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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. TinjauanPenelitianTerdahulu 

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, 

melihat perbedaan dan persamaan berbagai teori yang digunakan penulis lain 

dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian 

terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan 

pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh 

penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang 

sama. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama 

dengan penelitian yang peneliti teliti adalah : 

Tabel 2.1. 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

Terdahulu 

Uraian 

1 Topik Pengaruh lingkungan kerja terhadap  

Kepuasan kerja karyawan (Studi pada Karyawan 

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kandatel Malang)  

Mukti Wibowo, Mochammad Al Musadieq  dan 

Gunawan Eko Nurtjahjono(2014) 

 Tujuan 

Penelitian 

Mengetahui dan menguji pengaruh lingkungan kerja fisik, 

dan lingkungan kerja non-fisik terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

 Metode 

Penelitian 

Jenispenelitianinidigolongkansebagaipenelitianpenjelasan 

(explanatory research) denganpendekatankuantitatif 

 Hasil Penelitian 1. Variabel lingkungan kerja fisik dan non-fisik secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerjakaryawan.  

2. lingkungan kerja fisik maupun non-fisik secra parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan  

2 Topik PengaruhBeban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Tabel 2.1. LanjutanHasilPenelitianTerdahulu 
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Dengannstres Kerja Sebagai Variabel Mediasi. Putu 

Melati Purbaningrat Yo dan Ida Bagus Ketut Surya(2015) 

 Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahuibesar pengaruh beban kerja terhadap 

kepuasan kerja dengan stres kerja sebagai 

variabelmediasi 

 Metode 

Penelitian 

Penelitian ini bersifat asosiatif, metode penelitian 

menggunakan metodekuantitatif 

 Hasil Penelitian 1. Beban kerja berpengaruh negatif terhadapi kepuasan 

kerja dengan stres kerja sebagai variabeli mediasi.  

2. Beban kerja berpengaruh positif terhadap stres kerja 

pada PT. Lianinti Abadi di Denpasar.  

3. Beban kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan 

kerja pada PT. Lianinti Abadi di Denpasar.  

4. Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan 

kerja pada PT. Lianinti Abadi di Denpasar. 

3 Topik Pengaruh kompensasi, Lingkungan kerja dan Beban 

Kerja terhadap Kepuasan Kerja karyawan pada Cheese 

Bury Kopitiam. Reza Dwi Agus Ferdiyanto(2017) 

 

 Tujuan 

Penelitian 

Untukmengetahuidan menguji pengaruhKompensasi,  

LingkunganKerja dan 

BebanKerjadanterhadapKepuasanKerja 

 Metode 

Penelitian 

Penelitian studi kasusu menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda 

 Hasil Penelitian 1. Kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja 

2. Beban kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja  

3. Lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja  

4. Lingkungan kerja memiliki pengaruh lebih besar 

dibanding beban kerja terhadap Kepuasan kerja  

 

Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian sekarang adalah 

peneliti terdahulu oleh Mukti Wibowo, Mochammad Al Musadieq  dan 

Gunawan Eko Nurtjahjono(2014)difokuskan hanya pada lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penjelasan 

(explanatory research) pendekatan kuantitatifobyek Penelitian adalah 

Karyawan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kandatel Malang. Alat analisis 

Tabel 2.1. LanjutanHasilPenelitianTerdahulu 
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yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.  Penelitian Putu Melati 

Purbaningrat Yo dan Ida Bagus Ketut Surya (2015)difokuskan pada beban Kerja 

Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja dengan stress kerja sebagai variabel 

mediasi pada Karyawan PT. Lianinti Abadi, Jenis penelitian adalah asosiatif 

dengan metode kuantitatifdan alat analisis yang digunakan adalah analisis  

Jalur. Penelitian Agus Ferdiyanto (2017) difokuskan pada kompensasi, 

lingkungan kerja dan beban kerja terhadap kepuasan kerja, dengan jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus menggunakan metode regresi 

berganda obyek Penelitian adalah Karyawan Cheese Bury Kopitiam Malang. 

Penelitian yang dilakukan sekarang merupakan pengembangan 

penggabungan ketiga peneliti peneliti yang difokusklan pada lokasi penelitian 

Griya Bebek dan Ayamm Nelongso malang, alat analisis yang digunakan 

regresi liner berganda sederhana dengan menggunakan uji t dan Uji F.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama- sama 

mengangkat mengenai permasalahan faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja dan yang telah dilaksanakan dam metode pengumpulan data yang 

dilakukan yaitu dengan menggunakan kuisioner. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan suatu faktor yang secara tidak langsung 

mempengaruhi kinerja pegawai. Lingkungankerja yang kondusifmemberikan 

rasa amandanmemungkinkanparapegawaiuntukdapatberkerja 

optimal.Lingkungankerjamempunyai pengaruh langsung terhadap pegawai 
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dalam menyelesaikan tanggung jawab kepada 

organisasi.Jikapegawaimenyenangilingkungankerjadimanadiabekerja, 

makapegawaitersebutakanbetah di tempatkerjanyauntukmelakukanaktivitas 

dan menyelesaikan tugas – 

tugasnya.Lingkungankerjatersebutmencakuphubungankerja yang 

terbentukantarasesamapegawaidanhubungankerjaantarbawahandanatasanserta

lingkunganfisiktempatpegawaibekerja. 

Menurut Nitisemito (2001:183) Lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Misalnya kebersihan, 

musik dan lain-lain. 

Menurut Sedarmayati (2011:2) Lingkungan kerja 

maksudnyaadalahkeseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok . 

Menurut Mardiana (2001:55) Lingkungan kerja adalah lingkungan 

dimana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat dikatakan 

bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar 

pegawai yang dapat mempengaruhi diri pegawai dalam menjalankan tugas 

yang dibebankan oleh perusahaan. Namun secara umum  pengertian 

lingkungan kerja merupakan kondisi dan suasana dimana para pegawai 

tersebut melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan maksimal. 
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Menurut Sedarmayanti (2001:26), mengemukakan bahwa Lingkungan 

kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar 

tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua 

kategori, yaitu : 

1) Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (Seperti: 

pusat kerja, kursi, meja dan sebagainya) 

2) Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut 

lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, seperti: 

penerangan, temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, kebisingan, 

getaran mekanis, bau tidak sedap, tata warna, dekorasi, musik, 

keamanan, dll. 

Selanjutnya Sadarmayanti (2001:31) mengemukakan bahwa 

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. 

Menurut Sedarmayanti (2009:21) menyatakan bahwa Secara garis 

besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yakni: 1) lingkungan kerja 

fisik, dan 2) lingkungan kerja non fisik. 

1) Lingkungan Kerja Fisik 

Menurut Sedarmayanti (2009 : 21) Lingkungan kerja fisik adalah 

semua yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung”. 
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Menurut Sarwono (2005;157) menjelaskan bahwa Lingkungan 

kerja fisik adalah tempat kerja pegawai melakukan aktivitasnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dikemukakan 

bahwa Lingkungan kerja fisik merupakan semua keadaan berbentuk fisik 

yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung.. Faktor-

faktorfisikinimencakupsuhuudaraditempatkerja, luasruangkerja, 

kebisingan, kepadatan, dankesesakan.Faktor-

faktorfisikinisangatmempengaruhitingkahlakumanusia. 

2) LingkunganKerja Non Fisik 

Menurut Sedarmayanti (2009:21) menyatakan bahwa lingkungan 

kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan 

hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja 

ataupun hubungan dengan bawahan. 

Menurut Nitisemito (2002:193) menjelaskan bahwa Perusahan 

hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama 

antara tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan 

yangsama diperusahaan.Kondisi 

yanghendaknyadiciptakanadalahsuasanakekeluargaan, komunikasi yang 

baikdanpengendaliandiri. 

Berdasarkan pendapat diatas, lingkungan kerja non fisik merupakan 

semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik 

hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun 
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hubungan dengan bawahan. Lingkungan non fisik ini juga merupakan 

lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. 

2. Beban Kerja 

Beban kerja adalah istilah yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an. 

Banyak ahli yang telah mengemukakan definisi beban kerja sehingga terdapat 

beberapa definisi yang berbeda mengenai beban kerja. Ia merupakan suatu 

konsep yang multi-dimensi, sehingga sulit diperoleh  satu kesimpulan saja 

mengenai definisi yang tepat (Cain, 2007). 

Beban kerja merupakan salah satu aspek yang harus medapat  

perhatikan oleh setiap organisasi, karena beban kerja merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja Pegawai. Teknik 

analisis beban kerja (workload analysis) memerlukan penggunaan rasio atau 

pedoman staf standar untuk menentukan kebutuhan personalia. Analisis 

beban kerja mengidentifikasi baik jumlah pegawai maupun jenis pegawai 

yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasional. 

Menurut Sutarto (2006:122)bahwa beban aktivitas satuan organisasi 

atau beban kerja masing-masing pejabat atau pegawai hendaknya merata 

sehingga dapat dihindarkan adanya di satu sisi ada satuan organisasi yang 

terlalu banyak aktivitasnya dan disisi lain ada satuan organisasi yang terlalu 

sedikit aktivitasnya, dengan  demikian  dapat dihindarkan adanya pejabat atau 

pegawai yang terlalu bertumpuk-tumpuk tugasnya dan ada pejabat atau 

pegawai yang sedikit beban kerjanya sehingga nampak terlalu banyak 

menganggur 
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Menurut Munandar (2001: 383) beban kerja merupakan suatu kondisi 

dari pekerjaan dengan uraian tugasnya yang harus diselesaikan pada batas 

waktu tertentu. Beban kerja dapat dibedakan dalam dua kategori, pertama 

beban kerja berlebihan/terlalu sedikit dilihat secara ’kuantitatif, yang timbul 

sebagai akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak/sedikit diberikan kepada 

tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu, dan yang kedua adalah 

beban kerja berlebihan/terlalu sedikit dilihat secara ’kualitatif’, dimana hal ini 

dirasakan  jika seseorang merasa tidak mampu untuk melakukan suatu tugas, 

atau tugas yang diberikan tidak menggunakan ketrampilan dan/atau potensi 

dari guru yang bersangkutan. 

Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu 

jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara jumlah pekerjaan 

dengan waktu. Setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa 

membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, untuk itu 

perlu dilakukan upaya penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja dan 

lingkungan kerja agardiperoleh produktivitas kerja yang optimal (UU 

Kesehatan No 36 Tahun 2009). 

Pendapat lain yang menyatakan bahwa beban kerja yang menekankan 

kepada tuntutan tugas yang harus dikerjakan pegawai. Menurut Tarwaka 

(2011:106) bahwa beban kerja merupakan suatu yang muncul dari interaksi 

antara tuntutan tugas-tugas lingkungan kerja dimana digunakan sebagai 

tempat kerja, keterampilan dan persepsi dari pekerja. Beban kerja kadang-
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kadang didefinsikan secara operasional pada faktor-faktor seperti tuntutan 

tugas atau upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

beban kerja adalah jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang 

dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja dapat berupa beban fisik maupun 

mental dapat dipandang dari sudut obyektif dan subyektif. 

Munandar (2001:381-384), mengklasifikasikan beban kerja kedalam 

faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaan seperti terurai sebagai berikut : 

1. Tuntutan Fisik. 

Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan kinerja yang optimal 

disamping dampaknya terhadap kinerja pegawai (guru), kondisi fisik 

berdampak pula terhadap kesehatan mental seorang tenaga kerja (guru). 

Kondisi fisik mempunyai pengaruh terhadap kondisi faal dan psikologi 

seseorang. Dalam hal ini kondisi kesehatan pegawai (guru) harus tetap 

dalam keadaan sehat saat melakukan pekerjaan  baik disaat pembelajaran 

berlangsung maupun dalam melakukan pekerjaan persiapan sebelum 

pembelajaran berlangsung, selain istirahat yang cukup juga dengan 

dukungan sarana tempat kerja yang nyaman dan memadai.  

2. Tuntutantugas 

Kerja melebihi batas sering kali menyebabkan kelelahan bagi para 

pegawai, sebagai akibat dari beban kerja yang berlebihan. Beban kerja 

berlebihan dan beban kerja terlalu sedikit dapat berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai. Beban kerjadapatdibedakanmenjadiduakatagoriyaitu : 
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a) Beban kerjaterlalubanyak/sedikitsecara “ Kuantitatif” yang 

timbulakibatdaritugas-tugas yang 

terlalubanyak/sedikitdiberikankepadaguruuntukdiselesaikandalamwa

ktutertentu.  

b) Beban kerjaberlebihan/terlalusedikitsecara Kualitatifyaitujika orang 

merasatidakmampuuntukmelaksanakansuatutugasataumelaksanakant

ugastidakmenggunakanketerampilandanataupotensidariseorang guru 

tersebut. 

Munandar (2001:387) menyatakanbahwa Beban kerjayang 

terlalusedikitdapatmenyebabkankurangadanyarangsangandan 

mengarahkesemangatdanmotivasi yang rendahuntukkerja, 

karenagurumerasadirinyatidakmaju-

majudanmerasatidakberdayauntukmemperlihatkanbakatdanketerampilann

ya.  

Selain adanya dimensi-dimensi beban kerja seperti terurai di atas,  

juga  terdapat faktor faktor yang mempengaruhi beban kerja pegawai seperti 

yang diungkapkan oleh Tarwaka (2011:107)  bahwa beban kerja dipengaruhi 

oleh faktor – faktor sebagai berikut : 

1) Faktor eksternal  

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi beban kerja yang berasal dari 

luar tubuh pekerja, seperti : 

a) Tugas-tugas yang dilakukan yang bersifat fisik seperti tata ruang, 

tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, 
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sedangkan tugas- tugas yang bersikap mental seperti kompleksitas 

pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan.  

b) Organisasi kerja seperti lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja 

bergilir, kerja malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, 

pelimpahan tugas dan wewenang. 

c)  Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi, 

lingkungan kerja biologis dan lingkungann kerja psikologis. 

2) Faktorinternal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu 

sendiri akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut 

Strain , berat ringannya strain dapat dinilai baik secara obyektif maupun 

subyektif. Faktor internal meliputi faktor somatis (jenis kelamin, umur, 

ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan), faktor psikis (motivasi, 

persepsi, kepercayaan, keinginan dan kepuasan). Baik faktor somatis 

maupun psikis pengaruhnya terhadap aktivitas seseorang cukup tinggi. 

Beban kerja yang terlalu berlebihan menimbulkan kelelahan baik fisik 

atau sedangkan pada beban kerja yang terlalu sedikit di mana pekerjaan yang 

terjadi karena pengulangan gerak menimbulkan kebosanan, rasa monoton 

Kebosanan dalam kerja rutin sehari-hari karena tugas atau pekerjaan yang 

terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan sehingga 

secara potensial membahayakan pekerja. 

Dampak negatif dari kelebihan beban kerja menurut Irwady (2010) 

yaitu beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan tenaga kerja (guru) 
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dapat menimbulkan dampak negatif bagi guru. Dampak negatif tersebut 

adalah :  

1) Kualitas kerja menurun.  

Beban kerja yang terlalu berat tidak diimbangi dengan kemampuan 

guru, maka kelebihan beban kerja mengakibatkan menurunnya kualitas 

kerja karena akibat dari kelelahan fisik dan turunnya konsentrasi, 

pengawasan diri, akurasi kerja sehingga hasil kerja tidak sesuai dengan 

standar. 

2) Keluhan pelanggan. 

Keluhan pelanggan timbul  karena pelayanan yang diterima tidak 

sesuai dengan harapan, seperti harus menunggu lama, hasil layanan yang 

tidak memuaskan.  

 

3) Kenaikan tingkat absensi.  

Beban kerja yang terlalu banyak bisa juga mengakibatkan pegawai 

terlalu lelah atau sakit. Hal ini berakibat buruk bagi kelancaran kerja 

organisasi karena tingkat absensi terlalu tinggi, sehingga dapat 

mempengaruhi  kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Beban kerja dapat dibagi menjadi  dua jenis, sebagaimana 

dikemukakan oleh Munandar (2001) yaitu : 

1) Beban kerjakuantitatif 

Beban kerja secara fisik ataupun mental, yaitu individu harus 

melakukan terlalu banyak hal dalam pekerjaanya, dan dapat 
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memungkinkan menjadi sumber kelelahan. Unsur lain yang menimbulkan 

beban berlebih kuantitatif ini adalah desakan waktu. Pada saat atau 

kondisi tertentu waktu akhir (dead line) dapat menjadi stimulus untuk 

menghasilkan kinerja yang baik, namun bila tekanan waktu tersebut 

menimbulkan banyak kesalahan dalam pekerjaan atau menyebabkan 

gangguan kesehatan pada individu maka ini mencerminkan adanya beban 

kerja berlebih kuantitatif. 

2) Beban kerjakualitatif 

Beban kerja kualitatif adalah pada individu akibat tuntutan 

pekerjaan yang lebih tinggi dari batas kemampuan kognitif dan teknis 

individu. Pada batasan tertentu, beban kerja tersebut menyebabkan 

pekerjaan menjadi tidak produktif dan menjadi destruktif bagi individu 

pekerja. Bila berkelanjutan menimbulkan  kelelahan mental dan dapat 

tampil dalam bentuk reaksi emosional dan psikomotor secara patologis 

3. Kepuasaan Kerja 

Kepuasaan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan oleh 

sesorang atas peranan atau pekerjaanya dalam organisasi. Kepuasaan kerja 

adalah tingkat rasa puas individu bahwa mereka dapat imbalan yang setimpal 

dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka 

bekerja. Jadi kepuasaan kerja menyangkut psikologis individu didalam 

organisasi psikologis individu didalam organisasi, yang diakibatkan oleh 

keadaan yang ia rasakan dari lingkungannya. 
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Kepuasaan kerja merupakan merupakan evaluasi yang 

menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, 

puas, atau tidak puas dalam bekerja (Rivai, 2005). 

Menurut Handoko (2001:193) Kepuasan kerja (Job Statisfaction) 

adalah keadaan emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya 

dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Sikap ini dicerminkan 

oleh moral kerja, kedisipinan, dan prestasi kerja. Menurut Martoyo 

(2000:142) kepuasaan kerja dimaksudkan dengan, keadaan emosional 

karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa 

kerja karyawan dari perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa 

yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan, Menurut 

Mangkunegara (2005:117) kepuasan kerja adalah menyokong atau tidak 

menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja. Mangkunegara (2005:117) 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai cara pegawai merasakan dirinya atau 

pekerjaannya. Menurut Simamora (2005: 547) kepuasan kerja adalah istilah 

evaluasi yang menggambarkan suatu sikap suka atau tidak suka terhadap 

pekerjaanya. 

Kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaanya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, 

dan prestasi kerja. Kepuasan kerja karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya 

supaya moral kerja, dedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan karyawan 

meningkat. Karyawan sendiri menurut Hasibuan adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menjual tenanganya (fisik dan pikiran) kepada suatu 
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perusahaan dan memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan (Hasibuan, 2000). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan senang atau menyokong yang dialami 

karyawan atau pegawai dalam pekerjaannya. 

Untuk lebih memahami kepuasan kerja yang lebih komperehensif 

berikut ini disajikan pengertian kepuasaan kerja dalam berbagai kepustakaan. 

1) Kepuasaan kerja dan sikap umum terhadap pekerjaan seorang yang 

menunjukkan perbedaanm antara jumlah penghargaan yang diterima 

dengan yang harusnya diterima. 

2) Kepuasan kerja adalah sikap positif dan negatif  yang dilakukan individu 

terhadap pekerjaan. 

3) Kepuasaan kerja adalah adalah pemikiran, perasaan, dan kecenderungan 

tindakan seseorang yang merupakan sebagian dari pekerjaan tersebut. 

4) Kepuasan kerja adalah respon affetive atau emosional terhadap berbagai 

seni pekerjaan (Sinambela, 2012) 

Apabila kepuasaan kerja terjadi, maka tercermin pada perasaan 

karyawan terhadap pekerjaannya, yang sering diwujudkan dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaanya dan segala sesuatu yang dihadapi atau 

ditugaskan kepadanya dilingkungan kerjanya. Monitoring kontinyu dari 

kepuasan kerja karyawan tersebut sangat penting untuk mendapatkan 

perhatian pemimpin organisasi, terutama bagian personalia. Masalah 

kepuasaan kerja berpengaruh terhadap: (Martoyo, 2000:132)  
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1. Tingkat absensi karyawan 

2. Perputaran (turNover) tenaga kerja 

3. Semangat kerja 

4. Keluhan – keluhan 

Masalah – masalah personalia yang sangat vital lainnya 

Menurut Robbins (2002:36), kepuasan kerja karyawan dipengaruhi 

oleh banyak faktor, antara lain : pekerjaan yang menantang, penghargaan, 

kondisi lingkungan kerja dan hubungan interpersonal. 

1) Kerja yang menantang secara mental. Pada umumnya individu lebih 

menyukai pekerjaan yang memberi peluang untuk menggunakan 

keterampilan dan kemampuan serta memberi beragam tugas, kebebasan 

dan feedback tentang seberapa baik pekerjaanya. Hal ini akan membuat 

pekerjaan lebih menantang secara mental. Pekerjaan yang kurang 

menantang akan menciptakan kebosanan, akan tetapi yang terlalu 

menantang juga dapat menciptakan frustasi dan perasaan gagal.  

2) Penghargaan yang sesuai. Karyawan menginginkan sistem bayaran yang 

adil, tidak ambigu, dan selaras dengan harapan karyawan. Saat bayaram 

dianggap adil, dalam arti sesuai dengan tuntutan pekerjaan, tingkat 

keterampilan individual, dan standar bayaran masyarakat, kemungkinan 

akan tercipta kepuasan.  

3) Kondisi kerja yang mendukung. Karyawan berhubungan dengan 

lingkungan kerjanya untuk kenyamanan pribadi dan kemudahan 

melakukan pekerjaan yang baik. Yang termasuk didalamnya seperti tata 
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ruang, kebersihan ruang kerja, fasilitas dan alat bantu, temperatur, dan 

tingkat kebisingan. 

4) Kolega yang suportif. Individu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada 

uang atau prestasi yang nyata dari pekerjaan tetapi karyawan juga 

memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Perilaku atasan juga merupakan 

faktor penentu kepuasan yang utama. Oleh karena itu, perlu diterapkan 

rasa saling menghargai, loyal dan toleran antara satu dengan yang lain, 

sikap terbuka, dan keakraban antar karyawan. 

Menurut Hasibuan (2003:203), kepuasan kerja dipengaruhi oleh 

banyak faktor antara lain : 

1) Balas jasa yang adil dan layak; 

2) Penempatan yang tepat dan sesuai dengan keahlian; 

3) Suasana dan lingkungan pekerjaan; 

4) Berat ringannya pekerjaan; 

5) Peralatan yang menunjang; 

6) Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya.  

Indikator Kepuasan Kerja Menurut Malayu S.P Hasibuan (2008:202), 

menyatakan bahwa Kepuasan kerja adalah Sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaanya. Sikap ini di cerminkan oleh moral 

kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja.  

Berdasarkan definisi diatas, indikator  kepuasan kerja adalah : 

1) Menyenangi pekerjaannya 

2) Mencintai pekerjaannya 
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3) Moral kerja 

4) Kedisiplinan 

5) Prestasi kerja. 

Nelson and Quick   (2006) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja 

dipengaruhi 5 dimensi  spesifik dari pekerjaan yaitu gaji, pekerjaan itu 

sendiri, kesempatan promosi, supervisi dan rekan kerja.  

1) Gaji : sejumlah upah yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa 

diangap sebagai hal yang pantas dibandingkan dengen orang lain di dalam 

organisasi. Karyawan memandang gaji sebagai refleksi dari bagaimana 

manajemen memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan.   

2) Pekerjaan merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh seseorang, selain 

itu pekerjaan adalah sumber mata pencaharian bagi seseorang untuk dapat 

bertahan hidup 

3) Promosi merupakan factor yang berhubungan dengan ada atau tidaknya 

kesempatan memperoleh peningkatan karier selama bekwerja. 

Kesempatan inilah yang memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan 

kerja. 

4) Supervise merupakan kemampuan atasan untuk memberikan bantuan 

teknis dan dukungan prilaku kepada bawahan yang mengalami 

permasalahan dalam pekerjaan. 

5) Rekan Kerja merupakan tungakat dimana rekan kerja yang pandai dan 

mendukung secara social merupakan factor yang berhubungan dengan 
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hubungan antara pegawai dan atsannya dan dengan pegawai lainnya baik 

yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaan.   

Kepuasan kerja karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya supaya 

moral kerja,dedikasi, kecintaan dan kedisiplinan karyawan meningkat. 

Terdapat beberapa teory tentang kepuasan kerja menurut As’ad (2001:80): 

1) Discrepancy theory (TeoriPerbedaan) 

Teoriinipertama kali dipeloporioleh Porter (1961).Porter 

mengukurkepuasankerjaseseorangdenganmenghitungselisihantaraapa 

yang seharusnyadengankenyataan yang 

dirasakan.Menurutteoriini,apabilaterjadiperbedaanantaraapa yang 

seharusnyadidapatkankaryawandanapa yang 

diharapkan,makakepuasanatauketidakpuasanakanterjadi. 

2) Equity theory (teorikedilan) 

Prinsipteoriiniadalahbahwa orang 

akanmerasapuasatautidakpuas,tergantungapakahiamerasakanadanyakeadil

an (Equity) atautidakatassuatusituasi.Perasaan equity dan inequity 

atassuatusituasi. Diperoleh orang 

dengancaramenbandingkandirinyadengan orang yang 

sekelas,sekantormaupunditempatlain.Menurutteoriinielemen – elemendari 

equity adatigayaitu: 

a) Input,yaitusegalasesuatu yang berharga yang 

dirasakankaryawansebagaisumbanganterhadappekerjaan. 
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b) Outcomes,yaitusegalasesuatu yang berharga yang 

dirasakankaryawansebagaihasildaripekerjaannya. 

c) Comprisionperson,yaitu orang lain yang dijadikanperbandinganrasio 

input-outcomes yang dimilikinyadenganmilikkita.Comparison person 

inibisaberupaseseorang di perusahaan yang 

sama,atauditempatlain,ataubisa pula 

dengandirinyasendiridiwaktulampau. 

 Menurutteoriini, setiapkaryawanakanmembandingkan ratio input-

outcomes dirinyadengan ratio input-Outcomes orang lain(comparison 

persons).Jadijikaperbandingantersebutdirasakanadilmakakaryawantersebu

takanmerasakanpuas.Tetapiketidakadilandapatmenyebabkan 2 

kemungkinanyaituketidakadilan yang 

menguntungkandirinyasendiridanketidakadilan yang 

menguntungkankaryawan lain yang menjadipembanding. 

 

3) Two Factor Theory (Teoriduafaktor) 

Prinsip dari teori ini ialah bahwa ketidakpuasan itu merupakan dua hal 

yang berbeda. Artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu 

tidak merupakan suatu variabel yang kontinyu.Terdapat dua situasi yang 

mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaannya yaitu statisfier dan 

hygine factor.Statisfier ialah faktor-faktor atau situasi yang dibuktikannya 

sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari pencapaian 

hasil,pengakuan pekerjaan, tanggung jawab dan pengembangan. 
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4. Hubungan Antar Variabel 

a. Pengaruh Lingkungan kerja dengan kepuasaan kerja 

Lingkungan kerja sedikit banyaknya akan mempengaruhi kondisi 

fisik ataupun psikologi pegawai. Maka sangat penting bagi manajemen 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang dapat membuat karyawannya 

bekerja secara optimal. Odger (2006) mendefinisikan lingkungan kerja 

yang ergonomik, sebagai ilmu terapan yang mempelajari hal-hal yang 

berhubungan dengan tingkat kenyamanan, efisiensi, dan keamanan dalam 

mendesain tempat kerja demi memuaskan kebutuhan fisik dan psikologis 

karyawan diperusahaan. 

Tentu saja kepuasaan kerja tidak datang dengan sendirinya, 

disamping dengan danya kemauan dan usaha dalam diri karyawan, ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Salah satu yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja adalah lingkungan kerja. Seperti yang 

dikatakan Nitisemito (2001), bahwa salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi semangat kerja dalam pelaksanaan tugas adalah lingkungan 

kerja. Meskipun faktor ini penting dan besar pengaruhnya, namun banyak 

diantara perusahaan kurang memperhatikan faktor tersebut. 

Lingkungan kerja yang tidak menyenangkan akan mengakibatkan 

menurunnya hasil kerja pegawai dan sebaliknya, jika lingkungan kerja 

sangat menyenangkan maka akan menimbulkan rasa kepuasan kerja dan 

meningkatnya hasil kerja pada diri pegawai tersebut. Hal tersebut tentu 

saja akan menggantungkan bagi perusahaan. 
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b. Pengaruh beban kerja dengan kepuasan kerja 

Beban kerja memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

(Dhania,2010). Mansoor et al (2011) menyatakan bahwa stres kerja dan 

beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Rehman et al (2012) juga menyatakan beban 

kerja berpengaruh terhadap kepuasaan kerja karyawan.  

Menurut Everly dkk (dalam Munandar,2001) mengatakan bahwa 

beban kerja adalah keadaan dimana pekerjaan dihadapkan pada tugas yang 

harus diselesaikan pada waktu tertentu. Sehingga jika beban kerja  

berlebihan maka presepsi karyawan negatif dan kepuasan kerja karyawan 

rendah karena adanya beban kerja yang berlebihan tersebut, sebaliknya 

jika beban kerja tidak berlebihan maka persepsi karyawan positif dan 

kepuasan kerja karyawan tinggi karena tidak adanya beban kerja yang 

ditanggung. 

 

C. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini dapat diketahui bagaimana pengaruh setiap 

variabel bebas yaitu lingkungan kerja (XI) dan beban kerja (X2), terhadap 

variabel kepuasan kerja (Y). 

Gambar 2.1 

Hubungan Lingkungan Kerja, Beban Kerja dan Kepuasan Kerja 

 

 

LingkunganKerja (XI) 

 Lingkungan Kerja Non 

Fisik 

(Sedarmayanti,2009) 

 

BebanKerja(X2) 

 Kuantitatif 

 Kulaitatif 

KepuasanKerja(Y):  
 Pekerjaan itu sendiri 

 Rekan Kerja 

(Nelson dan Quick 2006) 
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Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran 

yang akan dilakukan dalam pembuatan skripsi. Dalam penelitian ini  kerangka 

pikir disesuaikan dengan maksud penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh 

lingkungan kerja dan Beban Kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Berdasarkan gambar diatas maka alur pemikiran dalam penelitian ini 

adalahKepuasan kerja merupakan kesimpulan yang didasarkan pada 

perbandingan mengenai apa yang secara nyata diterima oleh karyawan dari 

pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Karyawan akan 

merasakan kepuasan dalam bekerja jika yang didapatkannya dari pekerjaannya 

sama bahkan lebih dari apa yang diharapkannya. 

Berdasarkan gambar diatas maka alur dari penelitian ini adalah 

Kepuasan kerja muncul sebagai akibat dari situasi kerja yang ada dalam 

perusahaan. Kepuasan kerja tersebut mencerminkan perasaan karyawan 

mengenai senang atau tidak senang, nyaman atau tidak nyaman atas 

lnigkungan kerja perusahaan tempat dimana dia bekerja. Bentuk kepuasan 

kerja karawan akan terlihat dari sikap positif atau negatif dalam diri karyawan. 
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Kepuasan kerja karyawan bersifat dinamis, artinya dapat berubah sewaktu-

waktu 

Pentingnya lingkungan kerja untuk meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan. Peningkatan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan menciptakan 

lingkungan kerja yang baik dan nyaman, baik lingkungan kerja fisik maupun 

non-fisik. Kondisi demikian akan mampu membuat karyawan merasa senang, 

nyaman, dan betah didalam perusahaan. Fasilitas kerja yang baik tanpa 

didukung oleh lingkungan kerja yang bagus akan tidak ada artinya. 

Lingkungan kerja baik fisik maupun non-fisik berperan penting untuk 

menciptakan dan meningkatkan kepuasan kerja para karyawan. Pada 

Penelitian ini yang diteliti adalah Lingkungan Kerja Non Fisik yang meliputi 

Hubungan dengan sesama rekan kerja dan Hubungan dengan atasan. 

Karyawan yang puas akan lebih loyal terhadap perusahaan, sehingga dengan 

demikian karyawan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

baik. 

Beban kerja artinya setiap karyawan melaksanakan tugas pekerjaan 

yang dipercayakan untuk dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh satuan 

organisasi atau seorang karyawan tertentu sesuai dengan kemampuan dan 

kesanggupan sehingga efektivitas kerja akan berhasil dengan baik. Menurut 

persepsi karyawan, beban kerja merupakan penilaian individu mengenai 

sejumlah tuntutan tugas atau kegiatan yang membutuhkan aktivitas mental 

misalnya untuk mengingat hal-hal yang diperlukan, konsentrasi, mendeteksi 

permasalahan, mengatasi kejadian yang tak terduga dan membuat keputusan 
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dengan cepat yang berkaitan dengan pekerjaannya. Apabila beban kerja yang 

diberikan tinggi atau melebihi batas kapasitas kemampuan dari karyawan 

maka akan berdampak negatif sehingga terjadi penurunan kepuasan kerja. 

Beban kerjamerupakan 

suatukondisidaripekerjaandenganuraiantugasnya yang 

harusdiselesaikanpadabataswaktutertentu. Beban 

kerjadapatdibedakanlebihlanjutkedalambebankerjaberlebihan/terlalusedikit 

’kuantitatif, yang timbulsebagaiakibatdaritugas-tugas yang 

terlalubanyak/sedikitdiberikankepadatenagakerjauntukdiselesaikandalamwakt

utertentu, danbebankerjaberlebihan/terlalusedikit ’kualitatif’, yaitujika orang 

merasatidakmampuuntukmelakukansuatutugas, 

atautugastidakmenggunakanketrampilandan/ataupotensidaritenagakerja 

Apabila individu merasakan ketidakpuasan kerja akan menunjukkan 

sikap dan emosi negatif dalam bekerja, sedangkan individu yang memiliki 

kepuasan kerja akan menunjukkan sikap dan emosi yang positif sehingga 

mampu bekerja dengan baik dan bagi organisasi, kepuasan kerja akan 

berdampak positif terhadap efektivitas organisasi 

D. Hipotesis 

Dengan latar belakang  yang sudah diuraikan di atas, penulis menemukan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Hasil penelitian Agus Ferdiayanto (2017), Mukti Wibowo, Mochammad 

Al Musadieq  dan Gunawan Eko Nurtjahjono(2014), yang menunjukkan 
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Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan kerja Karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dihipotesiskanyaitu 

H1 : Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

padaGriyaBebekdanAyamNelongso Malang. 

Hasil penelitian Agus Ferdiayanto (2017), Putu Melati Purbaningrat Yo dan 

Ida Bagus Ketut Surya (2015) yang menunjukkan Beban kerja berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap kepuasan kerja Karyawan. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat dihipotesiskan yaitu: 

H2. Beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada 

Griya Bebek dan Ayam Nelongso Malang 

Hasil penelitian Agus Ferdiayanto (2017) yang menunjukkan bahwa 

Lingkungan kerja memiliki pengaruh lebih besar dibanding beban kerja terhadap 

Kepuasan kerja.  Berdasarkan uraian tersebut dapat dihipotesiskan yaitu: 

H3. Lingkungan Kerja Paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada 

Griya Bebek dan Ayam Nelongso Malang 


