal merupakan loyalitas antar bawahan atau antar 

pimpinan. Loyalitas horisontal ini dapat diwujudkan dengan 

kegiatan seperti kunjung mengunjungi sesama karyawan, 

bertamasya bersama, atau kegiatan-kegiatan lainnya. 

3. Kepuasan karyawan  

Kepuasan karyawan merupakan perasaan puas yang muncul 

dalam diri karyawan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

a) Kunjungan atau silaturahmi ke rumah karyawan oleh pimpinan 

atau sebaliknya, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan 

seperti arisan. 

b) Keikutsertaan pimpinan untuk membantu kesulitan karyawan 

dalam berbagai masalah yang dihadapi karyawan. 

c) Membela kepentingan karyawan selama masih dalam koridor 

hukum yang berlaku.  

d) Melindungi bawahan dari berbagai bentuk ancaman.  

Sementara itu, loyalitas bawahan dengan atasan dapat 

dibentuk dengan kegiatan seperti open house, memberi 

kesempatan kepada bawahan untuk bersilaturahmi kepada 

pimpinan, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti hari besar 

keagamaan seperti lebaran, hari natal atau lainnya. Loyalitas yang 

bersifat horisontal merupakan loyalitas antar bawahan atau antar 

pimpinan. Loyalitas horisontal ini dapat diwujudkan dengan 

kegiatan seperti kunjung mengunjungi sesama karyawan, 
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pekerjaan. Perasaan puas ini meliputi kepuasan karena 

kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan sosialnya juga dapat berjalan 

dengan baik, serta kebutuhan yang bersifat psikologis juga 

terpenuhi. 

Lingkungan kerja non fisik ini adalah lingkungan kerja 

yang hanya dapat dirasakan oleh karyawan. Oleh karena itu, 

lingkungan kerja non fisik yang dapat memberikan perasaan-

perasaan aman dan puas dapat mempengaruhi perilaku Karyawan 

ke arah yang positif sebagaimana yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawan sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, lebih lanjut berpendapat 

bahwa “tugas pimpinan organisasi adalah menciptakan suasana 

kerja yang harmonis dengan menciptakan human relations sebaik-

baiknya”. Dari pendapat tersebut, maka pimpinan menjadi faktor 

penting yang dapat menciptakan lingkungan kerja non fisik dalam 

lingkup perusahaan. 

d) Indikator-indikator lingkungan kerja non fisik

Lingkungan kerja non fisik bertujuan untuk membentuk sikap 

karyawan yang positif yang dapat mendukung kinerja karyawan. 

Wursanto (2009) berpendapat bahwa ada beberapa unsur penting 

dalam pembentukan sikap dan perilaku karyawan dalam lingkungan 

kerja non fisik, yaitu sebagai berikut :  

1. Pengawasan yang dilakukan secara kontinyu dengan 

menggunakan system pengawasan yang ketat. 

Lingkungan kerja non fisik ini adalah lingkungan kerja 

yang hanya dapat dirasakan oleh karyawan. Oleh karena itu, 

lingkungan kerja non fisik yang dapat memberikan perasaan-

perasaan aman dan puas dapat mempengaruhi perilaku Karyawan 

ke arah yang positif sebagaimana yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawan sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, lebih lanjut berpendapat 

bahwa “tugas pimpinan organisasi adalah menciptakan suasana 

kerja yang harmonis dengan menciptakan human relations sebaik-

baiknya”. Dari pendapat tersebut, maka pimpinan menjadi faktor 

penting yang dapat menciptakan lingkungan kerja non fisik dalam 

lingkup perusahaan. 

d) Indikator-indikator lingkungan kerja non fisik

Lingkungan kerja non fisik bertujuan untuk membentuk sikap 

karyawan yang positif yang dapat mendukung kinerja karyawan. 

Wursanto (2009) berpendapat bahwa ada beberapa unsur penting 
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2. Suasana kerja yang dapat memberikan dorongan dan semangat 

kerja yang tinggi. 

3. Sistem pemberian imbalan (baik gaji maupun perangsang lain) 

yang menarik. 

4. Perlakuan dengan baik, manusiawi, tidak disamakan dengan robot 

atau mesin, kesempatan untuk mengembangkan karier semaksimal 

mungkin sesuai dengan batas kemampuan masing-masing 

anggota. 

5. Ada rasa aman dari para anggota, baik di dalam pekerjaan maupun 

di luar pekerjaan. 

6. Hubungan berlangsung secara serasi, lebih bersifat informal, 

penuh kekeluargaan. 

7. Para anggota mendapat perlakuan secara adil dan objektif.

3. Motivasi kerja 

a) Pengertian motivasi kerja

 Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, 

keinginan, sebab, atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Menurut  

Handoko (2000), motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan – kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Apabila individu 

termotivasi, maka individu akan membuat pilihan yang positif untuk 

melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginannya. 

Sedangkan menurut Robbins (2002), motivasi kerja diartikan sebagai 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah 

4. Perlakuan dengan baik, manusiawi, tidak disamakan dengan robot 

atau mesin, kesempatan untuk mengembangkan karier semaksimal 

mungkin sesuai dengan batas kemampuan masing-masing 

anggota. 

5. Ada rasa aman dari para anggota, baik di dalam pekerjaan maupun 

di luar pekerjaan. 

6. Hubungan berlangsung secara serasi, lebih bersifat informal, 

penuh kekeluargaan. 

7. Para anggota mendapat perlakuan secara adil dan objektif.

3. Motivasi kerja 

a) Pengertian motivasi kerja

 Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, 

keinginan, sebab, atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Menurut  

Handoko (2000), motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan – kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Apabila individu 
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tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya 

itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Kebutuhan dalam hal 

ini berarti suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil 

tertentu tampak menarik.  

Menurut Luthans, dkk (dikutip Rivai, 2001), sumber motivasi 

berasal dari dalam diri (intrinsic). Motivasi muncul karena adanya 

kebutuhan dari dalam diri seseorang yang harus terpenuhi. Menurut 

Wursanto (2003) kebutuhan (needs) merupakan pembangkit dan 

penggerak perilaku. Ini berarti bahwa apabila terdapat kekurangan 

akan kebutuhan, maka orang akan lebih peka terhadap motivasi. 

Dengan demikian, kebutuhan berhubungan erat dengan 

kekurangan yang dialami seseorang. Kekurangan ini dapat bersifat 

fisiologis (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), psikologis 

(pengakuan atau penghargaan) dan sosial (kelompok). Apabila 

berbagai macam kebutuhan itu dapat terpenuhi atau berbagai macam 

kekurangan itu dapat diatasi maka akan memberikan dorongan kepada 

seseorang untuk berprestasi lebih baik. Oleh karena itu, motivasi 

utama seseorang bekerja di perusahaan adalah untuk memenuhi 

berbagai macam kebutuhan tersebut.

b) Tujuan motivasi kerja

 Dalam hal Pemberian motivasi seluruh perusahaan mempunyai 

kesamaan tujuan untuk merangsang dan mendorong individu agar 

bekerja lebih giat, efesien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan 

Menurut Luthans, dkk (dikutip Rivai, 2001), sumber motivasi 

berasal dari dalam diri (intrinsic). Motivasi muncul karena adanya 

kebutuhan dari dalam diri seseorang yang harus terpenuhi. Menurut 

Wursanto (2003) kebutuhan (needs) merupakan pembangkit dan 

penggerak perilaku. Ini berarti bahwa apabila terdapat kekurangan 

akan kebutuhan, maka orang akan lebih peka terhadap motivasi. 

Dengan demikian, kebutuhan berhubungan erat dengan 

kekurangan yang dialami seseorang. Kekurangan ini dapat bersifat 

fisiologis (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), psikologis 

(pengakuan atau penghargaan) dan sosial (kelompok). Apabila 

berbagai macam kebutuhan itu dapat terpenuhi atau berbagai macam 

kekurangan itu dapat diatasi maka akan memberikan dorongan kepada 

seseorang untuk berprestasi lebih baik. Oleh karena itu, motivasi 

utama seseorang bekerja di perusahaan adalah untuk memenuhi 

berbagai macam kebutuhan tersebut.

b) Tujuan motivasi kerja
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perusahaan. Menurut Hasibuan (2002), ada beberapa tujuan tujuan 

yang diperoleh dari pemberian motivasi, sebagai berikut:  

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3. Mempertahankan kestabilan kerja karyawan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan. 

5. Mengaktifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana hubungan kerja yang baik. 

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan pertisipasi karyawan. 

8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

c) Bentuk motivasi kerja

Karyawan dalam bekerja memiliki motivasi yang berasal dari 

luar maupun dalam, yang merupakan bentuk dari motivasi (Nawawi, 

2003) yaitu : 

a) Motivasi Intrinsik 

Muncul atas dorongan dari dalam diri individu. Dipelajari melalui 

teori proses (Process Theory) yang banyak membahas tentang 

motivasi internal individu. 

b) Motivasi Ekstrinsik 

Muncul karena dorongan faktor eksternal. Dipelajari melalui teori 

isi (Content Theory) yang membahas faktor eksternal individu. 

3. Mempertahankan kestabilan kerja karyawan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan. 

5. Mengaktifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana hubungan kerja yang baik. 

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan pertisipasi karyawan. 

8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

c) Bentuk motivasi kerja

Karyawan dalam bekerja memiliki motivasi yang berasal dari 

luar maupun dalam, yang merupakan bentuk dari motivasi (Nawawi, 

2003) yaitu : 

a) Motivasi Intrinsik 

Muncul atas dorongan dari dalam diri individu. Dipelajari melalui 

teori proses (Process Theoryteori proses (Process Theoryteori proses ( ) yang banyak membahas tentang 
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d) Teori-teori tentang motivasi kerja

Kebutuhan merupakan keinginan psikologis atau keinginan 

psikologis yang tidak terpenuhi dalam diri seorang individu. Berikut 

beberapa teori-teori tentang motivasi:  

1. Abraham Maslow (Hirarki Kebutuhan) 

 Manusia memiliki 5 (lima) kebutuhan yang tersusun dalam 

suatu hiraki dan berawal dari kebutuhan dasar, dimana seseorang 

akan selalu termotivasi untuk mencakup kebutuhan selanjutnya 

setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi, ini terjadi secara berurutan 

(Munandar, 2001), yaitu : 

1) Fisiologis  : sandang, pangan, papan 

2) Rasa aman  : keamanan, merdeka, perlindungan

3) Sosial : cinta, afiliasi

4) Harga diri  : penghargaan, pengakuan

5) Aktualisasi diri

2. Alderferer (Teori ERG)  

 Dikemukakan oleh Alderferer dalam Siagian (2004), 

Menyatakan bahwa kebutuhan di tingkat rendah tidak harus dipenuhi 

terlebih dahulu, sebelum motivasi untuk memenuhi kebutuhan pada 

tingkat berikutnya seperti teori Abraham Maslow. Konsep dari 

Alderferer bahwa kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga 

bagian yaitu : 

1. Abraham Maslow (Hirarki Kebutuhan) 

 Manusia memiliki 5 (lima) kebutuhan yang tersusun dalam 

suatu hiraki dan berawal dari kebutuhan dasar, dimana seseorang 

akan selalu termotivasi untuk mencakup kebutuhan selanjutnya 

setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi, ini terjadi secara berurutan 

(Munandar, 2001), yaitu : 

1) Fisiologis  : sandang, pangan, papan 

2) Rasa aman  : keamanan, merdeka, perlindungan

3) Sosial : cinta, afiliasi

4) Harga diri  : penghargaan, pengakuan

5) Aktualisasi diri

2. Alderferer (Teori ERG)  

 Dikemukakan oleh Alderferer dalam Siagian (2004), 

Menyatakan bahwa kebutuhan di tingkat rendah tidak harus dipenuhi 

terlebih dahulu, sebelum motivasi untuk memenuhi kebutuhan pada 

tingkat berikutnya seperti teori Abraham Maslow. Konsep dari 
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a) Existence needs (kebutuhan untuk eksis/keberadaan) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan biologis dan 

keamanan yang lebih terpuaskan oleh kondisi material dari pada 

hubungan interpersonal. 

b) Related needs (kebutuhan untuk menjalin hubungan)  

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan sosial yang 

terpuaskan melalui adanya hubungan interpersonal. 

c) Growth needs (kebutuhan untuk berkembang/tumbuh)  

Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan untuk 

mengembangkan diri atau aktualisasi diri. 

3. Teori “Tiga Kebutuhan” 

 Dikemukakan oleh David McCleland dalam Siagian (2004), inti 

teori ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa pemahaman 

tentang motivasi akan semakin mendalam apabila disadari bahwa 

setiap orang mempunyai tiga jenis kebutuhan, yaitu:  

a) Kebutuhan akan berprestasi (Need for Achievement)

b) Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power)

c) Kebutuhan afiliasi (Need for Affiliation).

e) Faktor-faktor motivasi kerja

 Motivasi seorang pekerja untuk bekerja biasanya merupakan 

hal yang rumit, karena motivasi melibatkan faktor-faktor individu dan 

faktor-faktor organisasi. Faktor-faktor yang sifatnya individu adalah 

kebutuhan, tujuan-tujuan, sikap dan kemampuan. Sedangkan yang 

hubungan interpersonal. 

b) Related needs (kebutuhan untuk menjalin hubungan)  

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan sosial yang 

terpuaskan melalui adanya hubungan interpersonal. 

c) Growth needs (kebutuhan untuk berkembang/tumbuh)  

Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan untuk 

mengembangkan diri atau aktualisasi diri. 

3. Teori “Tiga Kebutuhan” 

 Dikemukakan oleh David McCleland dalam Siagian (2004), inti 

teori ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa pemahaman 

tentang motivasi akan semakin mendalam apabila disadari bahwa 

setiap orang mempunyai tiga jenis kebutuhan, yaitu:  

a) Kebutuhan akan berprestasi (Need for AchievementKebutuhan akan berprestasi (Need for AchievementKebutuhan akan berprestasi ( )

b) Kebutuhan akan kekuasaan (Need for PowerKebutuhan akan kekuasaan (Need for PowerKebutuhan akan kekuasaan ( )

c) Kebutuhan afiliasi (Need for AffiliationKebutuhan afiliasi (Need for AffiliationKebutuhan afiliasi ( ).

e) Faktor-faktor motivasi kerja
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tergolong pada faktor-faktor yang berasal dari organisasi meliputi 

pembayaran atau gaji, keamanan pekerja, pengawasan, pujian dan 

pekerjaan itu sendiri.  

Orang akan mau bekerja keras dengan harapan ia akan dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginannya dari hasil 

pekerjaannya. Sedangkan menurut Martoyo (2007) mengatakan 

bahwa yang dimaksud keinginan keinginan itu adalah:  

a) The desire to live, artinya keinginan untuk hidup merupakan 

keinginan utama dari setiap orang; manusia bekerja untuk dapat 

makan dan makan untuk dapat melanjutkan hidupnya. 

b) The desire for posession, artinya keinginan untuk memiliki 

sesuatu merupakan keinginan manusia yang kedua dan ini salah 

satu sebab mengapa manusia mau bekerja. 

c) The desire for power, artinya keinginan akan kekuasaan 

merupakan keinginan selangkah di atas keinginan untuk 

memiliki, mendorong orang mau bekerja. 

4. Kepuasan kerja 

a) Pengertian kepuasan kerja

Menurut Mangkunegara (2007), kepuasan kerja adalah suatu 

perasaan yang mendukung atau tidak mendukung diri pegawai yang 

berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. 

Davis dan Newstrom dalam Suwanto dan Donni (2011), kepuasan kerja 

adalah perasaan senang atau tidak senang karyawannya terhadap 

memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginannya dari hasil 

pekerjaannya. Sedangkan menurut Martoyo (2007) mengatakan 

bahwa yang dimaksud keinginan keinginan itu adalah:  

a) The desire to live, artinya keinginan untuk hidup merupakan 

keinginan utama dari setiap orang; manusia bekerja untuk dapat 

makan dan makan untuk dapat melanjutkan hidupnya. 

b) The desire for posession, artinya keinginan untuk memiliki 

sesuatu merupakan keinginan manusia yang kedua dan ini salah 

satu sebab mengapa manusia mau bekerja. 

c) The desire for power, artinya keinginan akan kekuasaan 

merupakan keinginan selangkah di atas keinginan untuk 

memiliki, mendorong orang mau bekerja. 

4. Kepuasan kerja 

a) Pengertian kepuasan kerja

Menurut Mangkunegara (2007), kepuasan kerja adalah suatu 

perasaan yang mendukung atau tidak mendukung diri pegawai yang 
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pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan penilaian dari para pekerja, 

yaitu seberapa jauh pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan. 

Menurut Handoko (2000), kepuasan kerja adalah Keadaan 

emosional yang menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya. Ini dampak dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya. Sedangkan menurut Isyandi (2004) kepuasan 

kerja adalah suatu perasaan yang dapat menyenangkan seseorang dalam 

bekerja atau yang dapat memberikan pemenuhan nilai-nilai pekerjaan. 

b) Pengukuran kepuasan kerja

 Robbins (2002) menyatakan bahwa ada dua pendekatan yang 

dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan kerja di suatu 

perusahaan, yaitu:  

a) Angka nilai global tunggal (single global rating), hanya 

meminta individu-individu untuk menjawab suatu pertanyaan. 

b) Skor penjumlahan (summation score), mengenali unsur-unsur 

utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan 

karyawan tentang tiap unsur.

c) Faktor-faktor kepuasan kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

(Hasibuan, 2006) adalah : 

a. Balas jasa yang adil dan layak.

b. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian.

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya. Ini dampak dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya. Sedangkan menurut Isyandi (2004) kepuasan 

kerja adalah suatu perasaan yang dapat menyenangkan seseorang dalam 

bekerja atau yang dapat memberikan pemenuhan nilai-nilai pekerjaan. 

b) Pengukuran kepuasan kerja

 Robbins (2002) menyatakan bahwa ada dua pendekatan yang 

dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan kerja di suatu 

perusahaan, yaitu:  

a) Angka nilai global tunggal (single global rating), hanya 

meminta individu-individu untuk menjawab suatu pertanyaan. 

b) Skor penjumlahan (summation score), mengenali unsur-unsur 

utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan 

karyawan tentang tiap unsur.

c) Faktor-faktor kepuasan kerja
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c. Berat ringannya pekerjaan.

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan.

e. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.

f. Sikap pemimpin dalam kepemimpinannya.

g. Sifat pekerjaan monoton atau tidak.

d) Indikator-indikator kepuasan kerja 

Menurut Robbins (2007) indikator kepuasan kerja diukur 

dengan menggunakan lima indikator, yaitu:  

1. Kepuasan dengan gaji, yaitu upah yang diperoleh seseorang 

sebanding dengan usaha yang dilakukan dan sama dengan upah 

yang diterima oleh orang lain dalam posisi kerja yang sama.  

2. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, yaitu sejauh mana 

pekerjaan menyediakan kesempatan seseorang untuk belajar 

memperoleh tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu dan 

tantangan untuk pekerjaan yang menarik.  

3. Kepuasan dengan promosi, yaitu kesempatan seseorang untuk 

meraih atau dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam 

organisasi.  

4. Kepuasan dengan sikap atasan, yaitu kemampuan atasan untuk 

memberikan bantuan teknis dan dukungan terhadap pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawab para bawahan.  

5. Kepuasan dengan rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja 

secara teknis cakap dan secara sosial mendukung tugas rekan 

kerja lainnya. 

g. Sifat pekerjaan monoton atau tidak.

d) Indikator-indikator kepuasan kerja 

Menurut Robbins (2007) indikator kepuasan kerja diukur 

dengan menggunakan lima indikator, yaitu:  

1. Kepuasan dengan gaji, yaitu upah yang diperoleh seseorang 

sebanding dengan usaha yang dilakukan dan sama dengan upah 

yang diterima oleh orang lain dalam posisi kerja yang sama.  

2. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, yaitu sejauh mana 

pekerjaan menyediakan kesempatan seseorang untuk belajar 

memperoleh tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu dan 

tantangan untuk pekerjaan yang menarik.  

3. Kepuasan dengan promosi, yaitu kesempatan seseorang untuk 

meraih atau dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam 

organisasi.  

4. Kepuasan dengan sikap atasan, yaitu kemampuan atasan untuk 

memberikan bantuan teknis dan dukungan terhadap pekerjaan 
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5. Hubungan antara kompensasi dengan kepuasan kerja

Kompensasi yang diberikan kepada karyawan sangat memengaruhi 

kepuasan kerja tersendiri bagi karyawan, apabila seorang karyawan 

mendapatkan kompensasi yang pantas atas apa yang sudah dikerjakan 

pada perusahaan maka tentunya seorang karyawan juga akan mendapatkan 

kepuasan kerja yang baik, hal ini di perkuat dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Handoko (2000), menyatakan bahwa suatu cara 

departemen personalia meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah 

melalui kompensasi. 

6. Hubungan antara lingkungan kerja non fisik dengan kepuasan kerja

Lingkungan kerja non fisik merupakan semua keadaan yang terjadi 

yang berkaitan dengan hubungan kerja baik hubungan dengan atasan 

maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan 

bawahan. Lingkungan kerja yang baik dapat memenuhi kepuasan kerja 

karyawan  sehingga karyawan memiliki semangat dalam bekerja, hal ini di 

perkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wursanto (2003), 

menyatakan bahwa karyawan membutuhkan lingkungan kerja yang dapat 

memberikan kepuasan psikologis, seperti memiliki hubungan yang 

harmonis antar karyawan. 

7. Hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja 

Motivasi kerja akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Apabila seorang karyawan yang setiap hari bekerja disebuah 

perusahaan dan memiliki motivasi kerja yang baik tentunya akan 

memberikan dampak positif pada loyalitas dan produktifitas karyawan dan 

pada perusahaan maka tentunya seorang karyawan juga akan mendapatkan 

kepuasan kerja yang baik, hal ini di perkuat dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Handoko (2000), menyatakan bahwa suatu cara 

departemen personalia meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah 

melalui kompensasi. 

6. Hubungan antara lingkungan kerja non fisik dengan kepuasan kerja

Lingkungan kerja non fisik merupakan semua keadaan yang terjadi 

yang berkaitan dengan hubungan kerja baik hubungan dengan atasan 

maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan ma

bawahan. Lingkungan kerja yang baik dapat memenuhi kepuasan kerja 

karyawan  sehingga karyawan memiliki semangat dalam bekerja, hal ini di 

perkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wursanto (2003), 

menyatakan bahwa karyawan membutuhkan lingkungan kerja yang dapat 

memberikan kepuasan psikologis, seperti memiliki hubungan yang 

harmonis antar karyawan. 

7. Hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja 
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tentunya karyawan tersebut akan memiliki kepuasan kerja yang baik pula 

karena motivasi kerja sendiri memiliki dampak positif terhadap kepuasan 

kerja, hal ini di perkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Hasibuan (2002), menyatakan bahwa tujuan yang diperoleh dari 

pemberian motivasi adalah untuk Meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

8. Hubungan antara kompensasi, lingkungan kerja non fisik, dan 

motivasi kerja dengan kepuasan kerja 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang karyawan 

terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor-faktor, salah satu adalah faktor imbalan, motivasi dan 

lingkungan kerja. Hal ini di perkuat dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Hasibuan (2006), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di antaranya adalah Balas jasa 

yang adil dan layak, Suasana dan lingkungan pekerjaan, pemberian nilai-

nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik 

sesuai dengan tujuan individu. 

C. Kerangka pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang di jelaskan di atas, maka dapat disusun 

suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan hubungan antara 

kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan motivasi kerja terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran :  

pemberian motivasi adalah untuk Meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

8. Hubungan antara kompensasi, lingkungan kerja non fisik, dan 

motivasi kerja dengan kepuasan kerja 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang karyawan 

terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor-faktor, salah satu adalah faktor imbalan, motivasi dan 

lingkungan kerja. Hal ini di perkuat dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Hasibuan (2006), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di antaranya adalah Balas jasa 

yang adil dan layak, Suasana dan lingkungan pekerjaan, pemberian nilai-

nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik 

sesuai dengan tujuan individu. 

C. Kerangka pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang di jelaskan di atas, maka dapat disusun 

suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan hubungan antara 

kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan motivasi kerja terhadap kepuasan 
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 Berdasarkan gambar 2.1 di atas, menjelaskan bahwa kompensasi (X1), 

lingkungan kerja non fisik (X2), dan motivasi kerja (X3) sebagai variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (Y) sebagai 

variabel dependen.  Adapun teori tentang teori kompensasi finansial (Rivai, 

2004), teori lingkungan kerja non fisik (Sedarmayanti, 2009), teori motivasi 

kerja (Handoko, 2000). teori kepuasan kerja (Davis dan Newstrom dalam 

Suwanto dan Donni, 2011) 

Hubungan antara kompensasi dengan kepuasan kerja

  Kompensasi yang diberikan kepada karyawan sangat memengaruhi 

kepuasan kerja tersendiri bagi karyawan, apabila seorang karyawan 

mendapatkan kompensasi yang pantas atas apa yang sudah dikerjakan pada 

perusahaan maka tentunya seorang karyawan juga akan mendapatkan kepuasan 

kerja yang baik, hal ini di perkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

Kompensasi (X1) 

Motivasi kerja (X3) 

Lingkungan kerja 
non fisik (X2) 

Kepuasan kerja 
(Y) 

 Berdasarkan gambar 2.1 di atas, menjelaskan bahwa kompensasi (X1), 

lingkungan kerja non fisik (X2), dan motivasi kerja (X3) sebagai variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (Y) sebagai 

variabel dependen.  Adapun teori tentang teori kompensasi finansial (Rivai, 

2004), teori lingkungan kerja non fisik (Sedarmayanti, 2009), teori motivasi 

kerja (Handoko, 2000). teori kepuasan kerja (Davis dan Newstrom dalam 

Suwanto dan Donni, 2011) 

Hubungan antara kompensasi dengan kepuasan kerja

  Kompensasi yang diberikan kepada karyawan sangat memengaruhi 

kepuasan kerja tersendiri bagi karyawan, apabila seorang karyawan 

Motivasi kerja (X3)

non fisik (X2) (Y)
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Handoko (2000), menyatakan bahwa suatu cara departemen personalia 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi. 

Hubungan antara lingkungan kerja non fisik dengan kepuasan kerja

Lingkungan kerja non fisik merupakan semua keadaan yang terjadi 

yang berkaitan dengan hubungan kerja baik hubungan dengan atasan maupun 

hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

Lingkungan kerja yang baik dapat memenuhi kepuasan kerja karyawan  

sehingga karyawan memiliki semangat dalam bekerja, hal ini di perkuat 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wursanto (2003), menyatakan bahwa 

karyawan membutuhkan lingkungan kerja yang dapat memberikan kepuasan 

psikologis, seperti memiliki hubungan yang harmonis antar karyawan. 

Hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja 

Motivasi kerja akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Apabila seorang karyawan yang setiap hari bekerja disebuah perusahaan dan 

memiliki motivasi kerja yang baik tentunya akan memberikan dampak positif 

pada loyalitas dan produktifitas karyawan dan tentunya karyawan tersebut akan 

memiliki kepuasan kerja yang baik pula karena motivasi kerja sendiri memiliki 

dampak positif terhadap kepuasan kerja, hal ini di perkuat dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Hasibuan (2002), menyatakan bahwa tujuan yang 

diperoleh dari pemberian motivasi adalah untuk Meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan. 

yang berkaitan dengan hubungan kerja baik hubungan dengan atasan maupun 

hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

Lingkungan kerja yang baik dapat memenuhi kepuasan kerja karyawan  

sehingga karyawan memiliki semangat dalam bekerja, hal ini di perkuat 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wursanto (2003), menyatakan bahwa 

karyawan membutuhkan lingkungan kerja yang dapat memberikan kepuasan 

psikologis, seperti memiliki hubungan yang harmonis antar karyawan. 

Hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja 

Motivasi kerja akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Apabila seorang karyawan yang setiap hari bekerja disebuah perusahaan dan 

memiliki motivasi kerja yang baik tentunya akan memberikan dampak positif 

pada loyalitas dan produktifitas karyawan dan tentunya karyawan tersebut akan 

memiliki kepuasan kerja yang baik pula karena motivasi kerja sendiri memiliki 

dampak positif terhadap kepuasan kerja, hal ini di perkuat dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Hasibuan (2002), menyatakan bahwa tujuan yang 
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Hubungan antara kompensasi, lingkungan kerja non fisik, dan motivasi 

kerja dengan kepuasan kerja  

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang karyawan 

terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor-faktor, salah satu adalah faktor imbalan, motivasi dan 

lingkungan kerja. Hal ini di perkuat dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Hasibuan (2006), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di antaranya adalah Balas jasa 

yang adil dan layak, Suasana dan lingkungan pekerjaan, pemberian nilai-

nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik 

sesuai dengan tujuan individu. 

D. Hipotesis

Hubungan kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan motivasi kerja 

dengan kepuasan kerja 

Penelitian yang dilakukan oleh Pande dan Utama (2014) menunjukan 

bahwa kompensasi, lingkungan kerja non fisik, dan motivasi kerja secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Word Brand Factory (WBF) Kuta – Bali. 

Penelitian lain dilakukan Lumentut dan Dotulong (2015) memperlihatkan 

bahwa Motivasi kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja pada PT. Bank Sulut 

Cabang Airmadidi. Hasibuan (2006), menyatakan bahwa ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di antaranya adalah Balas jasa 

yang adil dan layak, Suasana dan lingkungan pekerjaan, pemberian nilai-nilai 

beberapa faktor-faktor, salah satu adalah faktor imbalan, motivasi dan 

lingkungan kerja. Hal ini di perkuat dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Hasibuan (2006), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di antaranya adalah Balas jasa 

yang adil dan layak, Suasana dan lingkungan pekerjaan, pemberian nilai-

nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik 

sesuai dengan tujuan individu. 

D. Hipotesis

Hubungan kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan motivasi kerja 

dengan kepuasan kerja 

Penelitian yang dilakukan oleh Pande dan Utama (2014) menunjukan 

bahwa kompensasi, lingkungan kerja non fisik, dan motivasi kerja secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Word Brand Factory (WBF) Kuta – Bali. – Bali. –

Penelitian lain dilakukan Lumentut dan Dotulong (2015) memperlihatkan 

bahwa Motivasi kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja secara simultan 
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yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu. Berdasarkan paparan diatas, maka formulasi hipotesis yang 

diajukan untuk diuji kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu: 

H1: Diduga ada pengaruh secara simultan antara kompensasi, lingkungan 

kerja non fisik dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. 

Hubungan variabel bebas dengan kepuasan kerja yang berkontribusi 

terbesar 

Penelitian yang dilakukan oleh Pande dan Utama (2014) menunjukan 

bahwa kompensasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Word Brand Factory (WBF) Kuta – Bali, 

semakin baik pemberian kompensasinya, maka karyawan akan merasa 

dihargai dan semakin puas di dalam bekerja. Begitu juga penelitian yang 

dilakukan Silaban (2008) menyatakan bahwa sistem kompensasi pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Surya Agam 

Permatasari. Handoko (2000), menyatakan bahwa suatu cara departemen 

personalia meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah melalui 

kompensasi. Berdasarkan paparan diatas, maka formulasi hipotesis yang 

diajukan untuk diuji kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu: 

H2: Diduga variabel kompensasi memiliki kontribusi terbesar terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 

kerja non fisik dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. 

Hubungan variabel bebas dengan kepuasan kerja yang berkontribusi 

terbesar 

Penelitian yang dilakukan oleh Pande dan Utama (2014) menunjukan 

bahwa kompensasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Word Brand Factory (WBF) Kuta – Bali, – Bali, –

semakin baik pemberian kompensasinya, maka karyawan akan merasa 

dihargai dan semakin puas di dalam bekerja. Begitu juga penelitian yang 

dilakukan Silaban (2008) menyatakan bahwa sistem kompensasi pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Surya Agam 

Permatasari. Handoko (2000), menyatakan bahwa suatu cara departemen 

personalia meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah melalui 

kompensasi. Berdasarkan paparan diatas, maka formulasi hipotesis yang 

diajukan untuk diuji kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu: 

H2: Diduga variabel kompensasi memiliki kontribusi terbesar terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 




