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ABSTRAK 

Muhammad romadhoni lubis / 212014418/2021 Pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang / Manajemen 

Sumber Daya Manusia 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah Pengaruh lingkungan kerja dan 

kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang?. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  Pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini merupakan 

penelitian asosiatif yang menunjukkan adanya korelasi antara dua variabel atau lebih. 

Sampel berjumlah 80 responden yang dibagikan kepada karyawan Universitas Muhammadiyah 

Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berdasarkan hasil 

kuisioner yang diisi oleh responden, dan data sekunder untuk penelitian ini adalah nomor 

pegawai. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,uji validitas dan 

realibilitas,regresi linier berganda,uji f (uji linier), dan uji t (uji parsial). 

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

signifikan lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan Universitas 

Muhammadiyah Palembang. Adapun secara parsial juga menunjukkan bahwa ada pengaruh 

signifikan lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan Universitas 

Muhammadiyah Palembang   

 

Kata  Kunci : kepuasan kerja, lingkungan kerja, motivasi kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



ABSTRACT 
 

Muhammad romadhoni lubis / 212014418/2021/ Effect of work environment and 

compensation on employee job satisfaction Muhammadiyah University of Palembang / 

Human Resource Management 

The formulation of the problem in this research is is there any influence of work environment 
and compensation on job satisfaction of employees of Muhammadiyah University of 
Palembang?. The purpose of this study was to determine the effect of work environment and 
compensation on job satisfaction of employees of Muhammadiyah University of Palembang. 
This research is an associative research which shows a correlation between two or more 
variables. 
The sample amounted to 80 respondents which were distributed to employees of the 
Muhammadiyah University of Palembang. The data used in this study is primary data based on 
the results of questionnaires filled out by respondents, and secondary data for this study is 
employee numbers. The method of analysis in this research is qualitative analysis, validity and 
reliability test, multiple linear regression, f test (linear test), and t test (partial test). 
The results of multiple linear regression test showed that simultaneously there was a significant 
effect of work environment and compensation on job satisfaction of Muhammadiyah University 
of Palembang employees. Partially, it also shows that there is a significant effect of work 
environment and compensation on job satisfaction of Muhammadiyah University of Palembang 
employees 

 
Keywords: job satisfaction, work environment, work motivation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi pada saat ini persaingan perusahaan sangat kuat, perusahaan yang 

kuat akan menjadi penguasa dan perusahaan yang lemah tidak dapat bersaing oleh karena itu 

perusahaan harus pintar melakukan inovasi dan perubahan agar perusahaan semakin maju 

dan berkembang sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.Upaya yang dilakukan 

oleh perusahaaan adalah dengan memberikan disiplin kerja kepada karyawan sehingga 

karyawan terdorong bekerja secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki sangat berperan penting dalam memajukan dan mengembangkan perusahaan.  

Sumber daya manusia memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi 

atau perusahaan, karena manusia merupakan aset hidup yang perlu diperhatikan secara 

khusus oleh perusahaan.Kenyataan bahwa manusia sebagai aset utama dalam organisasi atau 

perusahaan harus mendapatkan perhatian serius dan dikelola dengan sebaik mungkin.Hal ini 

dimaksudkan agar sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan mampu memberikan 

kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.Dalam pengelolaan 

sumber daya manusia inilah diperlukan manajemen yang mampu mengelola sumber daya 

secara sistematis,terencana,dan efisien.Terdapat berbagai sumber daya yang dibutuhkan 

dalam menjalankan suatu bisnis perusahaan, seperti modal,material dan mesin.Tidak 

terkecuali perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia,yaitu para 

karyawan.Karyawan yang diharapkan organisasi tentunya adalah karyawan 
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 yang dapat bekerja produktif, yaitu yang berkemampuan untuk menghasilkan 

produktivitas kerja yang optimal seperti yang direncanakan. 

Salah satu kajian dalam SDM adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap 

positif atau negative yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka,(Greenberg dan 

Baron dalam Yoyo,agus dan Nunung,2018:76). Individu yang dmaksud adalah karyawan. 

Karyawan-karyawan yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya dinilai sebagai 

karyawan-karyawan yang puas sehingga karyawan tersebut akan merasa senang dan selalu 

berusaha bekerja maksimal. Hal ini akan menguntungkan perusahaan. Demikian sebaliknya 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja/karyawan yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya,sehingga 

akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Lingkungan yang baik cenderung akan 

mendukung kepuasan karyawan bekerja. 

Kompensasi juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kompensasi adalah apa 

yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya,(William 

B.Werter dan Keith Davis dalam buku Malayu S.P. Hasibuan 2017:119).Kompensasi yang 

adail dan sepadan akan lebih memuaskan karyawan. 

Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) termasuk salah satu organisasi yang 

memperhatikan kepuasan kerja karyawannya.Peneliti bertanya kepada 20 orang karyawan di 

UMP tentang perasannya selama bekerja di UMP. Ternyata hanya satu diantara karyawan 

tersebut yang merasa tidak senang,artinya hampir semua karyawan  
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senang bekerja di UMP.Peneliti bertanya lebih lanjut tentang apa yang membuat 

 karyawan senang bekerja di UMP. Alasan yang muncul adalah : 

1. Karyawan senang karena gajinya 

     Beberapa karyawan merasa senang dengan gaji yang mereka terima selama   bekerja 

di UMP.Diantara mereka tidak ada yang menyebutkan jumlah gaji yang 

diterimanya,tetapi para karyawan menilai gaji tersebut cukup untuk memenuhi 

kebutuhan.Gaji tersebut dianggap halal.Selain gaji,para karyawan juga menerima 

insentif yang dibagikan pada kegiatan-kegiatan kepanitiaan, misalnya wisuda.Selain itu, 

para karyawan juga merasa senang menerima tunjangan kesehatan.  

2. Karyawan senang karena lingkungan kerjanya. 

      Beberapa karyawan merasa bekerja di lingkungan yang nyaman.Lingkungan UMP 

dinilai karyawan bersih,ada petugas kebersihan yang selalu siap membersihkan 

lingkungan.Pewarnaan yang serba hijau dinilai memiliki kesan segar.Selain itu 

penerangan juga dirasa cukup.  

     Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka menarik jika dilakukan   penelitian 

yang berjudul Pengaruh Lingkungan Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Di Universitas Muhammadiyah Palembang 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakng masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Ada Pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Universitas Muhammadiyah Palembang? 
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2. Ada pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan di  Universitas Muhammadiyah Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi secara bersama-sama 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Universitas Muhammadiyah Palembang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Universitas Muhammadiyah Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis  

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang seungguhnya khususnya terhadap 

pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan di 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

2. Bagi UMP dan Bagi Almamater 

Hasil penellitian dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk perbaikan UMP dan 

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki 

topik relatif sama. 
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