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ABSTRAK 

 

Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 

pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian. Variabel-

variabel tersebut antara lain work life balance, lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Sampel yang diambil sebanyak 54 dan analisis statistik meliputi uji asumsi 

klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil 

analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel work life 

balance dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja yang dapat dilihat dari nilai signifikansi F yaitu 0,000 < 0,05 dan 

nilai R square sebesar 0,514. Hal ini menunjukkan bahwa Work life 

balance dan lingkungan kerja berpengaruh sebesar 51,4% terhadap 

kepuasan kerja karyawan dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Work Life Balance, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama 

indonesia.1 Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat 

Indonesia yang berdiri tahun 1991. Secara perlahan bank syariah mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang 

sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan larangan praktek  

riba, perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam 

bertransaksi.  

Berdirinya bank syariah di Indonesia tentunya memiliki landasan atau 

dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar dalam menjalankan segala 

aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan. Bank syariah memiliki 

dua dasar hukum yang pertama berdasarkan peraturan negara yaitu Undang-

Undang Dasar yang berlaku didunia perbankan syariah dan yang kedua 

berdasarkan Al-Quran dan hukum islam seperti yang tertera pada Surah An-Nisa 

Ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut: 

 

َرةً َعن تَرَ  َٰٓ أَن تَُكوَن ِتَجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم بَْينَُكم بِٱْلَبَٰ ۟ا أَْمَوَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ََل تَأُْكلُوَٰٓ
َٰٓ ۟ا أَنفَُسُكْم ۚ إِنَّ  َيَٰ نُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُوَٰٓ اٍض م ِ

َ َكاَن بُِكْم  َرِحيًماٱَّللَّ  

 
1 https://www.ojk.go.id 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

Ayat selanjutnya yang menjadi landasan hukum bakn syariah 

terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut: 

فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكم بَْعًضا فَْليَُؤد ِ ٱلَِّذى ٱْؤتُِمَن  َوإِن ُكنتُْم َعلَىَٰ َسفٍَر َولَْم   ْقبُوَضةٌ ۖ  ٌن مَّ تَِجُدو۟ا َكاِتبًا فَِرَهَٰ

َدةَ ۚ َوَمن يَْكتُْمَها فَإِنَّهُۥَٰٓ َءاثٌِم قَْلبُهُۥ ۗ َ َربَّهُۥ ۗ َوََل تَْكتُُمو۟ا ٱلشََّهَٰ َنتَهُۥ َوْلَيتَِّق ٱَّللَّ ُ بَِما تَْعَملُ أََمَٰ وَن َعِليمٌ  َوٱَّللَّ  

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para 

saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terasa semenjak era 

reformasi, setelah pemerintah dan bank indonesia memberikan komitmen besar 

dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah di 

indonesia. Khususnya semenjak perubahan undang-undang perbankan dengan UU 

No.10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan 
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jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, 

tetapi juga menyangkut pengembangan pemahanan dan kesadaran masyarakat



 
 
 

untuk meningkatkan sisi permintaan.2 Secara kelembagaan, bank syariah di indonesia dapat 

dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah 

(UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Palembang termasuk kedalam bagian Bank Umum Syariah (BUS) yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.3 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang sangat sadar akan ketatnya 

persaingan yang ada. Bagaimanapun juga hal ini tidak bisa dianggap sepele hingga akhirnya 

mau tidak mau, maka siapapun yang ingin tetap eksis dan mendapat pengakuan dari 

masyarakat harus terus mengembangkan kemampuan SDM yang dimiliki.  Dengan adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas akan mendukung tujuan yang akan dicapai oleh 

perusahaan, sehingga karyawan dapat terpacu untuk bekerja keras, dan menghasilakan 

prestasi yang baik untuk kemajuan perusahaan dan meningkatkan keahlian karyawan itu 

sendiri.  

Kegiatan yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi adalah kinerja karyawan, 

yakni bagaimana ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, 

atau peranan dalam organisasi. Selain kinerja karyawan kepuasan kerja karyawan juga sangat 

penting untuk ditingkatkan. Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan 

penting. Karena terbukti besar manfaat baik bagi individu, industri dan masyarakat. Bagi 

individu, penelitian adalah sebab-sebab dan sumbet-sumber kepuasan kerja yang 

memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan  kehidupan mereka. Bagi 

industri, penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha peningkatan 

produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. 

 
2 https;//www.bi.go.id 
3 https://www.ojk.go.id 



 
 
 

Selanjutnya, masyarakat tentu akan menikmati hasil kapasitas maksimum dari industri serta 

naiknya nilai manusia di dalam konteks pekerja.4 

Kepuasaan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individu. Setiap 

individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang 

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

keinginan indvidu, maka makin pula kepuasan terhadap kegiatan yang dirasakan tersebut. 

Dengan demikian, kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas 

perasaan senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Kepuasan kerja 

karyawan didalam organisasi tidak lepas dari kondisi lingkungan kerja dan work life balance. 

Disamping menuntut karyawan untuk dapat melaksanakan setiap tujuan perusahaan yang 

harus dicapai, perusahaan juga harus memperhatikan fleksibilitas kerja karyawan dalam 

menjalankan kehidupan sosialnya.  

Work life balance merupakan  keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan 

kerja. Dalam pandangan karyawan work life balance merupakan pilihan mengelola kewajiban 

kerja dan pribadi atau tanggung jawab terhadap keluarga, sedangkan dalam pandangan 

perusahaan work life balance merupakan tantangan untuk menciptakan budaya yang 

mendukung diperusahaan dimana karyawan dapat fokus pada pekerjaan mereka sementara di 

tempat kerja.5 Work life balance merupakan konsep keseimbangan yang melibatkan ambisi 

atau karir dengan kebahagiaan, waktu luang, keluarga dan pengembangan spiritual. 

Keseimbangan antara kehidupan didalam pekerjaan yang baik akan mengahasilkan semangat 

kerja yang tinggi, timbulnya perasaan puas terhadap pekerjaan yang dimiliki, dan adanya rasa 

tanggung jawab penuh baik didalam pekerjaan maupun didalam kehidupan pribadi. Dalam 

meningkatkan kepuasan kerja, saat ini banyak perusahaan hendaknya menerapkan program 

 
4 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, ed. Kencana Prenada Media Group (Jakarta, 2012).hlm.73 
5 Uki Yonda Asepta, “Analisis Pengaruh Work Life Balance Dan Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan PT. Telkomsel, Tbk Branch Malang,” Jurnal JIBEKA Vol.11, no. No.1 (2017): 78. 



 
 
 

work life balance. Program ini dianggap penting  karena perusahaan menyadari bahwa 

karyawan tidak hanya menghadapi  peran serta masalah dalam pekerjaan, namun juga diluar 

pekerjaan. 

Demi mendukung meningkatnnya kinerja dan kepuasan kerja dibutuhkan lingkungan 

kerja yang nyaman, efektif dan efesien. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.6 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja, yang dapat 

mempengaruhi diriya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja 

ada dua macam yaitu, lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan 

kerja fisik merupakan semua keadaan yang terdapat disekitar tempat kerja, yang 

mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan 

lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi dan yang berkaitan  dengan 

hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja.7 

Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, aman dan menyenangkan merupakan salah satu 

cara perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja para karyawan. Para karyawan dapat 

meningkatkan kinerjanya secara maksimal dengan didukung lingkungan kerja yang sesuai. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasi adanya research gap dari 

variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Research Gap Work Life Balance Terhadap Kepuasan Kerja 

Work Life Balance Hasil Penelitian penelitian 

 
6 Lulu Novena Sitinjak, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan,” Jurnal 

Administrasi Bisnis Vol. 60, no. No.2 (2018): 163. 
7 Ibid. 



 
 
 

Terhadap Kepuasan 

Kerja 

Terdapat pengaruh positif 

antara work life balance 

terhadap kepuasan kerja 

Maryo Wildo Wenno 

(2018)8 

Uki Yonda Asepta 

(2017)9 

Tidak ada pengaruh 

antara work life balance 

terhadap kepuasan kerja 

Andi Alianto dan Rina 

Anindita (2013)10 

Pengaruh work life balance terhadap kepuasan kerja yang diteliti oleh Maryo 

Wildo Wenno dan Uki Yonda Asepta menunjukkan bahwa work life balance 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hal ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Andi Alianto dan Rina Anindita yang menunjukkan bahwa work life 

balance tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Tabel 1.2 

Research Gap Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil Penelitian Penelitian 

Terdapat pengaruh positif 

antara lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja 

Agung NBD (2012) 

Nuridha Citraning Tyas 

(2017) 

Tidak ada pengaruh 

antara lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja  

Agung Wahyu Handaru 

(2013) 

 

 
8 Maryo Wildo Wenno, Hubungan Antara Work Life Balance Dan Kepuasan Kerja Pada Karyawan Di PT.PLN 

Persero Area Ambon, Jurnal Maneksi Vol.7 No.1, Juni 2018 ISSN: 2302-9560 
9 Uki Yonda Asepta, Analisis Pengaruh Work Life Balance Dan Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan PT. TELKOMSEL, TBK Branch Malang, Jurnal JIBEKA, Vol.11 No.1, Agustus 2017 
10 Andi Alianto dan Rina Anindita, Pengaruh Kompensasi dan Work Life Balance TerhadaP Kepuasan Kerja 

Dimediasi Stres Kerja, (Jakarta : Universitas Esa Unggul) 



 
 
 

Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan yang diteliti 

oleh Agung NBD dan Nuridha Citraning Tyas menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kepuasan keja. Hal ini bertentangan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Agung Wahyu Handaru yang menunjukkan lingkungan kerja 

tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Work Life Balance dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Palembang“.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh keseimbangan kehidupan kerja (Work Life Balance) 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Palembang? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis 

memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, 

penelitian ini hanya berkaitan dengan “ Keseimbangan kehidupan kerja (Work Life 

Balance) dan Lingkungan kerja Terhadap Kepuasan Kerja di Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Palembang “ 

 

 



 
 
 

 

 

 

D. Tujuan 

Berdasarkan dengan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh keseimbangan kehidupan kerja (Work Life Balance) 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Palembang 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja  terhadap kepuasan kerja karyawan 

di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pengetahuan, 

khususnya mengenai keseimbangan kehidupan kerja (Work Life Balance) dan 

Lingkungan kerja. Lebih lanjut melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

pengetahuan tambahan mengenai pentingnya keseimbangan kehidupan kerja bagi 

setiap karyawan khususnya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang 

agar mereka bisa merasakan keseimbangan kehidupan di dalam pekerjaan dan 

kehidupan di luar pekerjaan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

Perusahaan agar memperhatikan keseimbangan kehidupan kerja karyawan dan 



 
 
 

lingkungan kerja ketika membuat program atau kebijakan yang berkaitan dengan 

para pekerjanya agar kepuasan kerja karyawan semakin meningkat. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini berisikan secara singkat isi yang terkandung dalam 

setiap bab penulisan. Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tetang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat pennelitian serta 

sitematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengembangkan kerangka berfikir, penelitian terdahulu. Arti penting 

pada bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman dan kerangka yang 

membangun teori guna dilakukannya penelitian ini. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitiaan, jenis dan 

sumber data, populasi dan sempel penelitian, teknik pengumpulan data, 

definisi operasional, variabel-variabel penelitian dan teknik analisis 

data 

 

 

 



 
 
 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian dengan data yang telah 

dikumpulkan melalui metode serta tahapan yang diuraikan dalam bab-

bab sebelumnya. 

BAB V  KESIMPULAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian. 

 


