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PENGARUH LINGKUNGAN KERJA PENEMPATAN KERJA DAN 

BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA 

KARYAWAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) 

CABANG COKRONEGARAN 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran, 

2) pengaruh penempatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Cokronegaran, 3) pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran, 4)  pengaruh 

lingkungan kerja, penempatan kerja, dan budaya organisasi secara bersama-sama 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

desain sensus. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Cokronegaran. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis regresi linier ganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

kerja terhadap kepuasan kerja, ada pengaruh yang signifikan antara penempatan 

kerja terhadap kepuasan kerja, ada pengaruh yang signifikan antara budaya 

organisasi terhadap kepuasan kerja, ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja, 

penempatan kerja, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap kepuasan 

kerja dengan nilai SE 51.1% dan SR 100%. Dalam penelitian ini variabel budaya 

organisasi yang lebih banyak memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

Kata kunci: Lingkungan Kerja, Penempatan Kerja, Kepuasan Kerja 

Abstract 

This study aims to describe: 1) the influence of the work environment on PT 

Pegadaian (Persero) Cokronegaran Branch employees' job satisfaction., 2) the 

effect of job placement on employees of PT. Pegadaian (Persero) Cokronegaran 

Branch, 3) the influence of organizational culture on job satisfaction of employees 

of PT. Pegadaian (Persero) Cokronegaran Branch, 4) the influence of the work 

environment, work placement, and organizational culture together on job 

satisfaction of employees of PT. Pegadaian (Persero) Cokronegaran Branch. The 

type of research used in this study is quantitative with a census design. The 

population in this study is all employees of PT. Pegadaian (Persero) Cokronegaran 

Branch. Data collection techniques with questionnaires and documentation. Data 

analysis technique with multiple linear regression analysis. Research shows that 

there is a significant effect between the working environment on job satisfaction, 

there is a significant effect between the workplace on job satisfaction, there is a 

significant effect between the organization's culture on job satisfaction, there is a 

significant effect between the working environment, there is job placement,). The 

organization's culture together against job satisfaction with SE values 51.1% and 

SR 100%. In this study, organizational culture variables have more influence on 

employee job satisfaction. 

Keywords: Work Environment, Work Placement, Job Satisfaction. 
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1. PENDAHULUAN 

Kepuasan kerja menjadi aspek penting untuk para karyawan dalam melakukan 

pekerjannya karena hal tersebut bermanfaat untuk memotivasi karyawan dalam 

bekerja. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bagian d, yang 

menyatakan “Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk 

menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta 

perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan 

pekerja/buruh serta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha. Disaat hak dasar para pegawai sudah terpenuhi, maka 

kepuasan pegawai tinggi, sebaliknya jika hak dasar pegawai belum terpenuhi ketika 

hak dasar pegawai belum terpenuhi (Dewi, 2010).  

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2019) yang menyatakan bahwa 

lingkungan kerja adalah semua yang berada di sekitar pegawai untuk menjalankan 

pekerjaannya, sehingga hal tersebut sedikit banyak dapat ikut memberi pengaruh 

kepuasan dalam bekerja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Karmita et 

al., 2015) yang menyatakan bahwa menempatkan posisi pekerjaan pada karyawan 

yang tepat, hal tersebut akan meningkatkan rasa kepuasan karyawan dalam bekerja. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Wahab, 2021) yang menyatakan bahwa 

budaya organisasi bisa memberi pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan yaitu 

sebuah komitmen yang yang telah berjalan pada sebuah organisasi. 

Lingkungan kerja yaitu suatu keadaan tempat seorang bekerja dimana bisa 

dapat memberikan rasa senang, aman, tentram pada diri karyawan atau pekerja 

maupun saat melakukan tugasnya dalam bekerja (Suprayitno & Sukir, 2017). 

Penempatan kerja adalah suatu keputusan yang di ambil berdasarkan untuk 

menentukan tempat bekerja bagi karyawan ditempat yang tepat (Hasibuan, 2012). 

Budaya organisasi yaitu suatu kesepakatan yang di buat oleh perusahaan yang 

ditujukan untuk setiap karyawan (Subhan & Yusuf, 2020). 

Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1) adakah pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Cokronegaran, 2) adakah pengaruh penempatan kerja terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran, 3) adakah 
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pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Cokronegaran, 4) adakah pengaruh lingkungan kerja, 

penempatan kerja, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran. 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: 1) pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran, 

2) pengaruh penempatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Cokronegaran, 3) pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran, 4) pengaruh 

lingkungan kerja, penempatan kerja, dan budaya organisasi secara bersama-sama 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena tujuan dari penelitian 

adalah untuk mengetahui pengaruh dalam bentuk angka. Desain yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu desain sensus. Uji instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Populasi dalam penelitian ini 

seluruh karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran yang 

berjumlahkan 44 karyawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu angket dan juga dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis 

data dalam penelitian ini uji prasyarat menggunakan uji normalitas, uji linieritas, 

dan uji multikolonieritas. Kemudian untuk uji hipotesis menggunakan uji analisis 

regresi linier ganda, uji parsial (uji t), uji secara simultan (uji F), uji Adjusted R2 

(koefisien determinasi), sumbangan efektif dan sumbangan relative untuk analisis 

data.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji prasyarat analisis yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas 

bertujuan untuk melihat data yang digunakan berdistibusi normal atau tidak. Maka 

hal tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini: 
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Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data 

Hasil uji normalitas dengan melihat hasil nilai Kolmogorov-Smirnov 

didapatkan nilai sig 0.466 yang berarti data tersebut berdistribusi normal karena 

nilai sig lebih dari 0.05. Hasil uji prasyarat analisis yang kedua yaitu uji linieritas. 

Bertujuan untuk melihat apakah variabel yang digunakan memiliki sifat linier atau 

tidak. Maka hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

Tabel 1. Rangkuman Hasil Uji Linieritas 

Variabel Sign. Tingkat Kesalahan Kesimpulan 

Lingkungan Kerja 0.854 0.05 Linier 

Penempatan Kerja 0.062 0.05 Linier 

Budaya Organisasi 0.629 0.05 Linier 

Hasil uji linieritas didapatkan masing-masing variabel bernilai lebih dari 

0.05 maka model regresi masing-masing variabel mempunyai hubungan yang linier 

atau garis lurus. Hasil uji prasyarat yang ketiga yaitu uji multikoloneritas. Bertujuan 

untuk melihat apakah model regresi menunjukkan korelasi atau tidak. Hal tersebut 

dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel Toleransi VIF Keterangan 

Lingkungan Kerja 0.679 1.472 Tidak ada multikolonieritas 

Penempatan Kerja 0.568 1.760 Tidak ada multikolonieritas 

Budaya Organisasi 0.737 1.356 Tidak ada multikolonieritas 

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan masing-masing variabel nilai 

toleransi > 0.1 dan nilai VIF < 10. Maka tidak terjadi multikolonieritas. Uji 

selanjutnya yaitu uji analisis linier berganda, untuk mengetahui apakah masing-
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masing varibael lingkungan kerja, penempatan kerja, dan budaya organisasi 

memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan baik secara parsial 

maupun simultan.  

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Regresi thitung Sig. 

Konstanta 2.471   

Lingkungan Kerja 0.476 2.099 0.042 

Penempatan Kerja 0.863 2.067 0.045 

Budaya Organisasi 0.720 2.856 0.007 

Fhitung 15.973   

Sig. 0.000   

R2 0.511   

Data tabel 3 diperoleh persamaan Y = 2.471+0.476X1 + 0.863X2 + 0.720X3. 

Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel berpengaruh positif baik 

secara parsial maupun simultan. Tujuan yang pertama dalam penelitian ini yaitu 

untuk mendeskripsikan pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran. Berdasarkan uji 

keberartian koefisien regresi linier ganda untuk variabel lingkungan kerja (X1) di 

peroleh nilai thitung > ttabel sebesar 2.099 > 2.022 dengan nilai signifikansi sebesar 

0.042 < 0.05. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja (X1) memberikan pengaruh yang 

positif terhadap kepuasan kerja karyawan.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan kajian teori dan penelitian yang 

relevan. Lingkungan kerja merupakan semua hal yang berada disekitar para 

karyawan untuk mempengaruhi karyawan (Nitisemito, 2016). Dengan adanya 

lingkungan kerja yang baik sehingga dapat memberikan nilai kepuasan kerja yang 

baik terhadap karyawan, sehingga dengan adanya kepuasan dalam bekerja dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam bekerja di perusahaan. Hasil tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2019) hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Disamping itu juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh (Astuti & Iverizkinawati, 2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh (Rahmat Ilahi, 2021) hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja.  Dapat disimpulkan bahwa semakin baik lingkungan kerja yang 

didapat oleh karyawan maka kepuasan kerja akan semakin tinggi. Sebaliknya jika 

lingkungan kerja kurang baik yang didapatkan oleh karyawan maka semakin turun 

kepuasan kerja yang didapat pada karyawan. 

Selanjutnya tujuan yang kedua penelitian yaitu untuk mendeskripsikan 

pengaruh penempatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Cokronegaran. Berdasarkan uji keberartian koefisien regresi 

linier ganda untuk variabel penempatan kerja (X2) di peroleh nilai thitung > ttabel 

sebesar 2.067 > 2.022 dengan nilai signifikansi sebesar 0.045 < 0.05. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif penempatan kerja (X2) 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Dengan hal ini dapat disimpulkan semakin baik 

penempatan kerja yang diberikan sehingga semakin tinggi nilai kepuasan kerja 

karyawan dalam bekerja. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan kajian teori dan juga penelitian yang 

relevan. Pengertian penempatan kerja yaitu sebuah keputusan dalam memberi 

kedudukan seorang individu agar ditempatkan di posisi yang telah ditentukan sesuai 

dengan kemampuannya (Mawei et al., 2014). Hasil tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Angga Dwipalguna & Mujiati, 2015) dalam hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa penempatan kerja berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Disamping hal itu juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Karmita et al., 2015) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

penempatan kerja berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Muliani & Indrawati, 2016) dalam hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa penempatan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

menempatkan karyawan pada penempatan kerja kerja yang semakin baik maka 
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kepuasan kerja akan semakin meningkat. Sebaliknya jika penempatan kerja yang 

diperoleh kurang baik maka kepuasan kerja karyawan akan menurun. 

Berikutnya tujuan yang ke tiga yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh 

budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Cokronegaran. Berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier ganda 

untuk variabel budaya organisasi (X3) di peroleh nilai thitung > ttabel sebesar 2.856 > 

2.022 dengan nilai signifikansi sebesar 0.007 < 0.05. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif budaya organisasi (X3) terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Dengan hal ini dapat disimpulkan semakin baik budaya organisasi 

yang diberikan sehingga semakin tinggi nilai kepuasan kerja karyawan dalam 

bekerja.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian teori dan juga penelitian yang 

relevan. Hal tersebut juga sejalan dengan teori budaya organisasi merupakan suatu 

kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan diterapkan pada kehidupan aktivitas 

kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan 

(Fahmi, 2016). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Rizky et al., 2020) hasil penelitiannya menyatakan bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Disamping itu 

juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahab, 2021) hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 

(Herawan et al., 2015) hasil penelitiannya menyatakan bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya budaya organisasi yang baik dalam perusahaan 

atau organisasi maka kepuasan kerja karyawan akan meningkat. Sebaliknya jika 

budaya organisasi dalam perusahaan atau organisasi maka kepuasan kerja 

karyawan akan menurun. 

Tujuan yang terakhir yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh lingkungan 

kerja, penempatan kerja, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran. 

Berdasarkan keberartian uji regresi linier ganda atau uji F di peroleh hasil nilai 
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Fhitung > Ftabel yaitu sebesar 15.973 > 2.84 dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05. 

Dapat simpulkan bahwa variabel lingkungan kerja, penempatan kerja, budaya 

organisasi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut bahwa kecenderungan peningkatan lingkungan kerja, penempatan kerja, 

dan budaya organisasi akan meningkatkan nilai kepuasan kerja karyawan pada 

perusahaan. Sebaliknya jika kecenderungan penurunan lingkungan kerja, 

penempatan kerja, dan budaya organisasi akan menurunkan nilai kepuasan kerja 

karyawan pada perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian yang relevan. 

Kepuasan maupun ketidak-puasan merupakan sesuatu hal yang sangat berbeda 

dengan pekerjaan, hal tersebut merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh 

karyawaan, suatu perasaan yang diinginkan oleh karyawan, dan dipikirkannya 

mengenai suatu hal yang pantas maupun berhak bagi seorang karyawan.  Kepuasan 

kerja merupakan sikap positif tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul 

berdasarkan penelitian terhadap situasi kerja (Rasyid & Tanjung, 2020). Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paksi, 2020), (Saputra, 

2020), hasil penelitiannya menyatakan bahwa budaya organisasi, lingkungan kerja, 

dan penempatan kerja memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan rumusan masalah terdapat empat kesimpulan yaitu: Ada pengaruh 

yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Ada 

pengaruh yang signifikan antara penempatan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Ada pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja, 

penempatan kerja, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 
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