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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kajian Pustaka 

2.1.1 Konsep Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja atau kondisi kerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi semangat saat bekerja dalam upaya peningkatan kinerja sehingga 

kepuasan kerja dapat tercipta. Lingkungan kerja atau kondisi kerja itu sendiri adalah kondisi 

dimana pegawai itu bekerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang berhubungan 

dengan semangat kerja pegawai. Apabila lingkungan kerja tersebut menunjang atau 

mempertimbangkan psikologi tenaga kerja maka diharapkan semangat kerja pegawai akan 

meningkat. Sebaliknya, apabila lingkungan kerja membelenggu para tenaga kerja untuk ikut 

berperan maka dampak terhadap semangat kerja tersebut di khawatirkan akan  menurun. 

  Pengertian lingkungan kerja telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu : 

Menurut Mangkunegara (2013, hlm. 183) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas - tugas 

yang dibebankan.  Nitisemito (2000, hlm.183) mendefinisikan bahwa, “Lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya alam 

menjalankan tugas-tugas yang di embankan”.  Agus Ahyari (2005, hlm.44), “Lingkungan kerja 

adalah dimana pegawai melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari –hari”. Sedarmayanti (2011, 

hlm.2) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai berikut : “Lingkungan kerja adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok”. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja non fisik 

adalah lingkungan kerja yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera manusia, tetapi hanya 

dapat dirasakan oleh para pekerja melalui hubungan-hubungan sesamape kerja maupun dengan 

atasan.  

2.1.2  Jenis –jenis Lingkungan Kerja 

 Menurut  Newstrom (2007, hlm. 97), ”Lingkungan kerja terdiri dari faktor – faktor seperti 

lingkungan kerja fisik (kondisi fisik dari lingkungan kerja), lingkungan kerja non fisik (kondisi 
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psikologis dari lingkungan kerja) dan kondisi sementara dari lingkungan kerja, ketiganya harus 

selalu diperhatikan agar pegawai dapat merasa nyaman dalam bekerja sehingga dapat 

meningkatkan produktifitas kerja”. 

1. Lingkungan kerja fisik (kondisi fisik dari lingkungan kerja) 

Lingkungan kerja fisik disekitar pegawai sangat perlu di perhatikan oleh pihak badan usaha, 

sebab hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat di tempuh untuk menjamin agar 

pegawai dapat melaksanakan tugas tanpa mengalami gangguan. Lingkungan kerja fisik terdiri 

dari tingkat pencahayaan, suhu udara, tingkat kebisingan, macam-macam radiasi udara yang 

berasal dari zat kimia dan polusi – polusi ciri-ciri estetis seperti warna dinding dan lantai dan 

tingkat ada (atau tidaknya) seni dalam bekerja, musik , tumbuh – tumbuhan atau hal – hal 

yang mengisi tempat kerja. 

2. Lingkungan kerja non fisik (kondisi psikologis) 

Rancangan fisik dan desain dari pekerjaan, sejumlah ruang kerja yang tersedia dan jenis-jenis 

dari pekerjaan dapat mempengaruhi perilaku pekerjaan dalam menciptakan macam-macam 

kondisi psikologis. Artinya, kondisi psikologis dari lingkungan kerja dapat mempengaruhi 

kinerja yang meliputi perasaan yang bersifat pribadi atau kelompok, status dihubungkan 

dengan sebuah lokasi ruang kerja dan sejumlah pengawasan  atau lingkungan kerja. 

3. Kondisi sementara dari lingkungan kerja 

Kondisi sementara dari lingkungan kerja terstruktur waktu dari pekerjaan perharinya. 

Sebagian dari rencana kerja yang semakin fleksibel sudah mengembangkan satu usaha untuk 

memberi para pekerja suatu perasaan, pengertian yang lebih besar dari kendali diatas 

perencanaan dan pemilihan waktu pekerjaan mereka setiap harinya.  Kondisi sementara 

meliputi peraturan lama kerja, shift kerja dan istirahat kerja. Mayoritas dari pekerja bekerja 

dengan normal 5 - 9 jam dimana pekerjakan diberi 1 jam untuk istirahat dan makan siang. 

 Sedangkan menurut Sedarmayanti (2011, hlm. 26) menyatakan bahwa secara jenis 

lingkungan kerja terbagi menjadi 2, yakni: 

 Lingkungan tempat kerja / lingkungan kerja fisik (Physical working environment) 

1.  Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun secara tidak langsung.  Lingkungan 

kerja fisik dapat di bagi dalam dua kategori, yakni: 
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a. Lingkungan yang  langsung berhubungan dengan pegawai (Seperti : Pusat kerja , kursi , 

meja dan sebagainya) 

b. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan yang 

mempengaruhi kondisi manusia, misalnya: temperatur , kelembaban sirkulasi udara , 

kebersihan, pencahayaan, kebisingan , musik, getaran mekanis, bau tidak sedap , warna 

dan lain –lain. 

Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap pegawai, maka langkah 

pertama adalah harus mempelajari manusia, baik mengenai fisik, tingkah lakunya, kemudian 

digunakan sebagai dasar memikirkan lingkungan yang sesuai. 

2. Suasana kerja/lingkungan kerja non fisik (Non-physical Working Environment) 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan 

hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja, ataupun 

hubungan dengan bawahan. Lingkungan kerjanon fisik merupakan keadaan lingkungan 

tempat kerja pegawai yang berupa suasana kerja yang harmonis dimana terjadi hubungan atau 

komunikasi  antar bawahan dengan atasan (hubungan vertikal) serta hubungan antar sesama 

pegawai (hubungan horisontal). Dengan adanya suasana kerja dan komunikasi yang harmonis, 

maka pegawai akan merasabetah ditempat kerja sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat 

terlaksana dengan baik, efisien dan efektif. 

2.1.3  Teori Lingkungan Kerja Non Fisik 

 Lingkungan non fisik ini merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. 

Pengertian lingkungan kerja non fisik telah di kemukakan oleh beberapa ahli , diantaranya : 

 Menurut Duane P. Schultz dan Sydney E. Schultz dalam Mangkunegara (2005, hlm. 105), 

“Lingkungan kerja non fisik adalah semua aspek fisik psikologis kerja dan peraturan kerja yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian kinerja”.  

 Sedarmayanti  (2001, hlm. 31), “ Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang 

terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan, sesama rekan kerja 

atupun dengan bawahan”.  

 Nitisemito (2000, hlm.171-173), “Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi 

yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan bawahan maupun yang memiliki status  jabatan  

yang sama diperusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasan kekeluargaan, 

komunikasi yang baik dan pengendalian diri”. 
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 Sondang P. Siagian (2006, hlm. 205), ”Lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja 

yang menyenangkan dalam artian terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pegawai dan 

atasan, karena pada hakekatnya manusia dalam bekerja tidak mencari uang saja, akan tetapi 

bekerja merupakan bentuk aktifitas yang bertujuan mendapatkan kepuasan”. 

 Selanjutnya A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005, hlm. 105) mengungkapkan, 

“Kondisi atau lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi pegawai dalam bekerja yaitu 

lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja non fisik terdiri dari 

lingkungan kerja temporal yang terdiri dari jumlah waktu jam kerja dan istirahat kerja serta 

lingkungan kerja psikologis yang terdiri dari tingkat kebosanan dan keletihan”. 

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja non 

fisik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan yang di kerjakan sehari –hari 

dan juga hubungan antar pegawai , baik itu sesama pegawai, maupun dengan atasan/bawahan. 

2.1.4    Faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja non fisik 

 Selain lingkungan intern perusahaan yang menjadi pusat perhatian, seorang manajer harus 

juga menyadari pentingnya pengaruh lingkungan eksternal perusahaan dengan 

mempertimbangkan unsur-unsur dan kekuatan lingkungan eksternal dalam setiap kegiatannya 

yang sangat berpengaruh dalam operasi perusahaan, faktor – faktor lingkungan kerja non fisik 

(Nitisemito, 2008 hlm. 183). 

 Faktor non fisik adalah hubungan kerja, hubungan kerja yang tidak serasi akan dapat 

menurunkan semangat kerja. Hal ini disebabkan karena dalam penyelesaian tugasnya pegawai 

merasa diganggu atau terganggu. Oleh sebab itu, perhatian dan pegarahan pimpinan perusahaan 

cukup mendorong terciptanya hubungan kerja yang serasi. Hubungan kerja di bagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Hubungan kerja antar pegawai  

Hubungan kerja antar pegawai sangat diperlukan dalam melakukan pekerjaan, terutama bagi 

pegawai yang bekerja secara berkelompok, apabila terjadi konflik yang timbul dapat 

memperkeruh suasana kerja dan akan menurunkan semangat kerja pegawai. Hubungan kerja 

yang baik antar yang satu dengan yang lain dapat meningkatkan semangat kerja bagi pegawai, 

dimana mereka saling bekerja sama atau saling membantu dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan.  

2. Hubungan kerja antara pegawai dengan pimpinan 
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Sikap atasan terhadap bawahan memberikan pengaruh bagi pegawai dalam melaksanakan 

aktivitasnya. Sikap yang bersahabat, saling menghormati perlu dalam hubungan antara atasan 

dengan bawahan untuk kerja sama dalam maencapai tujuan perusahaan. Sikap bersahabat 

yang di ciptakan atasan akan menjadikan pegawai lebih betah untuk bekerja dan dapat 

menimbulkan semangat kerja bagi para pegawai. Pada perusahaan diperlukan sikap saling 

menghormati antara atasan dan bawahan agar dapat memajukan perusahaan. 

 Menurut Schultz dan Schultz (1994, hlm. 405), lingkungan non fisik terdiri dari lingkungan 

kerja temporal dan lingkungan kerja psikologis : 

1. Lingkungan kerja temporal 

a. Waktu jumlah jam kerja 

Dalam kebijakan kepegawaian Indonesia, standar jumlah jam minimal 35 jam dalam 

seminggu. Pegawai dikategorikan pekerja penuh apabila mereka bekerja minimal 35 jam 

dalam seminggu. Sebaliknya, pegawai yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, 

dikategorikan setengah pengangguran yang terlihat. 

b. Waktu istirahat kerja 

Waktu istirahat kerja perlu diberikan kepada pegawai agar mereka dapat memulihkan 

kembali rasa lelahnya. Dengan adanya waktu istirahat yang cukup, pegawai dapat bekerja 

lebih semangat dan bahkan dapat meningkatkan produksi serta efisiensi. 

2. Lingkungan kerja psikologis 

a. Kebosanan  

Kebosanan kerja dapat terjadi akibat rasa tidak enak, pekerjaan yang monoton, kurang 

bahagia, kurang istirahat dan kelelahan. Untuk mengurangi perasan bosan kerja, 

perusahaan dapat melakukan penampatan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian dan 

kemampuan pegawai, pemberian motivasi dan rotasi kerja. 

b. Pekerjaan yang monoton  

Suatu pekerjaan yang sifatnya rutin tanpa variasi akan dapat menimbulkan rasa bosan 

karena pekerjaan yang dilakukan akan terasa monoton, sehingga menimbulkan kemalasan 

yang dapat mengakibatkan kegiatan bekerja berkurang yang mengakibatkan menurunnya 

motivasi kerja pegawai. 
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c. Keletihan 

Keletihan kerja terdiri dari dua macam yaitu keletihan psikis dan keletihan fisiologis. 

Penyebab keletihan psikis adalah kebosanan kerja sedangkan keltihan fisiologis dapat 

mengakibatkan meningkatnya kesalahan dalam bekerja, meningkatkan absensi , turn over, 

dan kecelakaan kerja.  

 Lingkungan kerja non fisik (psikososial) yang terdiri atas kondisi perusahaan dan 

hubungan pesonal didalamnya, menurut Kozlowski dan Doherty (1989, hlm. 546) mengungkapkan 

bahwa lingkungan kerja sosial (non fisik) terdiri dari beberapa spek yaitu : 

1. Struktur organisasi dan struktur kerja, kejelasan struktur organisasi dan kejelasan hubungan 

staf antara pegawai satu dengan yang lain, serta kejelasan deskripsi jabatan masing – masing 

pegawai.  

2. Deskripsi kerja, kejelasan detail dan perincian pekerjaan yang harus dikerjakan sehingga 

pegawai dapat saling bekerja sama dengan baik. 

3. Tanggung jawab, kejelasan pemisahan pertanggung jawaban antara pegawai satu dengan 

pegawai lain sehingga tidak terjadi pelemparan atau penghindaran tanggung jawab atas 

pekerjaan yang tidak selesai. 

4. Tekanan kerja, besaran beban kerja yang di berikan ada setiap pegawai haruslah disesuaikan 

dengan kamampuan fisik dan akademik yang seimbang antara pegawai satu dengan yang lain. 

5. Kebebasan mengambil keputusan, kesempatan dalam mengambil keputusan dengan 

kebebasan bertanggung jawab tanpa ada tekanan dari pimpinan.  

6. Peluang menciptakan kebersamaan, kesempatan untuk berinteraksi antar pegawai di dalam 

meciptakan kerja sama untuk menghasilkan kerja yang berkualitas. 

7. Perhatian dan dukungan pimpinan, pimpinan berperan sebagai sosok yang mendukung akan 

memberikan perhatian terhadap pegawai dalam rangka kesuksesan kerja.  

8. Kebersamaan, interaksi antara pegawai satu dengan yang lainnya dimana seorang pegawai 

menganggap pegawai lain sebagai partner untuk mencapai tujuan kerja dan sesuatu yang harus 

di kuasai. 

9. Komunikasi, interaksi antar pegawai satu dengan pegawai lain secara terbuka sehingga 

tercipta keterbukaan dalam masalah kerja dan kondisi yang mendukung kelancaran kerja.  
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 Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil indikator lingkungan kerja non fisik yaitu 

interaksi sosial yang memungkinkan terjadinya komunikasi di dalam organisasi umumnya terdiri 

dari : 

1. Hubungan antar karyawan. 

Dalam suatu organisasi antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya pasti saling 

melakukan komunikasi. Hal ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan berkenaan dengan 

pekerjan yang menjadi tanggung jawabnya. Suatu pekerjaan yang membutuhkan kerjasama 

dan bantuan karyawan lain mutlak diselesaikan dengan lancar dan baik. Oleh karena itu, 

hubungan antar karyawan perlu dibina dan dipelihara sebaik mungkin untuk menunjang usaha 

pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

2. Hubungan karyawan dengan atasan/pimpinan. 

Hubungan karyawan dengan pimpinan tidak kalah pentingnya dengan hubungan antar 

karyawan. Dalam hubungan karyawan dengan pimpinan terdapat hubungan timbal balik. 

Pimpinan senantiasa memberikan perintah disertai tengan petunjuk pelaksanaan suatu 

pekerjaan, memberikan motivasi terhadap bawahan, mengikut sertakan bawahan dalam hal 

pembuatan keputusan. Sementara itu karyawan/bawahan melaksanakan apa yang 

diperintahkan pimpinan, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya kepada pimpinan, 

memberikan ide, saran, kritik yang membangun dan lain-lain. yang perlu diperhatikan dalam 

hubungan antara karyawan dengan pimpinan adalah tercapainya keselarasan kerja antara 

pimpinan dengan karyawan sehingga dapat tercapainya keselarasan kerja antara pimpinan 

dengan karyawan dan tercipta suasana kerja yang menyenangkan. 

2.2       Konsep Kepuasan Kerja 

 Salah satu sarana penting pada manajemen sumber daya manusia dalam sebuah sekolah 

adalah terciptanya kepuasan kerja guru. Kepuasan kerja menunjukan kemampuan organisasi dalam 

memenuhi kebutuhan pegawainya. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat 

individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 

nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan 

keinginan individu, maka tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Sebaliknya, semakin 

rendah penilaian individu terhadap pekerjaannya maka semakin rendah kepuasan kerjanya. 

 Pengertian kepuasan telah di kemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu : 
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Keith Davis (1985, hlm. 96) dalam Mangkunegara (2011, hlm. 117) mengemukakan bahwa 

“Job satisfaction is the favorablenes or unfavorablenes with employes view their work“. 

(Kepuasan kerja adalah perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami pegawai saat 

bekerja). Veithzal Rivai (2009, hlm. 856), “ Kepuasan adalah evaluasi yang menggambarkan 

seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang , puas atau tidak puas dalam bekerja”. 

Hani Handoko (2007, hlm. 193) mengatakan bahwa, “Kepuasan kerja adalah keadaan emosional 

yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dengan mana para pegawai memandang pekerjaan 

mereka”. Fred Luthans (2006, hlm. 243), “Kepuasan kerja yaitu merupakan hasil dari persepsi 

pegawai tentang seberapa baik pekerjaan mereka menyediakan hal yang dianggap penting”. As’ad 

(2004, hlm. 104), “Kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap pegawai terhadap pekerjaannya 

sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dan sesama pegawai”. 

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2007, hlm. 117): 

“Kepuasan kerja adalah perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang 

berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang melibatkan aspek – aspek seperti : gaji/upah yang diterima kesempatan 

pengembangan karier, hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, 

struktur organisasi perusahaan, mutu pengawasan. Sedangkan perasaan yang berhubungan dengan 

dirinya, antar lain umur, kondisi kesehatan, kemampuan dan pendidikan”. 

 

 

Melayu Hasibuan (2014, hlm. 202): 

“Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap 

ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam 

pekerjaan, luar pekerjaan dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Kepuasan kerja dalam 

pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil 

kerja, penempatan , perlakuan, peralatan dan suasana lingkungan kerja yang baik”. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

adalah suatu sikap emosional yang dimiliki oleh seseorang baik positif maupun negatif mengenai 

pekerjaannya.  Dimana sikap tersebut terbentuk karena adanya perbedaan antara apa yang menjadi 

harapan dengan kenyataan yang didapatkan ditempatnya bekerja. 
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2.2.1 Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Pegawai 

 Menurut Sedarmayanti (2010, hlm. 120) ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja, yaitu  faktor yang ada pada diri pegawai dan faktor pekerjaannya : 

1. Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakpan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, 

pendidikan, pengalaman kerja, masakerja, kepribadian, emosi, cara berfikir, persepsi dan 

sikap kerja. 

2. Faktor pekerjaan yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi , pangkat (golongan), kedudukan, 

mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan , interaksi sosial dan 

hubungan kerja.  

  Menurut Bakotic, Danica dan Babie (2013, hlm. 207) mengatakan bahwa faktor kepuasan 

kerja terdiri dari manajer, desain pekerjaan, kompensasi, konsdisi kerja, hubungan sosial, merasa 

mendapatkan keuntungan, merasa mendapat keuntungan di tempat lain, level dari aspirasi dan 

kebutuhan untuk sukses. 

 Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja di pengaruhi oleh kondisi kerja, kepemimpinan, 

komunikasi, dan gaji. Ahli di atas menunjukan bahwa kondisi kerja adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Melayu Hasibuan  (2014, hlm. 203) menyatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu : 

a. Balas jasa yang adil dan layak  

b. Penempatan yang tepat sesuai keahlian 

c. Berat - ringannya pekerjaan 

d. Susasana dan lingkungan pekerjaan 

e. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

f. Sikap pimpinan dan kepemimpinannya 

g. Sifat pekerjaan monoton atau tidak 

Ada lima faktor penentu kepuasan kerja yang di sebut Job Descriptive Index (JDI) (Luthans 

, 2006 hlm. 244), yaitu : 

1. Pekerjaan itu sendiri 

Tingkat dimana sebuah pekerjaan menyediakan tugas yang menyenangkan, kesempatan 

belajar dan kesempatan untuk  mendapatkan tanggung  jawab. Hal ini menjadi sumber 

mayoritas kepuasan kerja. Menurut Locke, ciri – ciri intrinsik yang menentukan kepuasan 
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kerja adalah keagamaan, kesulitan , jumlah  pekerjaan, tanggung  jawab, otonomi, kendali 

terhadap metode kerja, kemajemukan dan kreativitas. 

2. Gaji 

Menurut penelitian  Theriault, kepuasan kerja merupakan fungsi dari jumlah absolut dari gaji 

yang di terima, derajat sejauh mana gaji memenuhi harapan – harapan tenaga kerja dan 

bagaimana gaji di berikan. Upah dan gaji di akui merupakan faktor yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

3. Kesempatan promosi  

Pegawai memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperluas pengalaman 

kerja, dengan keterbukaannya kesempatan untuk naik jabatan. 

4. Pengawasan  

Kemampuasn supervisor untuk menyediakan bantuan teknis dan perilaku dukungan. Meurut 

Locke, hubungan fungsional dan hubungan keseluruhan yang positif memberikan tingkat 

kepuasan kerja yang paling besar dengan atasan.  

 

 

5. Rekan kerja 

Kebutuhan dasar manusia untuk melakukan hubungan sosial akan terpenuhi dengan adanya 

rekan kerja yang mendukung pegawai. Jika konflik dengan rekan kerja , maka akan 

berpengaruh pada tingkat kepuasan pegawai terhadap pekerjaan.  

A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2013, hlm. 120) mengatakan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu : 

1. Faktor Pegawai  

Yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan,  

pengalaman kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. 

2. Faktor pekerjaan 

Yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat (golongan),  kedudukan, mutu pengawasan, 

jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksi hubungan sosial dan hubungan 

kerja. 

Veithzal Rivai (2009, hlm. 860) berpendapat bahwa variabel kepuasan kerja yang biasa 

digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang adalah : 
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1. Isi pekerjaan 

 Penampilan tugas yang di berikan serta sebagai kontrol terhadap pekerjaan tersebut. 

2. Supervisi  

Pengawasan yang berkala dan selalu dilakukan oleh atasan agar pekerjaan yang diberikan 

terlaksana dengan baik. 

3. Organisasi manajemen 

Organisasi dengan manajemen yang baik akan mendukung seorang pegawai agar dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan dan pada akhirnya akan merasakan 

kepuasan dalam bekerja. 

4. Kesempatan pengembangan karir  

Seorang pegawai akan merasa puas dalam bekerja apabila perusahaan memberikan 

kesempatan untuk mengembangkan karirnya demi kemajuan perusahaan. 

5. Gaji dan keuntungan finansial lainnya 

Contoh : adanya insentif. 

6. Rekan Kerja 

Kepuasan kerja maka didapat melaui rekan kerja yang dapat bekerjasama dengan baik agar 

pekerjaan yang diberikan dapat terlaksana dengan baik. 

7. Kondisi pekerjaan 

Kepuasan kerja bisa diperoleh seseorang dengan dukungan kondisi lingkungan pekerjaan 

yang baik, rekan kerja serta fasilitas pendukung kerja yang memadai. 

Harold E. Burt dalam As’ad (2004, hlm. 112) mengemukakan pendapatnya tentang faktor- 

faktor kepuasan kerja , yaitu : 

1. Faktor hubugan antar pegawai 

a. Hubungan antara manajer dengan pegawai 

b. Faktor fisik dan kondisi kerja 

c. Hubungan sosial diantara pegawai 

d. Sugesti dari teman sekerja 

e. Emosi dan situasi kerja 

2. Faktor Individual : 

a. Sikap orang terhadap pekerjaannya 

b. Umur orang sewaktu bekerja 
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c. Jenis kelamin 

3. Faktor –faktor luar (extern) : 

a. Keadaan keluarga pegawai 

b. Rekreasi 

c. Pendidikan 

Menurut As’Aad (2004, hlm. 115), faktor –faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, 

yaitu : 

1. Faktor psikologi , meliputi : ketentraman dalam bekerja , sikap terhadap kerja, minat, bakat 

dan keterampilan. 

2. Faktor sosial, meliputi : interaksi sosial baik dengan atasan dan sesama pegawai juga dengan 

pegawai yang berbeda jenis pekerjaannya. 

3. Faktor fisik , meliputi : jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan , suhu, penerangan, dan pertukaran udara, kondisi 

kesehatan pegawai dan umur. 

4. Faktor finansial , meliputi : jaminan sosial, macam- macam tunjangan , sistem dan besarnya 

gaji , serta fasilitas yang di berikan , promosi jabatan. 

Sedangkan dalam Mangkunegara (2013, hlm. 120)  ada  dua faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja, yaitu faktor yang ada pada diri pegawai dan faktor pekerjaannya. 

1. Faktor pegawai, yaitu kocerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, 

pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berfikir, persepsi dan 

sikap kerja. 

2. Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat (golongan), kedudukan, 

mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosijabatan, interaksi sosial, dan 

hubungan kerja. 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah 

suatu sikap emosional yang dimiliki oleh seseorang baik positif maupun negatif mengenai 

pekerjaannya dan tercermin pada kedisiplinan, moral kerja, serta prestasi seseorang. Hal tersebut 

menurut Malayu Hasibuan (2014, hlm. 202) merupakan indikator kepuasan kerja. 
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2.2.2  Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kepuasan Kerja 

 Lingkungan kerja atau kondisi kerja, merupakan salah satu aspek yang harus di perhatikan 

oleh perusahaan karena hal ini akan berpengaruh pada produktivitas kerja, motivasi kerja, 

kepuasan kerja, prestasi kerja, sdan kinerja pegawai. Untuk itu, setiap organisasi harus lebih detail 

dalam memperhatikan lingkungan kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang 

diinginkan. Seperti diungkapkan Stephen P. Robbins (2008, hlm. 110) bahwa “Lingkungan kerja 

seorang pegawai sangat mempengaruhi tingkat kepuasan kerjanya. Hal ini akan berakibat pada 

keseluruhan kinerja pegawai yang bersangkutan”. 

 Lingkungan kerja yang tepat pada sasaran akan menyebabkan pegawai merasa memiliki 

pekerjaan itu dan berakhir dengan kepuasan kerja yang  diharapkan. Lingkungan kerja yang 

mendukung menjadikan pegawai peduli akan lingkungan kerja, baik untuk kenyamanan pribadi 

maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Lingkungan tempat kita mengerjakan sesuatu 

akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya operasi perusahaan karena 

menyangkut banyak faktor emosional dari sudut pandang pegawai. Lingkungan kerja ini akan 

mempengaruhi para pegawai dalam bekerja sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung 

akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan berpengaruh pula terhadap produktifitas organisasi. 

Hal ini sesuai dengan pernyatan Graham Wilson (2008, hlm. 227) yang menyatakan bahwa 

“Lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja”. 

 Menurut Newstrom (2007, hlm. 97), bahwa “Lingkungan kerja mempengaruhi kebosanan 

dalam pekerjaan, kelelahan dalam bekerja dan pekerjaan yang monoton. Hal ini harus diperhatikan 

agar pegawai dapat merasa nyaman dalam bekerja sehingga tidak bosan dalam bekerja dan 

pekerjaan tidak monoton dan pegawai merasa nyaman dalam bekerja sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan dalam bekerja”. 

 Suatu organisasi dalam usaha pencapaian tujuannya harus bisa memperhatikan kepuasan 

kerja pegawainya yang meliputi harapan- harapan dan kebutuhan - kebutuhannya. Apabila yang 

diharapkan pegawai dengan kenyataan yang ada tidak terdapat kesenjangan atau hanya terdapat 

kesenjangan yang kecil berarti masih terdapat kepuasan dalam diri pegawai tersebut.  

 Lingkungan kerja fisik yang buruk, dikhawatirkan dapat menurunkan kepuasan kerja 

pegawai. Pekerjaan yang dilakukan akan terasa tidak menyenangkan untuk diselesaikan. 

Seseorang akan merasa tertekan karena lingkungan kerja yang buruk dan hal  tersebut 

mengakibatkan kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai menjadi berkurang. Jika kepuasan 
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kerja menurun , maka akan memepengaruhi produktifitas organisasi secara keseluruhan. 

Lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja pegawai sehingga pegawai akan 

berusaha menampilkan prestasi kerja yang baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  

Menurut  Fredrick Herzberg dkk. dalam Sedarmayanti (2009, hlm. 68) menyatakan bahwa 

pada manusia berlaku faktor pemeliharaan di lingkungan pekerjaannya. Hasil penelitian 

menyimpulkan  terdapat 10 faktor pemeliharaan  yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan 

2. Supervisi teknis  

3. Hubungan antar manusia dengan atasan 

4. Hubungan antara manusia dengan pembinanya 

5. Hubungan antar manusia dengan bawahannya 

6. Gaji atau upah 

7. Kestabilan kerja (job security) 

8. Kehidupan pribadi 

9. Kondisi tempat kerja 

10. Status 

Istilah untuk faktor pemeliharaan adalah hygiene factors atas “dissatisfiers”. Faktor 

pemeliharaan (maintenance factor) pada umumnya berkaitan dengan lingkungan diluar pekerjaan 

tetapi mempunyai hubungan dengan pekerjaan. Kehadiaran faktor pemeliharaan tidak terlalu kuat 

dalam memberikan motivasi kepada pegawai, tetapi menimbulkan ketidakpuasan bila faktor  – 

faktor tersebut tidak hadir. 

2.3      Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

NO Nama Judul Penelitian Hasil 

1. 

 

Hendiana  

(Skripsi, 

2013). 

Pengaruh Kondisi Kerja 

terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan pada Divisi 

Sumber Daya Manusia 

PT. KAI (Persero) 

Bandung. 

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan dari kondisi kerja 

terhadap kepuasan kerja karywan 

pada divisi sumber daya manusia 

PT. KAI (persero) Bandung. 
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2. Fahriani 

Rodiana 

Rohmatillah 

(Skripsi, 

2014) 

 

Pengaruh Kondisi Kerja 

Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan pada 

Bagian Sekretariat di 

Dinas Perkebunan 

Provinsi Jawa Barat. 

Kondisi kerja berpengaruh positif 

terhadap produktivitas kerja  

karyawan. 

3. Bani 

Nurcahya 

2012 

(Jurnal, 

0807127 

UPI). 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja Non Fisik terhadap 

Kepuasan Kerja Pegawai 

Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

Hsil perhitungan R-Square 35,4% 

artinya pengaruh lingkungan kerja 

non fisik terhadap kepuasan kerja 

pegawai sebesar 35,4% sedangkan 

64,6% dipengaruhi faktor lain 

yang tidak diteliti. 

 

4. Tedja 

Ipansah 

(Skripsi, 

2012). 

Pengaruh Komunikasi 

dan Lingkungan Kerja 

Non Fisik terhadap 

Motivasi Kerja : Studi 

Persepsional Pegawai 

Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean 

Bandung.  

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara komunikasi dan 

lingkungan kerja non fisik 

terhadap motivasi kerja karyawan 

pada pegawai kantor pengawasan 

dan pelayanan bea dan cukai tipe 

madya pabean Bandung. 

 

5. Leonardus 

Bintoro 

(Skripsi, 

2010). 

Analisi Pengaruh 

Lingkungan Kerja Dan 

Motivasi Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan PT. Sumber 

Sehat Semarang. 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa 19,0% kepuasan kerja 

karyawan dipengaruhi oleh 

motivasi kerja dan lingkungan 

kerja, sedangkan 81,0% adalah 

karena faktor diluar model ini. 

6. Robby 

Alam Fath  

(Skripsi, 

2015,  

UNY). 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja Non Fisik dan 

Karakteristik Pekerjaan 

Terhadap Kepuasan Kerja 

(Studi Pada Karyawan 

Hotel Bintang Dua di 

Yogyakarta). 

Hasil penelitian menunjukan 

adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara lingkungan kerja 

non fisik dan karakteristik 

pekerjaan terhadap kepuasan kerja 

karywan di hotal bintang dua di  

Yogyakarta. 

7. Lisa 

Nurpalesa 

Pengaruh Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dan 

Hasil penelitian menunjukan : 
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(Skripsi, 

2014, 

UNY). 

Lingkungan Kerja 

terhadap Profesionalisme 

Guru dan Kepuasan Kerja 

Guru SMA Negeri di 

Sleman Yogyakarta. 

1) Adanya  Pengaruh positif dan 
signifikan kepemimpinan 

sekolah terhadap 

profesionalime guru dan 

kepuasan kerja. 

2) Tidak ada pengaruh dan tidak 

signifikan lingkungan kerja 

terhadap profesionalisme guru. 

8. Ligia Rifani 

(2017, 

Tesis) 

Pengaruh Kondisi Kerja  

Sosial terhadap 

Kepuasan Kerja dan 

Implikasinya terhadap 

Kinerja TKI di Gijang-

Gun Busan Korea 

Selatan. 

 

Penelitian ini menghasilkan 

beberapa temuan antara lain: 

tingkat kondisi kerja sosial 

berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepuasan kerja, tingkat 

kondisi kerja sosial berpengaruh 

positif terhadap tingkat kinerja, 

dan tingkat kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap 

tingkat kinerja. 

Sumber : Diadaptasi dari berbagai sumber 

 Penelitian terdahulu mengenai kondisi kerja dan kepuasan kerja menjadi acuan dan tujuan 

dalam penelitian ini. Tetapi terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu, jika pada sebelumnya 

respondennya adalah karyawan swasta , pada penelitian ini respondennya adalah guru yang 

berstatus PNS maupun  honorer yang mengajar disekolah swasta, dengan dua variabel yang  diteliti  

lingkungan kerja non fisik (variabel X) yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru (variabel 

Y). 

2.4      Kerangka Berfikir 

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini menggunakan 

pendekatan psikologi tentang perilaku. Luthans (1985) dan Gibson et.al. (1997)  dalam  Uep dan 

Sambas (2011, hlm 62 - 64) mengungkapkan bahwa konsep dasar psikologi pada dasarnya 

dilandasi oleh proses-proses psikis diri individu yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Dalam 

konteks penelitian ini, lingkungan kerja fisik mewakili situasi yang menyediakan stimulus (S) 

yang dapat diamati, dihayati, dan dialami oleh organisme (O) atau individu, melahirkan persepsi 

atau interprestasi terhadap stimulus yang pada akhirnya melahirkan perilaku (B) tertentu.. 

Selanjutnya perilaku yang ditampilkan individu akan menimbulkan perubahan di lingkungannya 

berupa hasil dari perilaku (C). Dengan demikian berdasarkan model teori SOBC ini, lingkungan 
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kerja berperan sebagai stimulus yang memiliki pengaruh terhadap perilaku karyawan sehingga 

membentuk hasil perilaku karyawan berupa kepuasan kerja. 

 

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana kerangka konsep dapat dilihat 

dibawah ini : 

Tabel 

Perilaku Individu dalam Konteks Perilaku Organisasi 

 

 
             

 

 

 

 

 

Sumber : Diadaptasi dari Luthans (2006, hlm 197-199) 

 

Menurut  Fred  Lutans  (2006, hlm 141)  menjelaskan bahwa, “Kepuasan  kerja adalah  

hasil dari persepsi karyawan  mengenai seberapa baik  pekerjaan  mereka  dengan  memberikan  

hal yang dinilai  penting”. 

Adapun   yang   menjadi   indikator   kepuasan   kerja   yang   digunakan penelitian ini 

sesuai dengan pendapat Malayu S. P. Hasibuan (2007, hlm 202) yaitu, (1) Moral Kerja, (2), 

Kedisplinan, (3) Prestasi Kerja. 

Tinggi rendahnya kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh faktor- faktor tertentu. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Frederick Herzberg dalam teori   dua   faktor   (two   factor   

theory).   Menurut   teori   ini,   kepuasan   dan ketidakpuasan meruapakan sesuatu hal yang berbeda 

namun berhubungan, dan individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipuaskan. 

Kebutuhan ini terbagi dalam dua kategori yaitu faktor motivation dan faktor hygiene. 

Faktor  motivator seringkali  disebut  dengan  istilah  pemuas  (satisfiers) karena 

berhubungan langsung dengan kepuasan kerja dan kinerja individu. Faktor motivator  meliput:  (1)  

Achievement,  (2)  Recognition,  (3)  The work  itself,  (4) Responsibility, (5) Advancement and 

growth. Herzberg dalam buku Griffin (2013, hlm 284). 

Sedangkan  faktor  “hygiene”,  biasa  disebut  dengan  ekstrinstik. Kebutuhan-kebutuhan 

ini berhubungan langsung dengan lingkungan fisik kerja dan berkaitan dengan kondisi-kondisi 

Lingkungan 

Kerja 

Karakteristik 

Anggota 

Prilaku 

Individu 

Kepuasan Kerja 

CONSEQUENCY 

(C) 
BEHAVIOR 

(B) 

ORGANISM 

(O) 

STIMULUS 

(S) 
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lingkungan kerja yang menyenangkan. Faktor “hygiene” ini meliputi; (1) Supervisors, (2) 

Working conditions, (3) Interpersonal relations, (4) Pay and security, (5) Company policies and 

administration. Herzberg dalam buku Griffin (2013, hlm 284). 

Dari beberapa indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja, dalam penelitian ini fokus 

kajian yaitu lingkungan kerja non fisik, salah satunya adalah mencapai kepuasan kerja sehingga 

berpengaruh pada kinerja dari sumber daya manusia di sekolah  tersebut. Lingkungan  kerja  yang  

menyenangkan,  kepala sekolah  yang  selalu  memperhatikan keluh kesah guru dan karyawan. 

Berdasarkan  UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1. Guru merupakan 

komponen yang harus ada didalam pendidikan. Peran guru tidak bisa diabaikan karena, tanpa guru 

pendidikan tidak dapat terlaksana. Untuk itu, diperlukan guru dengan  kinerja yang baik agar 

sistem pendidikan dapat berjalan dengan lancar. 

 Kinerja guru yang baik tercermin dari dari  sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya yang tercermin pada  moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Sikap 

ini menurut Hasibuan disebut kepuasan kerja (Hasibuan 2014, hlm. 202). 

 Menurut Luthans (2005, hlm 212), faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja adalah 

sebagai berikut : 

1. Supervisor (Atasan) 

Hubungan antara atasan dan bawahan bisa disebut  dengan hubungan fungsional dan 

keseluruhan (entity) . Hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana atasan membantu 

bawahan, untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi karyawan, misalnya 

dengan memberikan pekerjaan yang menantang. Hubungan keseluruhan didasarkan pada 

ketertarikan antar pribadi yang mencerminkan sikap dasar dan nilai-niai yang seru. 

2. The work it self  (Pekerjan itu Sendiri) 

Pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan kerja. Ada beberapa unsur yang 

paling penting dari kepuasan kerja yang menyimpulkan bahwa pekerjaan yang menarik dan 

menantang, serta perkembangan karir merupakan hal penting untuk setiap karyawan.  

3. Pay (Gaji) 

Kepuasan kerja merupakan fungsi dari jumlah absolut dari gaji yang diterima, derajat sejauh 

mana gaji memenuhi harapan-harapan tenaga kerja, dan bagaimana gaji diberikan. Yang 

penting ialah sejauh mana  gaji yang diterima dirasakan adil. Jika gaji dipersepsikan sebagai 
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adil didasarkan tuntutan-tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standard gaji 

yang berlaku untuk kelompok pekerjaan tertentu, maka akan ada kepuasan kerja. 

4. Promotion Opportunity (Kesempatan Promosi) 

Kesempatan untuk dipromosikan nampaknya memiliki dampak dalam kepuasan kerja. Hal ini 

disebabkan karena promosi mengambil beberapa bentuk yang berbeda dan memiliki 

keanekaragaman dari yang menyertai kompesasi. Contohnya , apabila seorang karyawan naik 

jabatan, gaji karyawan tersebut juga naik sesuai dengan jabatannya dan kepuasan kerja 

karyawan tersebut juga meningkat. 

5. Co-Worker (Rekan Kerja) 

Hubungan yang ada antar pekerja adalah hubungan ketergantungan sepihak, yang bercorak 

fungsional. Kepuasan kerja yang ada pada para pekerja timbul karena mereka dalam jumlah 

tertentu berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dapat saling berinteraksi, dalam artian 

kebutuhan sosialnya terpenuhi. Rekan kerja memberikan sumber-sumber semangat, 

kenyamanan, nasihat, dan bantuan kepada karyawan individu. Kelompok kerja yang baik 

dapat membuat pekerjaan menjadi menyenangkan. 

6. Working Condition (Kondisi Kerja) 

Keadaan atau suasana di tempat kerja merupakan faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

kerja. Bila kondisi kerjanya baik, bersih, atraktif, dan nyaman, maka karyawan akan merasa 

mudah dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam kondisi kerja seperti itu kebutuhan-

kebutuhan fisik dipenuhi dan memuaskan tenaga kerja. 

Faktor -  faktor diatas sebagian besar merupakan komponen dari faktor lingkungan kerja 

akan mempengaruhi para pegawai dalam bekerja sehingga baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan berpengaruh pula terhadap produktifitas 

organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyatan Graham Wilson (2008, hlm. 227) yang menyatakan 

bahwa “Lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja”. Demikian 

juga  diungkapkan Stephen P. Robbins (2008, hlm. 110) bahwa “Lingkungan kerja seorang 

pegawai sangat mempengaruhi tingkat kepuasan kerjanya. Hal ini akan berakibat pada keseluruhan 

kinerja pegawai yang bersangkutan”. 

Lingkungan kerja itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan 

lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja yang diduga sebagian besarnya mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah lingkungan kerja non fisik. Menurut Duane P. Schultz dan Sydney E. Schultz 
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dalam Mangkunegara (2005, hlm 105), “Lingkungan kerja non fisik adalah semua aspek fisik 

psikologis kerja dan peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian 

kinerja”. Lingkungan kerja non fisik merupakan keadaan lingkungan tempat kerja pegawai yang 

berupa suasana kerja yang harmonis dimana terjadi hubungan atau komunikasi antara bawahan 

dengan atasan serta hubungan antar sesama pegawai (Sedarmayanti, 2001, hlm. 31).  

Adanya suasana kerja dan komunikasi yang harmonis, diharapkan guru akan merasa betah 

ditempat kerja sehingga mampu menumbuhkan sikap kedisiplinan yang tinggi  moral kerja yang 

baik serta dapat menunjukkan prestasi yang tinggi.  Lingkungan kerja non fisik yang meliputi 

hubungan dan kerjasama yang baik tersebut dapat meningkatkan kepuasan kerja  (Bani, 2012; 

Robby,2015; Hendiana,2013; Fahriani,2014; Ligia,2017). Penulis akan memfokuskan 

pembahasan pada lingkungan non fisik. Berdasarkan pola pikir diatas, maka penulis 

menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2. 2 

Model Penelitian 
 

2.5       Hipotesis  

 Hipotesis adalah jawaban sementara yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan 

paling tinggi tingkat kebenarannya. Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002, 

hlm. 64) mengemukakan pendapatnya tentang hipotesis sebagai berikut : “ Hipotesis dapat 

diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul”. 

 Hipotesis yang dapat dirumuskan dan akan diuji pada penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh Lingkungan  Kerja Non Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Guru di SMK PGRI 3 CIMAHI. 
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