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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan untuk bahan referensi dan berfungsi 

sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu 

memberikan pengetahuan yang lebih mengenai variabel yang digunakan yaitu 

kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dari 

karyawan. 

Pebedaan antara penelitian sekarang dan terdahulu yang pertama adalah 

penelitan terdahulu  tidak terdapat variabel lingkungan kerja dan varibel 

endogennya lebih dari satu yaitu terdapat variabel kinerja karyawan, alat analisis 

sekarang menggunakan analisis PLS sedangkan yang terdahulu menggunakan 

analisis jalur (Path Analysis). Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu yang 

kedua adalah penelitian terdahulu tidak terdapat variabel kepemimpinan dan 

variabel endogennya lebih dari satu yaitu terdapat variabel kinerja pegawai, alat 

analisis sekarang menggunakan analisis PLS sedangkan yang terdahulu 

menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Perbedaan antara penelitian yang 

sekarang dan terdahulu ke tiga adalah penelitian terdahulu tidak terdapat variabel 

kepemimpinan dan variabel endogennya lebih dari satu yaitu variabel motivasi, 

alat analisis yang digunakan penelitian sekarang adalah analisis PLS sedangkan 

terdahulu analisis jalur (Path Analysis). Perbedaan penlitian sekarang dan 

terdahulu yang ke empat adalah penelitian terdahulu tidak terdapat variabel 

kepemimpinan, analisis yang digunakan penelitian sekarang adalah analisis PLS   
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2.2 Kepuasan Kerja 

Suatu perusahaan, seringkali menggunakan kepuasan kerja dari karyawan 

sebagai dasar ukuran tingkat kematangan suatu perusahaan. Salah satu dari  gejala 

yang menyebabkan kurang baiknya kondisi kerja suatu perusahaan adalah 

rendahnya kepuasan kerja dari karyawan, begitu pula sebaliknya kepuasan kerja 

yang tinggi adalah indikasi bahwa suatu perusahaan dapat mengelola dengan baik 

karyawannya, yang pada akhirnya berlanjut  pada kemajuan perusahaan itu 

sendiri. 

Kepuasan kerja adalah suatu sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya 

yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan satu dengan 

yang lainnya, imbalan yang diterima dalam bekerja dan hal lain yang menyangkut 

faktor fisik dan psikologis karyawan (Sutrisno dalam Novianto dan Yuniati, 

2015). Mangkunegara dalam Pioh dan Tawas (2016) berpendapat bahwa kepuasan 

kerja pegawai bergantung pada perbedaan antara apa yang sudah didapatkan dan 

apa yang telah diharapkan maka pegawai tersebut akan merasa puas, sebaliknya 

bila yang didapatkan pegawai lebih rendah dari apa yang telah diharapkan, maka 

akan menyebabkan pegawai tersebut merasa tidak puas. 

 Kepuasan kerja menurut Handoko (1989) adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan maupun tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja dari karyawan itu sendiri 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.  

Hasibuan (2002) menyatakan  bahwa kepuasan kerja adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan yang dilakoninya. Sikap 

ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja dari karyawan.  
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Kepuasan kerja adalah dengan hingga sejauh mana setiap individu 

merasakan secara positif maupun negatif berbagai macam faktor atau dimensi dari 

tugas-tugas yang mereka terima dalam pekerjaannya (Hariandja, 2009), 

sedangkan Luthans (1997) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah 

ungkapan kepuasan dari karyawan tentang bagaimana pekerjaan yang dilakukan 

dapat memberikan manfaat bagi organisasi, yang berarti bahwa apa yang mereka 

peroleh dalam bekerja sudah memenuhi apa yang dianggap penting. Kepuasan 

kerja itu sendiri dianggap sebagai hasil dari pengalaman karyawan dalam 

hubungannya dengan nilai diri sendiri seperti apa yang dikehendaki dan 

diharapkan dari pekerjaan yang dilakukan. Pandangan tersebut dapat 

disederhanakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap dari individu dan 

merupakan umpan balik terhadap pekerjaannya. 

Faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja 

karyawan menurut Hariandja (2009) adalah sebagi berikut: 

1. Gaji yaitu jumlah bayaran yang diterima karyawan sebagai akibat dari 

pelaksanaan kerja, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. 

2. Pekerjaan itu sendiri yaitu isi pekerjaan yang dilakukan karyawan apakah 

memiliki elemen yang memuaskan. 

3. Rekan kerja yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa berinteraksi 

dalam pelaksanaan pekerjaannya. Setiap karyawan dapat merasakan rekan 

kerjanya yang satu dan yang lain menyenangkan maupun tidak 

menyenangkan. 

4. Atasan yaitu seseorang yang senantiasa memberikan perintah maupun 

petunjuk dalam pelaksanaan pekerjaannya di suatu perusahaan. Cara-cara 
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atasan dapat tidak menyenangkan bagi setiap karyawan atau menyenangkan 

dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan kerja dari karyawan.  

5. Promosi yaitu kemungkinan karyawan akan dapat berkembang melalui 

kenaikan jabatan. karyawan dapat merasakan adanya kemungkinan yang besar 

untuk dapat naik jabatan atau tidak, proses kenaikan jabatan kurang terbuka 

atau terbuka juga dapat mempengarui tingkat kepuasan kerja dari karyawan. 

6. Lingkungan kerja yaitu lingkungan kerja secara fisik dan psikologis. 

Faktor-faktor yang lazim dicakup dalam kepuasan kerja menurut Hasibuan 

(2002) adalah sebagai berikut:  

1. Kompensasi yang diberikan adil dan layak.  

2. Penempatan kerja yang sesuai dengan keahlian.  

3. Berat ringannya pekerjaan.  

4. Suasana dan lingkungan kerja yang baik.  

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.  

6. Sikap pimpinan dan kepemimpinannya.  

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak. 

Indikator dari kepuasan kerja yang digunakan oleh peneliti adalah 

indikator-indikator yang telah dikembangkan oleh (Luthans, 1997) yakni sebagai 

berikut: 

1. Gaji  

Karyawan menginginkan sistem gaji dan kebijakan promosi yang  adil, 

tidak meragukan dan segaris dengan pengharapannya. Bila gaji dilihat 

sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan 
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individu, dan standar penggajian komunitas kemungkinan besar akan 

dihasilkan kepuasan. 

2. Pekerjaan itu sendiri.

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi kesempatan

dalam mengunakan kemampuan, ketrampilan, kebebasan, dan umpan balik

mengenai betapa baik mereka bekerja. Karakteristik ini membuat kerja

lebih menantang. Pekerjaan yang kurang menantang cenderung

membosankan, tetapi yang terlalu menantang juga dapat menciptakan

frustasi dan perasaan gagal dalam pekerjaanya.

3. Rekan kerja.

Kebanyakan bagi karyawan kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi

social, oleh karena itu tidaklah mengejutkan apabila mempunyai rekan

kerja yang mempunyai sifat ramah dan mendukung menghantarkan ke

kepuasan kerja yang meningkat.

4. Promosi pekerjaan.

Promosi terjadi pada saat seorang karyawan berpindah dari suatu

pekerjaan dengan posisi yang rendah ke posisi lainnya yang lebih tinggi,

dengan tanggung jawab dan jenjang organisasionalnya. Pada saat

dipromosikan karyawan umumnya menghadapi peningkatan tuntutan dan

keahlian serta kemampuan dan tanggung jawab. Sebagian besar karyawan

merasa positif karena telah dipromosikan. Promosi memungkinkan

perusahaan untuk mendayagunakan kemampuan dan keahlian karyawan

setinggi mungkin.
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5. Kepenyeliaan (supervisior).  

Supervisior mempunyai peran yang penting dalam perusahaan. Supervisior 

berhubungan dengan karyawan secara langsung dan mempengaruhi 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Umumnya karyawan lebih suka 

mempunyai supervisior yang adil, terbuka dan mau bekerjasama dengan 

bawahan. 

Strauss dan Sayles dalam Handoko (1989) menyatakan bahwa karyawan 

yang tidak memperoleh kepuasan kerja yang baik, tidak akan pernah mencapai 

kematangan psiokologis dan pada akhirnya akan menjadi frustasi. Karyawan yang 

seperti ini akan sering kali melamun, mempunyai semangat kerja yang begitu 

rendah, cepat lelah dan bosan, emosi yang kurang stabil, sering kali absen dari 

pekerjaan dan melakukan kesibukan sendiri yang tidak berhubungan dengan 

pekerjaan yang ditugaskan, sedangkan karyawan yang mempunyai kepusan kerja 

yang baik, biasanya mempunyai catatan kehadiran dan perputaran kerja yang baik 

pula, kurang aktif pada kegiatan serikat karyawan dan kadang-kadang mempunyai 

prestasi kerja yang lebih baik dibandingakan dengan karyawan yang tidak 

memperoleh kepuasan kerja yang baik. Kepuasan kerja mempunyai arti yang 

penting baik bagi karyawan maupun perusahaan, bagi karyawan yang 

memperoleh kepuasan kerja akan berprestasi lebih baik sehingga tujuan dari 

perusahaan juga akan tercapai.  

Robbins dalam Aruan dan Fakhri (2015) menyatakan terdapat empat cara 

bagi karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasannya kepada perusahaan yaitu 

sebagai berikut:  
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1. Keluar (exit), yaitu meninggalkan pekerjaan dan mencari pekerjaan lain. 

2. Menyuarakan (voice), yaitu secara aktif memberikan saran perbaikan bagi 

perusahaan dan mendiskusikan masalah dengan atasan untuk memperbaiki 

kondisi agar lebih baik. 

3. Mengabaikan (Neglect), yaitu secara pasif membiarkan kondisi perusahaan 

menjadi lebih buruk, seperti sering tidak hadir kerja, terlambat dalam bekerja, 

kurangnya usaha, dan sering membuat kesalahan dalam bekerja. 

4. Kesetiaan (Loyality), yaitu secara optimis menunggu membaiknya kondisi 

perusahaan, termasuk membela perusahaan ketika berhadapan dengan 

kecaman eksternal dan tetap mempercayai perusahaan dan manajemen untuk 

“melakukan hal yang benar”. 

2.3 Kepemimpinan 

 Kepemimpian mempunyai pengertian yang luas, kepemimpinan sendiri 

dapat dipergunakan oleh setiap orang dan tidak hanya berlaku dalam suatu 

organisasi atau perusahaan tertentu. Thoha (2002) menyatakan kepemimpinan 

adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi 

perilaku orang lain. Kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau 

tata krama birokrasi. Kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalkan seseorang 

menunjukan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain kearah 

tercapainya suatu tujuan tertentu.  

Rachmawati (2004) menyatakan kepemimpinan merupakan kemampuan 

dalam mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan suatu usaha yang 

lebih baik menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk 

memotivasi individu dalam mencapi tujuan. Suatu perusahaan, adanya 
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kepemimpinan sangatlah diperlukan karena dengan adanya kepemimpinan maka 

kegiatan suatu perusahaan akan menjadi terarah dan dalam mencapai tujuan 

perusahaan akan menjadi lebih mudah dan efektif ( Nimran dalam Suryadharma et 

al., 2016). 

Kepemimpinan bisa terjadi apabila seseorang dapat mempengaruhi 

pengikutnya untuk menerima permintaanya tanpa adanya penggunaan kekuatan, 

melalui kemampuan mempengaruhi, sang pemimpin membentuk dan 

menggunakan kekuatan serta otoritas yang diterima dari pengikutnya. Pemimpin 

merupakan agen perubahan yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain 

daripada perilaku orang lan yang mempengaruhi mereka. Individu dapat 

memandang pimpinannya sebagai pemimpin yang efekif atau tidak berdasarkan 

kepuasan kerja yang mereka dapatkan dari pengalaman kerja secara keseluruhan, 

sehingga diterimanya arahan dan permintaan sang pemimpin sebagian besar 

tergantung pada harapan pengikutnya. 

Pengertian pemimpin sendiri menurut Rachmawati (2004) adalah seorang 

individu yang terdapat dalam sebuah kelompok atau organisasi yang mempunyai 

pengaruh paling kuat terhadap individu yang lainnya. Sebuh orgnisasi atau suatu 

perusahaan pemimpin sangat dibutuhkan, karena maju mundurnya suatu 

perusahaan sangat  tergantung seberapa baik pemimpin mamainkan perannya atau 

kepemimpinannya agar suatu perusahaan tersebut dapat survive serta terus 

berkembang. Pemimpin dan kepemimpinan sangat terkait, pemimpin berperan 

sebagai subjek atau pelaku, sedangkan kepemimpinan adalah hasil karya yang 

dilakukan pemimpin.  



17 
 

 
 

Thoha (2002) menyatakan empat sifat umum yang dapat berpengaruh 

terhadap keberhasilan dari kepemimpinan yaitu: 

1. Keunggulan kecerdasan 

 Umumnya hasil penelitian membuktikan bahwa pemimpin mempunyai 

tingkat kecerdasan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan bawahannya. 

2. Kedewasaan dan keleluasan hubungan sosial 

 Pemimpin cenderung lebih matang dan mempunyai emosi yang seimbang 

atau stabil, hal ini dikarenakan mempunyai perhatian yang lebih luas terhadap 

aktivitas sosialnya. 

3. Motivasi diri dan dorongan untuk berprestasi 

 Kebanyakan pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi diri 

yang lebih kuat untuk dapat berprestasi. 

4. Orientasi sikap hubungan 

 Kebanyakan pemimpin yang sukses mau mengakui diri dan kehormatan 

para bawahannya serta mampu berpihak kepadanya. 

Indikator dari kepemimpinan yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah indikator-indikator yang telah dikembangkan oleh (Anoraga 

dalam Heprizal, 2013) sebagai berikut: 

1. Menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis 

2. Komunikasi  

3. Melengkapi sumber dana untuk menjalankan tugas 

4. Susunan hadiah yang sepadan guna mendorong prestasi 

5. Mendelegasikan wewenang dan mengundang partisipasi karyawan  
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2.4 Kompensasi 

Besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan mencerminkan status, 

pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang dinikmati karyawan 

bersama keluarganya, apabila balas jasa yang diperoleh karyawan semakin besar 

maka jabatannya juga semakin tinggi, statusnya semakin baik dan pemenuhan 

kebutuhan hidup yang dinikmatinya semakin banyak pula, dengan begitu 

kepuasan kerja dari karyawan tersebut semakin  baik. Hal tersebutlah yang 

mencerminkan pentingnya letak kompensasi bagi karyawan sebagai seorang 

penjual tenaga fisik maupaun pikirannya.  

Marwansyah (2012) menyatakan kompensasi adalah penghargaan atau 

imbalan secara langsung maupun tidak langsung, finansial maupun nonfinansial 

yang diberikan secara adil dan layak kepada karyawan, sebagai balasan atas 

kontribusi atau jasanya terhadap pencapai tujuan dari organisasi, sedangkan 

Hasibuan (2002) berpendapat kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi 

perusahaan. Perusahaan berharap agar kompensasi yang telah dibayarkan 

memperoleh imbalan berupa prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. 

Kompensasi ini juga berupa semua pendapatan karyawan yang berbentuk uang, 

barang secara langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan 

ebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan.  

Hasibuan (2002) mengungkapkan kompensasi dibagi dalam dua jenis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kompensasi langsung (direct compensation) yaitu hak bagi karyawan dan 

menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membayarnya. Kompensasi ini 

berupa sebagai berikut: 
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a. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan 

tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksutnya, gaji akan tetap 

dibayarkan walaupun karyawan tersebut tidak masuk kerja. 

b. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan harian dengan 

mengacu pada perjanjian yang disepakati membayarnya. 

c. Upah Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

tertentu yang mempunyai prestasi diatas standar. Upah insentif ini 

merupakan alat yang digunakan bagi pendukung prinsip adil dalam 

pemeberian kompensasi kepada karyawan. 

2. Kompensasi tidak langsung (indirect compensaion) atau kesejahteraan 

karyawan ini seperti asuransi kesehatan dan kecelakan kerja. 

Mondy dan Noe dalam Marwansyah (2012) membagi kompensasi 

kedalam dua jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Kompensasi finansial sendiri terdari dari kompensasi finansial langung dan 

tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari pembayaran yang 

diterima oleh karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, dan komisi. 

Kompensasi finansial tidak langsung meliputi semua bentuk dari balas jasa 

finansial yang tidak masuk kedalam komponsasi finansial langsung, terdiri 

dari tunjangan yang diberikan, asuransi, bantuan sosial karyawan dan 

sebagainya.  

2. Kompensasi non finansial mencakup semua bentuk kepuasan yang diterima 

oleh karyawan dari pekerjaan itu sendiri atau yang berupa lingkungan 

psikologis dan lingkungan fisik tempat karyawan bekerja. Kepuasan kerja 
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yang berasal dari pekerjaan berupa tugas yang menarik, tantangan, tanggung 

jawab dan peluang untuk mengembangkan diri.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi yang diberikan 

oleh perusahaan kepada karyawan menurut Panggabean dalam Kusumah (2015) 

adalah sebagai berikut:  

1. Permintaan dan penawaran. 

2. Serikat pekerja. 

3. Kemampuan dalam membayar. 

4. Produktivitas karyawan. 

5. Biaya hidup. 

6. Pemerintah.  

Indikator dari kompensasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah indikator-indikator yang telah dikembangkan oleh (Nalendra dalam 

Hadinata, 2014) yakni sebagai berikut: 

1) Gaji pokok yakni imbalan dasar yang diberikan kepada karyawan menurut 

tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan yang ada.  

2) Tunjangan yakni unsur dari balas jasa yang diberikan dalam nilai rupiah 

secara langsung kepada keryawan seacara individu dan dapat diketahui 

secara pasti.  

3) Bonus yang dimaksudkan disini untuk meningkatkan produktifitas dan 

semangat kerja dari karyawan. Penentuan besarnya pemberian bonus 

adalah berdasarkan kebijakan dari masing-masing perusahaan, tidak 

terdapat ketetapan yang pasti mengenai bonus yang akan diberikan.  
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Pemberian kompensasi bukan hanya akan menguntungkan karyawan, 

namun juga perusahaan akan merasa puas karena telah dapat berbuat sesuatu 

memberikan apa yang telah menjadi hak dari karyawan. Perusahaan yang dapat 

memprioritaskan karyawannya dengan memberikan kompensasi secara tepat baik 

waktu dan besarnya akan menimbulkan rasa saling membutuhkan dan menghargai 

diantara keduanya.  

Pemberian kompensasi yang layak bagi karyawan, maka semua karyawan 

akan dapat bekerja dengan tenang dan mengkonsentrasikan seluruh pikirannya 

hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah diberikan 

oleh perusahaan. Karyawan yang cenderung mempunyai potensi akan dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk dapat meningkatkan kualitas kerjanya, 

apabila hal tersebut dapat terealisasikan dengan baik, maka perusahaan akan dapat 

lebih cepat dalam mencapai tujuannya. 

 Hasibuan (2002) menyatakan tujuan dalam pemberian kompensasi atau 

balas jasa antara lain sebagai berikut: 

1. Ikatan Kerja Sama 

  Pemberian kompensasi yang baik, akan terjalin ikatan kerja sama secara 

formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-

tugasnya dengan baik, sedangkan majikan wajib dalam membayar kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

2. Kepuasan Kerja 

  Kompensasi yang diberikan, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya sehingga akan memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatan yang diterimanya. 
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3. Pengadaan Efektif 

  Program kompensasi ini ditetapkan dalam jumlah cukup besar, pengadaan 

karyawan yang qualified untuk perusahan itu sendiri akan lebih mudah. 

4. Motivasi  

  Kompensasi yang diberikan cukup besar, maka manajer akan lebih mudah 

dalam memotivasi bawahannya. 

5. Stabilitas Karyawan 

  Program kompensasi dengan prinsip yang adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentatif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena 

turn-over relatif kecil.  

6. Disiplin 

  Pemberian kompensasi yang cukup besar, maka disiplin karyawan akan 

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan yang berlaku di 

perusahaan. 

7. Pengaruh Serikat Buruh 

  Program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh akan dapat 

dihindari dan karyawan akan lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh Pemerintah 

  Program kompensasi yang diberikan sesuai dengan undang-undang 

tentang perburuhan yang berlaku seperti batas upah minimum, maka intervensi 

dari pemerintah dapat terhindarkan. 

2.5 Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan tempat dimana karyawan melakukan 

aktifitas pekerjaanya sehari-hari. Lingkungan kerja yang baik akan memberikan 
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rasa aman dan memungkinkan para karyawan untuk dapat bekerja secara 

maksimal. Lingkungan kerja juga dapat mempengaruhi kondisi emosional dari 

karyawan.  

Nitisemito dalam Pioh dan Tawas (2016) mengungkapkan bahwa 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar tempat bekerja dan 

dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

yang dibebankan kepadanya. Lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi dalam pekerjaannya, lingkungan sekitarnya 

dimana karyawan bekerja, metode pekerjaanya, serta pengaturan pekerjaannya 

baik sebagai perseorangan maupun kelompok (Sedarmayanti dalam Novianto dan 

Yuniati, 2015) 

Sedarmayanti dalam Aruan dan Fakhri (2015) menyatakan Lingkungan 

kerja terbagi menjadi dua yaitu:  

1. Lingkugan Kerja Fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di 

sekitar tempat karyawan bekerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

2. Lingkungan Kerja Non Fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan 

dengan hubungan kerja di perusahaan, baik itu hubungan dengan atasan maupun 

hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

Lingkungan kerja nonfisik ini didefinisikan sebagai sesuatu yang 

menyangkut segi psikis dari lingkungan kerja (Wursanto,2009). Indikator dari 

lingkungan kerja non fisik menurut (Wursanto, 2009) yakni:  
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1) Pengawasan, pengawasan yang dilakukan secara kontinyu dengan 

menggunakan sistem yang ketat.  

2) Suasana kerja, suasana kerja yang dapat memberikan dorongan dan 

semangat kerja.  

3) Perlakuan, perlakuan dengan baik, manusiawi, tidak disamakan dengan 

robot atau mesin, hubungan berlangsung serasi, informal dan mendapat 

perlakuan adil.  

Lingkungan kerja adalah keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik 

maupun non fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan dan 

mengamankan bagi karyawan yang dapat mempengaruhi karyawan dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kesan yang nyaman di lingkungan 

kerja akan dapat mengurangi rasa jenuh dan bosan saat bekerja. Kenyamanan 

tersebut pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan motivasi dan 

menghasilkan kepuasan kerja dari karyawan. Ketidaknyamanan dari lingkungan 

kerja yang dialami oleh karyawan akan berakibat fatal bagi perusahaan yaitu 

menurunnya motivasi kerja karyawan dan menghasilkan ketidakpuasan kerja 

karyawan yang akan berpengaruh terhadap prestasi karyawan dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 

2.6 Kerangka Berfikir 

1. Pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dari karyawan 

  Suatu perusahaan, adanya kepemimpinan sangatlah diperlukan karena 

dengan adanya kepemimpinan maka kegiatan suatu perusahaan akan menjadi 

terarah dan dalam mencapai tujuan perusahaan akan menjadi lebih mudah dan 
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efektif (Nimran dalam Suryadharma et al., 2016).Kepemimpinan dan kepuasan 

kerja dari karyawan sesungguhnya terdapat hubungan yang positif.  

  Hasibuan (2002) menyatakan bahwa kepuasan kerja karyawan banyak 

dipengaruhi oleh sikap pimpinan dalam kepemimpinannya, apabila karyawan 

yang pekerjaannya tidak dihargai oleh pimpinannya maka akan membuat 

karyawan tersebut menjadi lemah dan kurang bersemangat dalam mengerjakan 

tugas dan tanggung jawabnya. Dampaknya ialah karyawan tersebut menjadi malas 

dan lari dari pekerjaannya untuk mencari pimpinan lain yang bisa menerima dan 

menghargai pekerjaanya, disinilah letak pentingnya komunikasi yang baik seorang 

pemimpin terhadap karyawannya agar dapat memahami dan mengetahui keadaan 

karyawannya, sehingga karyawan dapat bekerja secara maksimal dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

2. Pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja dari karyawan 

  Kreitner dan Kinikcki dalam Sudana dan Supartha (2015) memaparkan 

bahwa imbalan finansial merupakan salah satu faktor yang menghasilkan 

kepuasan kerja. Keseimbangan atau kesesuaian antara besarnya tanggung jawab 

yang diemban dalam pekerjaan dan besarnya kompensasi yang diberikan  akan 

menjadi bahan pertimbangan bagi karyawan untuk merima atau menolak suatu 

pekerjaan. Ketepatan waktu pemberian kompensasi akan memberikan pengaruh 

yang cukup baik terhadap kepuasan kerja karyawannya, jika karyawan sudah 

merasa puas maka akan dengan sendirinya produktifitas dan semangat kerja dari 

karyawan akan bertambah sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. 
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3. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dari karyawan 

  Nitisemito dalam Pioh dan Tawas (2016) menyatakan bahwa lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar tempat bekerja dan dapat 

mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya. Kesan yang nyaman di lingkungan kerja akan dapat 

mengurangi rasa jenuh dan bosan saat bekerja. Kenyamanan tersebut pada 

akhirnya akan berdampak pada peningkatan motivasi dan menghasilkan kepuasan 

kerja dari karyawan.  

  Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis 

membuat kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang sistematika kerja 

penelitian ini, yaitu sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1 berikut ini: 

 

A  

 

 

 

 

 

    B    

 

C 

       

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual 

 

Kepemimpinan (X1) 

- Menentukan tujuan pelaksanaan 

kerja yang realistis 

- Komunikasi  

- Melengkapi sumber dana untuk 

menjalankan tugas 

- Susunan hadiah yang sepadan 

guna mendorong prestasi 

- Mendelegasikan wewenang dan 

mengundang partisipasi karyawan  

(Anoraga dalam Heprizal, 2013) 
 

Kepuasan kerja dari 

karyawan (Y) 

- Kepuasan 

terhadap gaji 

- Kepuasan  

terhadap 

pekerjaan itu 

sendiri 

- Kepuasan 

terhadap 

promosi 

- Kepuasan 

terhadap rekan 

kerja 

- Kepuasan 

terhadap 

supervisior 

(Luthans, 1997) 

Lingkungan kerja (X3) 

- Pengawasan 

- Suasana kerja 

- perlakuan 
(Wursanto 2009) 

 

Kompensasi (X2) 

- Gaji pokok 

- Bonus 

- Tunjangan 

(Nalendra dalam 

Hadinata, 2014) 
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Berdasarkan kerangka konseptual di atas terdapat dua variabel yaitu 

variabel endogen dan variabel eksogen: 

1. Variabel endogen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel eksogen, dalam penelitian ini variabel endogennya 

adalah kepuasan kerja (Y).  

2. Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah kepemimpinan, 

kompensasi dan lingkungan kerja. 

2.7 Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka peneliti mengajukan 

beberapa hipotesis dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

A :  Kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dari karyawan 

B :  Kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dari karyawan  

C : Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja dari karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


