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ABSTRAK 

Efect of Compensation, Working environmen, safety and health, as well as 

Leadership, job Satisfaction  RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

e-mail:zugenk1992@gmail.com 

 

 This study aims to determine the influence of compensation, working 

environment, occupationalhealt and safety as well as leadership on employee job 

satisfaction RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.  

The population of this study is 574 employee and the sampel of 85 

respondents. Data were collected by using a questionnaire with proportionate 

stratified sampling and the sampling tecnique using snowball sampling. And 

analyzedby using multiple liniere regression of the process analyses by SPSS 

program with the level error of significance is 0,05 

The result of analyses show that : (1) Compensation variable (X1) has a 

significant positive effect is t value 2,849.(2) Working environment variable (X2) 

has positive effect but not significant on employee job sativaction based on 

empirical testing result with t value 1,327.(3) Safety and health variabel (X3) has 

positive effect but not significant on employee job satisvaction based on empirical 

testing results with t value 1,067.(4) Leadership variable (X4) has a significant 

positive effect is t value 4,435. F test has calculated F value of 24,991, which can 

be determined independen variabel ( compensation (X1), work environment (X2), 

safety and occopational health (X3), and leadership (X4)) jointly affect the 

dependen variable job satisfaction (Y). The value of R Saquare is 0,533, this 

means thats 53,3% of employee job satisfaction (Y) are explained by 

compensation (X1), work environment (X2), safety and occopational health (X3), 

and leadership (X4). Where as 53,3% influenced by other factors that do not 

excist in this study 

 

Key words:  Compensation, Work environment, Safety and occupational 

health, Leadership, Employee satisfaction 
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ABSTRAK 

Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, Keselamatan Dan Kesehatan 

Kerja, Serta Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

e-mail:zugenk1992@gmail.com 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, 

lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (k3), serta kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja karyawan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

 Populasi dalam penelitian ini sebanyak 574 orang karyawan dan sampel 

yang diteliti sebanyak 85 responden.Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner dengan metode Proportionate Stratified Sampling dengan teknik 

Snowball Sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda yang diolah dengan bantuan aplikasi program SPSS dengan taraf 

signifikansi 0,05. 

 Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) variabel 

Kompensasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan berdasarkan pengujian empiris yang memiliki nilai         2,849. (2) 

Variabel Lingkungan Kerja (X2) berpengaruh positif tapi tidak signifian terhadap 

kepuasan kerja karyawan berdaasarkan pengujian empiris yang memiliki nilai 

        1,327. (3) Variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X3) berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan berdasarkan 

pengujian hasil empiris yang memiliki nilai          1,067. (4) Variabel 

Kepemimpinan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan berdasarkan pengujian hasil empiris yang memiliki nilai          4,435. 

(5) Uji F memiliki nilai F hitung sebesar 24,991 dapat diketahui variabel 

independen ( kompensasi (X1), lingkungan kerja (X2), keselamatan dan kesehatan 

kerja (X3) serta kepemimpinan (4) ) secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan (Y). Nilai Adjusted 

R Square sebesar 0,533, ini berarti sebesar 53,3% kepuasan kerja karyawan 

dijelaskan oleh kompensasi (X1), lingkungan kerja (X2), keselamatan dan 

kesehatan kerja (X3), dan kepemimpinan (X4). Sedangkan sisanya sebesar 46,7% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 

 

Kata-kata kunci: Kompensasi, Lingkungan Kerja, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, Kepemimpinan, Kepuasan Kerja 

Karyawan. 
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BAB I   

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjelang era pasar bebas atau dikenal AFTA (Asean Free Trade 

Assosiation) Indonesia sebagai Negara berkembang harus memaksimalkan 

segala sektor potensi yang dimilikinya agar mampu bersaing dengan 

Negara lainnya baik itu sektor ekonomi, budaya, pariwisata maupun 

potensi kesehatan yaitu rumah sakit. Rumah sakit adalah merupakan salah 

satu bentuk lembaga yang bergerak di bidang  kesehatan, oleh karena itu 

kualitas pelayanan harus terus diperbaharui dan dikembangkan secara 

terus menerus mengikuti perkembangan jaman supaya tetap menjadi 

tempat pilihan pertama bagi para masyarakat ketika mereka sedang di uji 

dengan sebuah pernyakit dan rumah sakit tetap mampu bersaing dengan 

rumah sakit lain di dalam negri maupun luar negri. Berbagai upaya telah 

dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 

baik, diantaranya adalah akreditasi rumah sakit yang saat ini mulai dituntut 

oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan rumah sakit. 

Salah satu Rumah sakit yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang sudah terkenal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

sekitarnya yaitu RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang tersebar 
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hampir diseluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu RS PKU 

Muhammadiyah Kota, Gamping, serta RS PKU Muhammadiyah Bantul. 

Pembangunan dibidang kesehatan khususnya rumah sakit bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan menyeluruh dan terpadu serta 

bersifat meningkatkan kesehatan, pencegahan, pengendalian serta 

penilaian. Pelayanan kesehatan dirumah sakit adalah pelayanan 

menyeluruh dan terpadu serta bersifat peningkatan kesehatan, pencegahan, 

pengobatan, serta pemulihan yang ditujukan untuk semua lapisan 

masyarakat. Pemberian pelayanan yang baik dan optimal di rumah sakit 

sangat bergantung pada ketersediaan (SDM) sumber daya manusia yang 

ada dalam rumah sakit tersebut. Sumber daya manusia merupakan aset 

penting di dalam suatu lembaga maupun perusahaan, dikatakan penting 

dikarenakan tanpa ketersedianya (SDM) sumber daya manusia yang baik, 

cita-cita lembaga tersebut akan sulit untuk dicapai sesuai dengan targetnya 

karena peran sumber daya manusia sangat menentukan tujuan suatu 

lembaga. Bila dikaji secara umum keberhasilan suatu lembaga ataupun 

suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada 

komponen yang ada di dalam lembaga ataupun organisasi itu sendiri 

seperti pimpinan, karyawan, program, tujuan, serta sarana dan prasarana 

yang tersedia. 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM 

adalah Kepuasan kerja karena kepuasan kerja merupakan salah satu 

elemen yang cukup penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan kepuasan 
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kerja dapat mempengaruhi prilaku kerja seperti malas, rajin, produktif, dan 

lain-lain, atau mempunyai hubungan beberapa jenis prilaku yang sangat 

penting dalam organisasi (Marihot Tua Effendi Hariandja, 2009:290). 

Menurut Robbins (2006) Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang sebagai perbedaan antara banyaknya 

imbalan yang diterima pekerja dan banyaknya yang diyakini yang 

seharusnya diterima. Kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh fungsi dan 

kedudukan karyawan dalam organisasi. Karyawan pada level bawah lebih 

besar kemungkinan yang mengalami ketidakpuasan dan kebosanan karena 

pekerjaan yang kurang menantang dan tanggung jawab yang kecil. Hal ini 

bisa terjadi pada karyawan pada level yang bawah yang berpendidikan 

tinggi yang memperoleh pekerjaan yang tidak sepadan dengan 

kemampuan keahliannya. 

Kepuasan kerja dapat menjadi faktor pendorong untuk 

meningkatkan semangat kerja karyawan yang pada gilirannya akan 

memberikan kontribusi kepada keberhasilan lembaga atau organisasi. 

Perusahaan atau lembaga akan mendapat timbal balik dalam bentuk 

keuntungan  jika kerja karyawan baik (Menurut Gorda, 2012:174). 

Ketidakpuasan kerja karyawan disebabkan oleh banyak faktor, bisa 

juga disebabkan oleh besar dan kecilnya kompensasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan kepada para karyawannya (Moh. As’ad,2003:114). 

Selainn kompensasi ada juga faktor yang dapat mempengaruhi ketidak 

puasan kerja seperti faktor pesikologi yaitu faktor yang berhubungan 
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dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman, dalam 

kerja, sikap terhadap kerja, bakat dan ketrampilan. Faktor sosial yaitu 

faktor yang berhubungan dengan interaksi baik dengan sesama karyawan, 

atasan dan karyawan yang berbeda kerjaan. Faktor fisik yaitu faktor yang 

berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik 

karyawan seperti jenis pekerjaan, keadaan kerja, ruangan, suhu, 

penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur. 

Faktor finansial merupakan faktor yang berkaitan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan 

sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan dan promosi 

(Moh. As’ad, 2003:115). 

Tentunya banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi ketidak 

puasan kerja selain dari yang telah disebutkan diatas yaitu tentang 

kompensasi, lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, yang 

memiliki peran paling penting didalam suatu lembaga atau organisasi yaitu 

seperti yang sudah disebutkan diatas yang merupakan aset penting dalam 

suatu organisasi atau lembaga yaitu (SDM) sumber daya manusia yang 

dalam hal ini disebut sebagi seorang pemimpin. 

Tenaga kerja merupakan aset utama. Bagaimanapun sempurnanya 

perencanaan, kebijakan maupun peralatan dengan teknologi mutahir yang 

dimiliki suatu organisasi tidak ada artinya bila tidak ada faktor yang 

menggerakan, yaitu seorang pemimpin. Pemimpinan merupakan bagian 

sentral dari peran manajer secara langsung dengan bawahan, sehingga 
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kepemimpian setiap pemimpin lembaga atau organisasi bisa 

mempengaruhi ketidakpuasan kerja karyawan (Siagian, 1992:12). 

Menurut Putranto (2012:2) Sistem kompensasi kerja yang baik 

adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para karyawan yang pada 

akhirnya memungkinkan perusahaan atau lembaga memperoleh, 

memelihara, dan memperkerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai 

sikap dan prilaku positif akan bekerja secara produktif bagi perusahaan 

atau suatu lembaga. 

Lingkungan kerja merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas yang diembannya. Lingkungan kerja yang baik 

akan menimbulkan perasaan puas dalam diri karyawan sehingga dapat 

memberi pengaruh positif terhadan kepuasan kerja karyawan dan begitu 

juga sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan menimbulkan 

pengaruh negatif terhadap kepuasan karyawan sehingga semangat kerja 

menurun dan hasil pekerjaan kurang maksimal (Nitisemito, 2013:75). 

Keselamatan dan kesehatan kerja  merupakan suatu cara 

perusahaan melindungi para karyawan dari bahaya kecelakaan kerja dan 

pernyakit akibat kerja selama bekerja. Jika Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) diperhatikan dan diterapkan, serta dilaksanakan maka akan 

meningkatkan semangat kerja, keserasian kerja, serta kepuasan kerja yang 

dapat meningkatkan kerja karyawan (Mangkunegara, 2004:162). 
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Kepemimpinan seorang pemimpin tentunya memiliki gaya 

kepemimpinan yang berbeda beda yang dapat mrmbuat karyawan merasa 

nyaman, puas dan atau sebaliknya karyawan merasa tidak nyaman dengan 

gaya kepemimpinanya sehingga pekerjaan yang dibebankan kepeda 

karyawan tersebut tidak bisa diselesaikan secara maksimal. Oleh karena 

itu gaya kepemimpinan yang efektif yang sesuai dengan harapan karyawan 

dalam mengelola sumberdaya manusia dalam suatu unit kerja  akan 

berpengaruh pada prilaku karyawan yang diindikasikan dengan 

peningkatan kepuasan kerja individu dan kerja unit itu sendiri, yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi kerja karyawan secara keseluruhan. Gaya 

kepemimpinan merupakan prilaku dan setrategi sebagai hasil kombinasi 

dari falsafah, ketrampilan, sifat dan sikap yang sering diterapkan 

seseorang pemimpin karena ia mencoba mempengaruhi kerja bawahannya 

Tampubolon (2007:3). 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kepuasan kerja karyawan 

dengan judul “Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3)  Serta Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Studi Kasus pada RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu maka 

dapat diidentifikasikan permasalahan yang ada yaitu, ketidakpuasan kerja 
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karyawan disebabkan oleh banyak faktor, bisa juga disebabkan oleh besar 

dan kecilnya kompensasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada para 

karyawannya (Moh. As’ad,2003 :114).  

Menurut Mardiana (2005 :15) Lingkungan kerja yang tidak 

kondusif akan memberikan rasa tidak aman dan puas sehingga karyawan 

tidak bisa bekerja secara optimal. Selai itu hal yang tidak kalah penting 

yaitu ketersediaannya keselamatan dan kesehatan kerja serta 

kepemimpinan yang kurang baik dan memuaskan dapat menurunkan 

kepuasan karyawan sehingga tujuan dari perusahaan atau lembaga yang 

bersangkutan akan terhambat. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam hal ini penulis ingin membatasi masalah penelitian 

Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) serta  Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, 

Setudi kasus pada RS PKU Muhammadiyah yogyakarta dengan lebih 

memfokuskan pada bagaimana upaya RS PKU Muhammadiyah 

yogyakarta membagun kepuasan kerja karyawan melalui Kompensasi, 

Lingkungan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta 

Kepemimpinan. 

 

D. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dan batasan 

permasalahan tersebut, dapat diajukan perumusan masalah yaitu: 

1. Apakah kompensasi mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada RS 

PKU Muhammadiyah yogyakarta? 

2. Apakah lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

pada RS PKU Muhammadiyah yogyakarta ? 

3. Apakah keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan pada RS PKU Muhammadiyah yogyakarta ? 

4. Apakah kepemimpinan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada 

RS PKU  Muhammadiyah yogyakarta ? 

5. Secara bersama-sama apakah Kompensasi, Lingkungan Kerja, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Kepemimpinan 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan RS PKU Muhammadiyah 

yogyakarta ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada RS PKU Muhammadiyah yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada RS PKU Muhammadiyah yogyakarta. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh terhadap Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) kepuasan kerja karyawan pada RS PKU 

Muhammadiyah yogyakarta. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kepusan 

kerja karyawan pada RS PKU Muhammadiyah yogyakarta. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi, lingkungan kerja, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada RS PKU Muhammadiyah 

yogyakarta. 

 

 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat antara lain bagi peneliti, 

bagi Universitas PGRI Yogyakarta, bagi Organisasi atau Rumah Sakit. 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi 

pengembang ilmu atau peneliti lebih lanjut, sehingga hasil penelitian 

dapat dimanfaatkan serta semakin berkembang. 

2. Bagi Universitas PGRI Yogyakarta 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, tambahan informasi 

dan pengembangan ilmu  pengetahuan juga tentang bagaimana cara 
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mengaplikasikan teori yang telah ada dan didapat di perkuliahan untuk 

dapat mempelajari penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi Organisasi atau Rumah sakit 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi RS PKU 

Muhammadiyah yogyakarta, untuk dijadikan bahan pertimbangan dan 

pedoman untuk memperbaiki serta meningkatkan kepuasan karyawan. 
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