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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

1. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap”. (Q.S. Al-Insyirah: 6-8). 

2. Bukan hanya kecerdasan, melainkan sikap yang dapat mengangkat diri kita 

dalam kehidupan yang lebih baik 

Persembahan: 

1. Ibunda 

2. Ayah 

3. Kakak 
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INTISARI 
 

 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh lingkungan kerja, kepemimpinan, 

kepuasan kerja terhadap kinerja SDM.Lingkungan Kerja adalah segala yang berada 

disekitar karyawan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan dan 

menyelesaikan tugas- tugas yang diberikan kepadanya dalam suatu wilayah. 

Kepemimpinan adalah proses pengerahan dan mempengaruhi aktivitas yang 

berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok.Kepuasan kerja merupakan 

suatu perasaan senang atau tidaknya karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. 

Kinerja SDM merupakan suatu tingkat kemajuan seorang karyawan atas hasil dari 

usahanya untuk meningkatkan kemampuan secara positif dalam pekerjaannya. 

Berdasarkan pada kajian pustaka yang mendalam dan kritis, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja SDM melalui 

lingkungan kerja dan kepemimpinan melalui kepuasan kerja”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap Bank BRI Cabang Pati Jawa Tengah 

yang berjumlah 70 orang dengan menggunakan kuesioner. Metode pengambilan 

sampling menggunakan metode sensus yaitu seluruh anggota populasi dijadikan 

sampel. Motode analisis menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan analisis 

data dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan variabel kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan variabel lingkungan kerja terhadap kinerja SDM, 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel kepemimpinan terhadap 

kinerja SDM. terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel kepuasan kerja 

terhadap kinerja SDM. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan hati yang tulus, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

karena berkat rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini.Shalawat dan salamsemoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya, serta pertolongan beliau 

hingga akhirzaman. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan karya ini sebagai karya 

yang sempurna, namun dengan keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki, 

karya ini lahir dalam bentuk sederhana dan masih jauh dari kata sempurna.Tentunya 

terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari jasa baik berbagai pihak. Oleh karena 

itu, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Ibu Dra. Sri Hindah Pudjihastuti, MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga 

skripsi ini dapat terselesaikan denganbaik. 

2. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, PhD. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan AgungSemarang 

3. Bapak Dr H. Ardian Adhiatma, SE, MM. Selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan AgungSemarang 

4. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staff Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal berupa 

pengetahuan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsiini. 
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