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TESIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA HENDRO GUNARTO 

ABSTRAK 

Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik Terhadap Kinerja  

Pegawai melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening  

Pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga 

 
Hendro Gunarto 

Sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam mencapai tujuan 

organisasi. Universitas Airlangga sebagai Perguruan tinggi Negeri Badan Hukum 

mempunyai target masuk ke dalam 500 besar Univeritas terbaik di dunia sehingga 

diperlukan rencana strategis dalam pengelolaan bidang akademik dan non akademik 

agar target tersebut dapat tercapai. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui, 

menganalisis dan memperoleh data tentang kinerja pegawai dalam ruang lingkup 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja pegawai pada kantor manajemen Universitas 

Airlangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif eksplanatif. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel bebas 

(lingkungan kerja fisik dan non fisik), variabel terikat (kinerja) dan variabel 

intervening (kepuasan kerja). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai 

pada direktorat–direktorat yang ada di kantor manajemen Universitas Airlangga. 

Jumlah Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 151 orang. Teknik 

pengambilan sampling yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Proportionate 

Stratified Random Sampling. Teknik analisis data yang dilakukan di dalam penelitian 

ini menggunakan metode Statistik melalui beberapa pengujian yakni : uji validitas, uji 

reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Hasil analisa data pada 1) Uji 

validitas menunjukkan hasil yang valid (rhitung > rtabel); 2) pada Uji Reliabilitas 

menunjukkan hasil yang reliabel untuk semua variabel (nilai cronbach alpha > 0.6); 

3) pada Uji asumsi klasik untuk semua pengujian yang dilakukan menunjukkan nilai 

yang memenuhi syarat; 4) Untuk uji hipotesis dengan regresi linier berganda, uji t dan 

uji F. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan semua hasil tes berpengaruh positif dan 

signifikan kecuali kepuasan kerja terhadap kinerja yang menunjukkan hasil tidak 

signifikan.  

 

Kata Kunci :  Lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, kepuasan kerja, 

kinerja 
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