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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepuasan Kerja

1. Pengertian Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan kondisi ideal yang harus dicapai. Hal ini

karena sikap dan perasaan karyawan terhadap segala aspek lingkungan kerjanya

akan mempengaruhi sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas-tugas yang

diberikan. Apabila karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka

karyawan tersebut akan mencapai kepuasan dalam bekerja.

Menurut Robbins (2002:36) kepuasan kerja adalah suatu sikap umum

seorang individu terhadap pekerjaanya. Seseorang dengan sikap kepuasan tinggi

menunjukkan sikap positif terhadap kerja, seseorang yang tidak puas terhadap

pekerjaannya menunjukkan sikap negatif terhadap tersebut.

Menurut Handoko (2012:193) kepuasan kerja adalah keadaan emosional

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan

memandang pekerjaan mereka.

Khaerul Umam (2010:192) kepuasan kerja merupakan sikap (positif)

tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap

situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya.

Penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai

penting dalam pekerjaan. Karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya

daripada karyawan yang tidak puas, yang tidak menyukai situasi kerjanya.
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

kepuasan kerja adalah keadaan emosional seseorang yang bisa terlihat melalui

tingkah laku, dan sikap baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan

terhadap pekerjaan mereka yang mereka lakukan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Menurut Robbins, (2002:36) kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak

faktor, antara lain:

a. Pekerjaan yang menantang.

Pada umumnya individu lebih menyukai pekerjaan yang memberi

peluang untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan serta

memberi beragam tugas, kebebasan dan umpan balik tentang seberapa

baik pekerjaannya. Karakteristik-karakteristik ini membuat kerja lebih

menantang secara mental. Pekerjaan yang kurang menantang

menciptakan kebosanan, tetapi yang terlalu menantang dapat

menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang

middle, kebanyakan karyawan akan mengalami kesenangan dan

kepuasan.

b. Penghargaan yang sesuai

Karyawan menginginkan sistem bayaran yang adil, tidak ambigu, dan

seleras dengan harapan-harapan karyawan. ketika bayaran dianggap

adil sesuai dengan tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individual

dan standar bayaran masyarakat, kemungkinan akan tercipta kepuasan.

c. Kondisi lingkungan kerja yang mendukung.
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Karyawan berhubungan dengan lingkungan kerjanya untuk kenyaman

pribadi dan kemudahan melakukan pekerjaan yang baik. Yang

termasuk dalam kondisi kerja misalnya tata ruang, kebersihan ruang

kerja, fasilitas dan alat bantu, temperature, tingkat kebisingan.

d. Hubungan interpersonal.

Individu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada uang atau prestasi

yang nyata dari pekerjaan tetapi karyawan juga memenuhi kebutuhan

interaksi sosial. Perilaku atasan seseorang juga merupakan faktor

penentu kepuasan yang utama. Untuk memelihara dan

mempertahankan hubungan interpersonal ini, perlu diterapakannya:

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

sikap terbuka dan keakraban antar karyawan.

Menurut Hasibuan (2006:200) faktor-faktor yang mempengaruhi

kepuasan kerja sebagai berikut:

a. Balas jasa yang adil dan layak.

b. Penempatan yang tepat sesuai keahlian.

c. Berat ringannya pekerjaan.

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan.

e. Peralatan yang mendukung.

f. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya.

g. Sifat pekerjaan monoton atau tidak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasaan kerja menurut As’ad

(2003:114) sebagai berikut:
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a. Faktor individual, meliputi umur, watak dan harapan.

b. Faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan

masyarakat, kesempatan berkreasi, kebebasan berpolitik, kegiatan

perserikatan pekerja dan hubungan masyarakat.

c. Faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah/gaji, pengawasan,

kententraman kerja, kondisi kerja dan kesempatan untuk maju.

Menurut Brayfield dan Rothe (dalam Istijanto 2005:181) dampak yang

ditimbulkan dari kepuasan kerja yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur

kepuasan kerja karyawan adalah:

1. Merasa tertarik kepada pekerjaannya

2. Merasa nyaman bekerja

3. Memiliki antusiasme tinggi

4. Memiliki peluang untuk maju

3. Teori Kepuasan Kerja

Menurut Rivai (2004:275) ada beberapa teori kepuasan kerja yang cukup

terkenal, yaitu:

a. Teori Ketidaksesuaian ( Discrepancy theory )

Teori ketidaksesuaian mengukur kepuasan kerja seseorang dengan

menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan

yang dirasakan sehingga apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari

yang diinginkan maka orang akan menjadi lebih puas lagi, sehingga

terdapat discrepancy, tetapi discrepancy yang positif. Kepuasan kerja
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seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan

didapatkan dengan apa yang terjadi.

b. Teori Keadilan ( Equity theory )

Teori keadilan memerinci kondisi-kondisi yang mendasari seorang

bekerja akan menganggap fair dan masuk akal insentif dan

keuntungan dalam pekerjaannya. Komponen utama dari teori ini

adalah “input”, “hasil”dan “keadilan dan ketidakadilan”. Input adalah

sesuatu yang bernilai bagi seseorang yang dianggap mendukung

pekerjaannya, seperti: pendidikan, pengalaman, kecakapan, banyaknya

usaha yang dicurahkan, jumlah jam kerja, dan perlengkapan pribadi

yang dipergunakan untuk pekerjaannya. Hasil adalah sesuatu yang

dianggap bernilai oleh seorang pekerja yang diperoleh dari

pekerjaannya, seperti: upah/gaji, keuntungan sampingan, simbol

status, penghargaan, serta kesempatan untuk berhasil atau ekspresi

diri. Ketidakadilan merupakan sumber ketidakpuasan kerja dan

ketidakadilan menyertai keadaan tidak berimbang yang menjadi motif

tindakan bagi seseorang untuk menegakkan keadilan. Kesimpulan

teori keadilan ini memandang kepuasan adalah seseorang terhadap

keadilan atau kewajaran imbalan yang diterima.

c. Teori Dua Faktor Herzberg ( Herzberg’s Two Factor Theory)

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg pada tahun

1959. Dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya ras puas atau
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tidak puas terhadap pekerjaan, yaitu faktor pemeliharaan

(maintenance factors) dan faktor pemotivasian (motivational factors)

Faktor-faktor pemeliharaan terdiri dari:

a. Kebijakan perusahaan dan administrasi.

b. Supervise

c. Hubungan interpersonal dengan rekan kerja.

d. Hubungan interpersonal dengan atasan.

e. Gaji.

f. Keamanan kerja.

g. Kondisi kerja.

Faktor-faktor motivator terdiri dari:

a. Prestasi.

b. Penghargaan.

c. Kenaikan pangkat.

d. Pekerjaan itu sendiri.

e. Tanggung jawab.

Teori dua faktor terdapat faktor pendorong yang berkaitan dengan

perasaan positif terhadap pekerjaan sehingga membawa kepuasan kerja dan kedua

faktor yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan kerja. Karyawan yang merasa

puas dengan pekerjaannya akan memiliki sikap yang positif dengan pekerjaan

sehingga memacu untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
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4. Pengaruh Kepuasan Kerja

Menurut Robbins (2003:104) pengaruh kepuasan kerja antara lain yaitu:

a. Terhadap Produktivitas

Produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan

kerja hanya jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa apa yang telah

dicapai oleh perusahaan sesuai dengan apa yang karyawan terima

(upah/gaji) yaitu adil dan wajar serta diasosiasikan dengan performa

kerja yang unggul. Performansi kerja menunjukkan tingkat kepuasan

kerja seorang pekerja, karena perusahaan dapat mengetahui aspek-

aspek pekerjaan dari tingkat kebersihan yang diharapkan.

b. Ketidakhadiran (Absenteisme)

Kemangkiran yang tinggi disebabkan oleh kepuasan kerja yang

rendah. Sementara kepuasan kerja yang tinggi maka tingkat

kemangkiran akan rendah.

c. Keluarnya pekerja (Turnover)

Tingkat kepuasan karyawan yang tinggi akan meminimasi tingkat

keluarnya karyawan. berhenti atau keluar dari pekerjaan mempunyai

akibat ekonomis yang besar, maka besar kemungkinannya

berhubungan dengan ketidakpuasan kerja.
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5. Respons Karyawan yang Tidak Puas

Menurut Robbins (2006:111) ketidakpuasan karyawan dapat dinyatakan

dalam sejumlah cara, yaitu:

a. Keluar (exit): Perilaku yang ditujukan untuk meninggalkan organisasi,

termasuk mencari posisi baru dan menggundurkan diri.

b. Aspirasi (voice): Secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki

kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah

dengan atasan dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja.

c. Kesetiaan (loyalty): Secara pasif tetapi optimistis menunggu

membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan

dengan kecaman eksternal dan mempercayai organisasi dan

manajemennya untuk melakukan hal yang benar.

d. Pengabaian (neglect): Secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih

buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus

menerus, kurangnya usaha dan meningkatnya angka kesalahan.

6. Pandangan Islam Terhadap Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja karyawan sangatlah penting diperhatikan, karena

karyawan dapat bekerja secara maksimal apabila kebutuhannya terpenuhi secara

baik, dimana kepuasan kerja karyawan yang dirasakan akan memberikan

semangat serta kegairahan kerja yang tinggi. Dengan adanya pemberian upah, dan

yang tepat pada waktunya akan meningkatkan kepuasan kerja, dan karyawan tidak

akan merasa kegelisahan dalam menjalankan tugasnya.
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Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97:

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki – laki maupun

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami

berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan

kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik

dari apa yang mereka kerjakan”.

Setiap orang yang bekerja sungguh-sungguh dengan tujuan tidak untuk

memenuhi kebutuhannya akan tetapi juga untuk mencari ridho dari allah SWT

niscaya mereka akan mendapatkan yang lebih dari apa yang dikerjakan sekarang.

Seseorang yang dapat mengetahui dan merasakan kepuasan dalam kerja adalah

saat dia mengerti bagaimana umpan balik dari pekerjaannya menjadi sesuatu yang

bermakna bagi dirinya dan kehidupannya.

Allah SWT dan Rosulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk

mencintai pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah dalam

surat At-Taubah ayat 105:

Artinya: “ Dan katakanlah, berkerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
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dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan

yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu

kerjakan”.

Dengan adanya perintah Allah dan Rasulnya untuk bekerja, maka tidak akan

ada alasan bagi kita bermalas-malasan. Cintailah pekerjaan yang kamu lakukan

dengan sepenuh hati dan lakukanlah pekerjaan itu dengan ikhlas, serta janganlah

melakukan pekerjaan karena terlalu mengharapkan imbalan dan pujian orang lain.

2.1.2 Hubungan Interpersonal

1. Pengertian Hubungan Interpersonal

Hubungan komunikasi antar pribadi di lingkungan pekerjaan merupakan

faktor yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan

pekerjaan masing-masing karyawan. Hal ini perlu dibina dan ditingkatkan karena

hubungan kerja yang baik antara karyawan dengan karyawan lain dan antara

atasan dengan bawahan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat

sehingga secara otomatis dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

Menurut Dian dan Sri (2012:2) hubungan interpersonal adalah hubungan

yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain dan

menggunakan pola interaksi yang konsisten.

Menurut Siagian (2003:11) hubungan antar manusia adalah keseluruhan

hubungan baik yang bersifat formal maupun informal yang perlu diciptakan dan

dibina dalam suatu organisasi sedimikian rupa sehingga tercipta suatu team work

yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diciptakan.
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengertian hubungan antar manusia adalah keseluruhan hubungan baik yang

bersifat formal dan non formal yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam

berbagai situasi kerja dengan tujuan mengembangkan rasa bahagia dan rasa puas.

2. Teori Hubungan Interpersonal

Menurut Rakhmat (2005:118) ada beberapa teori yang menjelaskan

mengenai hubungan interpersonal yaitu:

a. Model Pertukaran Sosial

Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi

dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan

sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Thibault dan Kelley, dua

orang pemuka teori ini menyimpulkan model pertukaran sosial

sebagai berikut: asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami

adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal

dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup

memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Ganjaran yang

dimaksud adalah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh

seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran dapat berupa uang,

penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan biaya adalah akibat yang negatif

terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu, usaha,

konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri dan kondisi-kondisi

lain yang dapat menimbulkan efek-efek tidak menyenangkan.
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b. Model Peranan

Model peranan menganggap hubungan interpersonal sebagai

panggung sandiwara. Di sini setiap orang harus memerankan

peranannya sesuai dengan naskah yang telah dibuat oleh masyarakat.

Hubungan interpersonal berkembang baik bila setiap individu

bertindak sesuai dengan peranannya.

c. Model Interaksional

Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai sebuah sistem.

Setiap sistem memiliki sifat-sifat struktural, integratif dan medan.

Semua sistem terdiri dari subsistem-subsistem yang saling tergantung

dan bertindak bersama sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya, semua

sistem mempunyai kecenderungan untuk memelihara dan

mempertahankan kesatuan. Setiap hubungan interpersonal harus

dilihat dari tujuan bersama, metode komunikasi, ekspektasi dan

pelaksanaan peranan.

3. Peneguhan Hubungan Interpersonal

Menurut Rakhmat (2005:126) hubungan interpersonal tidaklah bersifat

statis, tetapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan

interpersonal, perubahan memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk

mengembalikan keseimbangan. Ada empat faktor penting dalam memelihara

keseimbangan ini: keakraban, kontrol, respon yang tepat, dan nada emosional

yang tepat.
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Keakraban merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang.

Hubungan interpersonal akan terpelihara apabila kedua belah pihak sepakat

tentang tingkat keakraban yang diperlukan. Faktor yang kedua adalah kesepakatan

tentang siapa yang akan mengontrol siapa dan bilamana. Faktor ketiga adalah

ketetapan respon. Faktor keempat adalah keserasaian suasana emosional ketika

berlangsungnya komunikasi.

Faktor lain yang memelihara hubungan interpersonal adalah faktor

percaya, sejak tahap pertama dalam membina hubungan interpersonal “percaya”

sangat menentukan efektivitas komunikasi. Faktor lainnya ada sikap supportif.

Berdasarkan beberapa teori di atas maka yang dapat dijadikan indikator

hubungan interpersonal sebagai berikut:

a. Harga menghargai

b. Loyal dan toleran antata satu dengan yang lainnya

c. Sikap terbuka

d. Adanya keakraban

2.1.3 Lingkungan Kerja

1. Pengertian Lingkungan Kerja

Dalam melakukan pekerjaan, faktor lingkungan kerja memegang peranan

yang penting karena merupakan hal yang terdekat dengan karyawan dimana

lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan sehingga

perusahaan harus memiliki perhatian lebih untuk faktor lingkungan kerja. Oleh

karena itu masalah lingkungan tidak boleh diabaikan dalam sebuah perusahaan.
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Menurut Rivai (2004:165) lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana

dan prasana yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan itu

sendiri. Lingkungan kerja ini meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu

pekerjaan, kebersihan, pencahayaan dan ketenangan.

Menurut Nitisemito (2002:183) lingkungan kerja adalah segala sesuatu

yang ada di lingkungan sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Menurut Irsyandi (2004:134) lingkungan kerja merupakan sesuatu yang

ada di lingkungan pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya menjalankan tugas

seperti temperatur, kelembaban, ventilasi,penerangan, dan kegaduhan,kebersihan

tempat kerja, dan memadai atau tidaknya alat–alat perlengkapan kerja.

Lingkungan adalah keseluruhan atau setiap aspek dan gejala fisik dan

sosial kultura yang mempengaruhi individu. Kerja adalah aktifitas manusia baik

fisik maupun mental yang didasarkan adalah bawaan dan mempunyai tujuan yaitu

mendapatkan kepuasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan

kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerjaan yang dapat

mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan.

Lingkungan kerja sangat besar pengaruhnya terhadap kebiasaan-kebiasaan

karyawan dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Apabila

lingkungan kerja yang ada di sekitar karyawan baik, maka karyawan akan

mempunyai disiplin kerja yang tinggi dan akan terjalin kerja sama yang baik

dalam perusahaan sehingga akan berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan.
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tetapi apabila lingkungan kerja yang ada di sekeliling karyawan buruk maka akan

menyebabkan rendahnya disiplin kerja sehingga kepuasaan kerja akan menurun.

2. Jenis Lingkungan Kerja

Sedarmayanti (2008:21) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis

lingkungan kerja terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Lingkungsn Kerja Fisik

Menurut Sedarmayanti (2008:21), lingkungan kerja fisik adalah

seluruh keadaan berbentuk fisik yang dapat mempengaruhi karyawan

baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

b. Lingkungan Kerja Non Fisik

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan

maupun sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2008:21) faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan

kemampuan karyawan, diantaranya adalah:

a. Penerangan/cahaya di tempat kerja

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu

diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak

menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan

lambat, banyak mengalami kesalahan dan pada akhirnya
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menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga

tujuan organisasi sulit dicapai.

b. Temperatur/suhu udara di tempat kerja

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai

temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk

mempertahankan keadaan normal, dengan suatu sistem tubuh yang

sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang

terjadi di luar tubuh. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri

tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh manusia masih dapat

menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika perubahan

temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan

35% untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh.

c. Kelembaban di tempat kerja

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara,

biasanya dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan

atau dipengarui oleh temparatur udara dan secara bersama-sama antara

temperatur, kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasi panas

dari udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada

saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Suatu keadaan

dengan temperatur udara sangat panas dan kelembaban tinggi akan

menimbulkan pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran,

karena sistem penguapan. Pengaruh lain adalah makin cepatnya

denyut jantung karena makin aktifnya peredaran darah untuk
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memenuhi kebutuhan oksigen dan tubuh manusia selalu berusaha

untuk mencapai keseimbangan antara panas tubuh dengan suhu di

sekitarnya.

d. Sirkulasi Udara di Tempat Udara

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk

menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara

di sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut

telah berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang

berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar

adalah adanya tanaman di sekitar tempat kerja. Tanaman merupakan

penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan cukupnya

oksigen di sekitar tempat kerja, ditambah dengan pegaruh secara

psikologis akibat adanya tanaman di tempat kerja, keduanya akan

memberikan kesejukan dan kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk dan

segar selama bekerja akan membantu mempercepat pemulihan tubuh

akibat lelah setelah bekerja,

e. Kebisingan di Tempat Kerja

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki

oleh telinga, tidak dikehendaki karena terutama dalam jangka panjang

bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak

pendengaran dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan

menurut penelitian kebisingan yang serius bisa menyebabkan
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kematian. Pekerjaan membutuhkan konsentrasi, maka suara bising

hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan

dengan efisien sehingga produktivitas kerja meningkat.

f. Getaran Mekanis di Tempat Kerja

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis,

yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh karyawan dan dapat

menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis pada

umumnya sangat menganggu tubuh karena ketidakteraturannya, baik

tidak teratur dalam intensitas maupun frekuensinya. Secara umum

getaran mekanis dapat menganggu konsentrasi bekerja,

mengakibatkan kelelahan dan timbul beberapa penyakit, seperti

penyakit mata, syaraf, peredaran darah, otot, tulang dan lain-lain.

g. Bau-bauan di Tempat Kerja

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai

pencemaran, karena dapat menganggu konsentrasi bekerja dan bau-

bauan yang terjadi terus menerus dapat mempengaruhi kepekaan

penciuman. Pemakaian air condition atau AC yang tepat merupakan

salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan

yang menganggu di sekitar tempat kerja.

h. Tata Warna di Tempat Kerja

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan

dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat

dipisahkan dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena
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warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan

pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan

lain-lain, karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan

manusia.

i. Dekorasi di Tempat Kerja

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu

dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja tetapi

berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna,

perlengkapan dan lainnya untuk bekerja.

j. Musik di Tempat Kerja

Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan

suasana, waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang

karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu, lagu-lagu perlu dipilih

dengan selektif untuk dikumandangkan di tempat kerja. Tidak

sesuainya musik yang diperdengarkan di tempat kerja akan

menganggu konsentrasi kerja.

k. Keamanan di Tempat Kerja

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam

keadaan aman maka peril diperhatikan adanya keberadaannya. Salah

satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja yaitu dengan

memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Keamanan (SATPAM).
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Berdasarkan beberapa teori dan pendapat yang telah dipaparkan, maka

yang dapat dijadikan indikator lingkungan kerja adalah sebagai berikut:

a. Layout

b. Kondisi ruangan kerja

c. Fasilitas dan alat bantu

d. Keadaan udara

e. Ketenangan

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap analisis penelitian ini, maka

diperlukan beberapa penelitian terdahulu seperti berikut ini:

1. Pada penelitian Nurul Utami (2005) dengan judul “pengaruh hubungan

interpersonal terhadap kinerja kerja pada Dinas Peternakan Provinsi

Riau”, hasil penelitian diperoleh T hitung 2,445, t tabel 2,000, maka Ha

diterima H0 ditolak. F hitung 24,456 f tabel 5,75 dapat disimpulkan

adanya pengaruh yang signifikan hubungan interpersonal terhadap

kinerja pegawai Dinas Peternakan Provinsi Riau.

2. Pada penelitian Harun Arrasyid (2011) dengan judul “Pengaruh Fungsi

Pimpinan Dalam Pelaksanaan Human Relation Terhadap Semangat Kerja

Pegawai Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kampar”. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

antara human relation terhadap semangat kerja pegawai pada Kantor

Inspektorat Kabupaten Kampar.
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2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang berupa pernyataan-

pernyataan mengenai penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang terdapat

dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Diduga hubungan interpersonal dan lingkungan kerja berpengaruh

secara simultan parsial terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT.

Pelindo I Cabang Pekanbaru

Hipotesis 2 : Diduga hubungan interpersonal berpengaruh secara parsial

terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Pelindo I Cabang

Pekanbaru

Hipotesis 3 : Diduga lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap

kepuasan kerja karyawan pada PT. Pelindo I Cabang Pekanbaru

Hipotesis 4 : Diduga lingkungan kerja memiliki peran paling dominan

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada PT. Pelindo I

Cabang Pekanbaru.

2.4 Kerangka Berfikir

Kepuasan kerja merupakan sikap umum individu terhadap pekerjaannya.

seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap positif

terhadap pekerjaannya. Seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya

mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaan tersebut.

Menurut Robbins (2002:36) kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak

faktor, antara lain pekerjaan yang menantang, penghargaan, kondisi lingkungan

kerja dan hubungan interpersonal.
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Menurut Brayfield dan Rothe (dalam Istijanto 2005:181) dampak yang

ditimbulkan dari kepuasan kerja yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur

kepuasan kerja karyawan adalah:

1. Merasa tertarik kepada pekerjaannya

2. Merasa nyaman bekerja

3. Memiliki antusiasme tinggi

4. Memiliki peluang untuk maju

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran

hubungan interpersonal dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan

seperti berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir

Sumber: Robbins (2002:36), Brayfield dan Rothe (dalam Istijanto:2005)

HUBUNGAN
INTERPERSONAL (X₁)

1. Saling menghargai
2. Loyal dan toleran antara

satu dengan yang lainnya
3. Sikap terbuka
4. Adanya keakraban

KEPUASAN KERJA (Y)

1. Merasa tertarik kepada
pekerjaannya.

2. Merasa nyaman bekerja.

3. Memiliki antusiasme
tinggi.

4. Memiliki peluang untuk
maju.

LINGKUNGAN KERJA (X₂)

1. Layout

2. Kondisi ruangan kerja

3. Fasilitas dan alat bantu

4. Keadaan udara

5. Ketenangan
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2.5 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan

variabel dependen. Variabel independen adalah variabel bebas dan mempengaruhi

variabel terikat, sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat yang

dipengaruhi oleh variabel bebas.

1. Variabel Dependen ( Y ) yaitu kepuasan kerja.

2. Variabel Independent ( X ) yaitu:

a. Hubungan Interpersonal ( X₁ )

b. Lingkungan Kerja ( X₂ )

2.6 Definisi dan Konsep Operasional Variabel

Berdasarkan telaah yang ada, penulis merasa perlu untuk menyusun secara

ringkas suatu konsep operasional variabel yang menjelaskan variabel-variabel

penilitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1: Operasional Variabel Penelitian
Variabel Uraian Indikator Skala

Hubungan
interpersonal
(X₁)

Interaksi antara seseorang
dengan orang lain dalam situasi
kerja dan dalam organisasi
sebagai motivasi untuk bekerja
sama secara produktif, sehingga
dicapai kepuasan ekonomi,
psikologis dan sosial.

1. Harga menghargai
2. Loyal dan toleran

antata satu dengan yang
lainnya

3. Sikap terbuka
4. Adanya keakraban

Likert

Lingkungan
Kerja (X₂)

Segala sesuatu yang ada di
sekitar para pekerja dan yang
dapat mempengaruhi dalam
menjalankan tugas-tugas yang
dibebankan.

1. Layout
2. Kondisi ruangan kerja
3. Fasilitas dan alat bantu
4. Keadaa udara
5. Ketenangan

Likert
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Variabel Uraian Indikator Skala
Kepuasan
Kerja (Y)

Sikap umum individu terhadap
pekerjaannya. Seseorang dengan
tingkat kepuasan kerja yang
tinggi mempunyai sikap positif
terhadap pekerjaannya.
Seseorang yang tidak puas
dengan pekerjaannya
mempunyai sikap negatif
terhadap pekerjaan tersebut.

1. Merasa tertarik kepada
pekerjaannya

2. Merasa nyaman
bekerja

3. Memiliki antusiasme
tinggi

4. Memiliki peluang
untuk maju

Likert

Sumber: Robbins (2002:36), Brayfield dan Rothe (dalam Istijanto:2005)


