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SARI 
 
 
Wahyu Intani Kusumaningsih. 2009. Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus. Jurusan 
manajemen. Fakultas ekonomi. Universitas negeri semarang.  
 
Kata Kunci: Kinerja, Kompensasi, Lingkungan Kerja 
 

 Kinerja karyawan merupakan suatu tindakan yang dilakukan karyawan 
dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Kinerja karyawan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kompensasi, lingkungan 
kerja, budaya organisasi dan disiplin kerja. Semuanya mempunyai peranan 
penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Obyek penelitian ini adalah 
Perusahaan Rokok Sukun Kudus diperoleh temuan kesenjangan anatara sesuatu 
yang diharapkan perusahaan dengan perilaku yang dilakukan karyawan dalam 
bekerja. Hal tersebut terindikasi dari tingkat fluktuasi volume produksi 
Perusahaan Rokok Sukun Kudus dan terdapat kecenderungan menurun pada 
setengah semester periode tahun 2007. Permasalahan  dalam penelitian ini adalah 
: adakah pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 
pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus pada tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompensasi terhadap kinerja 
karyawan pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan produksi bagian 
penggulungan rokok pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus yang berjumlah 1375.  
Sampel dalam penelitian ini adalah 93 responden. Metode pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling. Variabel yang 
diteliti dalam penelitian ini terdiri dari variabel  bebas (kompensasi dan 
lingkungan kerja) dan variabel  terikat (kinerja karyawan). Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan kuesioner. Sedangkan metode analisis datanya 
menggunakan analisis deskriptif presentase, analisis regresi berganda dan 
pengujian hipotesis melalui uji simultan dan uji parsial. 
 Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diambil 
adalah ada pengaruh antara kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus. Besarnya pengaruh kompensasi 
terhadap kinerja karyawan adalah 44,76%, lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan sebesar 65,93%, dan pengaruh secara simultan kompensasi dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Rokok Sukun 
Kudus secara simultan sebesar 72,7%. 

 Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 
diharapkan agar produktifitas karyawan dapat senantiasa ditingkatkan melebihi 
target produksi, maka perusahaan harus menerapkan kebijakan untuk 
meningkatkan insentif tambahan sebagai bentuk kompensasi yang diberikan 
kepada karyawan karena prestasi kerjanya yang melebihi standar operasional 
perusahaan dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif 
sehingga kinerja karyawan dapat mengalami kenaikan secara berkelanjutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 

manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya 

manusia. Tugas MSDM adalah mengelola unsur manusia secara baik agar 

diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Di dalam organisasi, 

manusia merupakan salah satu unsur yang terpenting didalam suatu 

organisasi. Tanpa peran manusia meskipun berbagai faktor yang dibutuhkan 

itu telah tersedia, organisasi tidak akan berjalan. Karena manusia merupakan 

penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi. Oleh karena itu hendaknya 

organisasi memberikan arahan yang positif demi tercapainya tujuan 

organisasi.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu 

organisasi adalah kinerja karyawannya. Kinerja karyawan merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan perusahaan (Handoko, 2001 : 135). Setiap perusahaan 

selalu mengharapkan karyawannya mempunyai prestasi, karena dengan 

memiliki karyawan yang berprestasi akan akan memberikan sumbangan 

yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, dengan memiliki karyawan yang 

berprestasi perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Karena 

seringkali perusahaan menghadapi masalah mengenai sumber daya 
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manusianya. Masalah sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri 

bagi manajemen karena keberhasilan manajemen dan yang lain itu 

tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Apabila individu dalam 

perusahaan yaitu SDM-nya dapat berjalan efektif maka perusahaan tetap 

berjalan efektif. Dengan kata lain kelangsungan suatu perusahaan itu 

ditentukan oleh kinerja karyawan. Menurut  (Siagian, 2003) bahwa kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : gaji, lingkungan kerja, 

budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja (motivation), disiplin 

kerja, kepuasan kerja, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya.  

Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya adalah 

dengan memperhatikan kompensasi. Kompensasi terdiri dari bermacam-

macam bentuk, seperti : gaji, upah, insentif, tunjangan, kesejahteraan, 

fasilitas, dll. Menurut Handoko (2000 : 155) pengertian kompensasi adalah 

segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja 

mereka. Bila kompensasi diberikan secara benar, para karyawan akan lebih 

terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran – sasaran organisasi. 

Salah satu kompensasi yang diharapkan oleh karyawan adalah menerima 

gaji. Karyawan merasa adanya keadilan terhadap gaji yang diterima 

sehubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Kompensasi 

biasanya diberikan untuk : menarik pegawai yang cakap dan berkualitas 

dalam organisasi, mendorong pegawai untuk berprestasi, mempertahankan 

pegawai yang produktif dan berkualitas agar tetap setia, menjamin 

keadilan, mengendalikan biaya, mengikuti aturan hukum, meningkatkan 
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efisiensi administrasi serta meningkatkan kinerja karyawan (Slamet, 

2007;261). Kompensasi yang berupa gaji penting bagi karyawan sebagai 

individu karena besarnya gaji mencerminkan ukuran nilai karya mereka 

diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Tingkat 

kompensasi absolut karyawan menentukan skala kehidupannya, sedangkan 

kompensasi relatif menunjukkan status dan martabat mereka. Oleh karena 

itu, bila para karyawan memandang kompensasi mereka tidak memadai, 

prestasi kerja, motivasi dan kinerja akan turun secara dramatis (Sulistyani 

dan Rosidah, 2003:206). 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan merupakan bagian penting 

untuk memberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang nyaman dalam 

pencapaian tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Salah satu 

tujuan perusahaan adalah meningkatkan kinerja karyawan. Perusahaan 

yang mempunyai lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan 

memberikan  motivasi bagi karyawannya untuk meningkatkan kinerjanya 

(Simamora, 1999). Motivasi mencapai kenyamanan tempat kerja antara 

lain  dapat dilakukan dengan jalan memelihara perasaan fisik seperti 

memelihara prasarana fisik. Prasarana fisik seperti kebersihan yang selalu 

terjaga, penerangan cahaya yang cukup, ventilasi udara, suara musik dan 

tata ruang kantor yang nyaman. Lingkungan kerja yang dapat menciptakan 

hubungan kerja yang mengikat antara orang-orang yang ada di dalam 

lingkungannya (Nitisemito, 1992:183). Pihak manajemen perusahaan juga 

hendaknya mampu mendorong inisiatif dan kreatifitas. Kondisi seperti 
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inilah yang selanjutnya menciptaakan antusiasme untuk bersatu dalam 

organisasi peruahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan  

meningkatkan kinerja karyawan.  

Menurut hasil penelitian Suswaty (2004) menyimpulkan bahwa 

kepuasan gaji terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Artinya apabila ada perubahan peningkatan variabel kepuasan 

gaji akan meningkatkan variabel kinerja pegawai atau dapat juga dikatakan 

apabila ada perubahan penurunan variabel kepuasan gaji tentunya juga 

akan menurunkan variabel kinerja pegawai. Penelitian mengenai pengaruh 

kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh 

Nurhayani (2009) menarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh 

kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. 

  Penelitian mengenai pengaruh lingkungan kerja karyawan terhadap 

prestasi kerja karyawan yang dilakukan oleh Nurdyansyah (2009) 

menunjukkan hasil adanya pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Menurut Kusani, (2008) 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada Perusahaan Rokok 

Sukun Kudus dan mengambil sampel karyawan produksi bagian 

penggulungan rokok.. Pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus sangat 

membutuhkan kinerja karyawan yang tinggi untuk meningkatkan 

produktivitas perusahaan. Untuk itulah, maka langkah-langkah yang 
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dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan sangat diperlukan, salah 

satunya adalah dengan memberikan kompensasi yang adil dan 

menciptakan lingkungan kerja yang baik serta kondusif. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan 

adalah kompensasi. Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan 

sebagai balas jasa atas kerja yang telah mereka lakukan (Handoko, 2000 : 

155). Kompensasi yang diberikan Perusahaan Rokok Sukun  Kudus 

kepada karyawan bagian produksi terdiri dari kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial. Kompensasi finansial terdiri dari upah, bonus 

atau insentif berupa tunjangan. Sedangkan kompensasi non finansial 

berupa tunjangan yang sifatnya tidak langsung. Upah karyawan bagian 

penggulungan diberikan secara harian dan disesuaikan dengan jumlah 

rokok yang bisa dihasilkan oleh karyawan pada setiap harinya. Produksi 

per hari yang dibebankan kepada karyawan bagian penggulungan adalah 

36.000 batang rokok yang harus diproduksi oleh 6 karyawan dalam satu 

kelompok kerja. 

Karyawan akan memperoleh upah sesuai dengan jumlah rokok yang 

mampu diproduksi. Jika karyawan mencapai jumlah produksi yang 

melebihi target, maka karyawan akan mendapatkan tambahan insentif 

sebagai bentuk kompensasi atas prestasi kerja yang telah diraihnya. Upah 

pokok yang diterima oleh karyawan bagian penggulungan dalam satu 

bulan adalah Rp 624.000. Perhitungan upah tersebut didasarkan pada 

perhitungan upah harian karyawan. Jika karyawan mangkir dari tempat 
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kerja, maka upah tersebut akan dikurangi sesuai dengan aturan standar 

kerja karyawan yang ada.  

Upah karyawan pada hari biasa diberikan berdasarkan perhitungan 

setiap pencapaian target produksi rokok yang dihasilkan yaitu 6000 batang 

rokok. Setiap pencapaian target produksi, karyawan diberi upah sebesar 

24000 setiap harinya. Dengan demikian, jika karyawan mencapai target 

produksi, maka dalam satu bulan karyawan akan menerima upah pokok 

sebesar Rp 624.000,-. Jika karyawan mampu melakukan produksi lebih 

dari target standar produksi, maka karyawan akan memperoleh insentif 

tambahan dengan rincian setiap batang rokok yang dihasilkan akan 

dikalikan dengan Rp 4,-. 

Selain upah pokok, perusahaan masih memberikan insentif dalam 

bentuk lain. Karyawan juga memperoleh tunjangan hari raya sebagai salah 

satu kebijakan yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

semangat kerja karyawan. Dalam meningkatkan kinerja karyawan, 

Manajemen Perusahaan Rokok Sukun Kudus tidak hanya menerapkan 

kebijakan yang berhubungan dengan kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan, tetapi juga meningkatkan fasilitas yang ada. 

Perusahaan Rokok Sukun Kudus melakukan beberapa peningkatan 

fasilitas untuk karyawan, diantaranya adalah perluasan lahan parkir, 

perbaikan akses jalan ke arah pabrik, penggantian secara rutin alat 

pendukung sirkulasi angin, serta penambahan dan perbaikan beberapa 

fasilitas lain untuk mendukung kenyamanan karyawan dalam 
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melaksanakan tugasnya. Idealnya, peningkatan fasilitas tersebut akan 

meningkatkan produktifitas karyawan karena perbaikan sarana pendukung 

seperti jalan raya akan memudahkan akses karyawan ke tempat kerja 

sehingga mengurangi tingkat keterlambatan karyawan, perbaikan fasilitas 

internal ditujukan agar karyawan merasa nyaman dalam melaksanakan 

tugasnya dan tidak mengalami kesulitan ketikan membutuhkan sarana 

pendukung lain untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi. 

Oleh karena itu, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan selama ini lebih difokuskan pada usaha perusahaan untuk 

menciptakan rasa nyaman dan kemudahan karyawan dalam melaksanakan 

tugas.  Untuk mengurangi tingkat stressing karyawan yang disebabkan 

oleh beban tugas serta target yang harus dicapai, perusahaan menetapkan 

kebijakan yang cukup longgar. Dengan jam kerja efektif selama delapan 

jam kerja, karyawan diberi kelonggaran waktu istirahat selama setengah 

jam yang dibagi dalam tiga kali jam istirahat sehingga karyawan dapat 

melakukan relaksasi dan kembali bugar untuk melaksanakan aktifitas 

produksi kembali.  

Upaya peningkatan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan serta peningkatan fasilitas yang ada ditujukan agar 

terjadi peningkatan produktifitas karyawan. Akan tetapi, berdasarkan hasil 

observasi awal penelitian, diperoleh data bahwa terjadi fluktuasi volume 

produksi perusahaan rokok sukun kudus dan terdapat kecenderungan 
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menurun pada setengah semester periode tahun 2007. Adapun data 

produksi bulanan Perusahaan Rokok Sukun Kudus adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Volume Produksi Perusahaan Rokok Sukun Kudus Tahun 2007 

Bulan  Jumlah Karyawan Produksi Pokok 
(dalam ribuan)  

Produksi 
tambahan  

(dalam ribuan) 

Jumlah  
(dalam 
ribuan) 

Januari  1371 214500 871 215371 
Februari  1373 247500 893 248393 
Maret  1375 247500 894 248394 
April  1368 247500 864 248364 
Mei  1370 247500 865 248365 
Juni  1373 247500 872 248372 
Juli  1373 247500 841 248341 
Agustus  1373 247500 841 248341 
September  1374 247500 842 248342 
Oktober  1376 247500 823 248323 
November  1374 247500 824 248324 
Desember  1375 247500 830 248330 

     
Sumber: Perusahaan Rokok Sukun Kudus 2007 

Kinerja karyawan merupakan perilaku organisasional yang secara 

langsung berhubungan dengan produksi atau penyampaian jasa (Nelson, 

1997 dalam Suswaty, 2004:7). Kinerja karyawan di Perusahaan Rokok 

Sukun pada periode tahun 2007 mengalami penurunan omset penjualan.  

Kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kompensasi, 

selain itu kinerja juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan, musik dan sebagainya 

(Nitisemito, 1992 : 197). Lingkungan kerja Perusahaan Rokok Sukun 

Kudus dapat terlihat dari : suasana kerja di lingkungan eksternal maupun 
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internal perusahaan yang aman, nyaman dan tenang, hubungan yang baik 

dan saling membantu antar sesama rekan kerja akan mempunyai pengaruh 

yang baik dalam meningkatkan kinerjanya serta tersedianya fasilitas yang 

memadai sehingga memudahkan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan.  

Pada kenyataannya di Perusahaan Rokok Sukun Kudus kinerjanya 

tetap menurun meskipun lingkungan kerjanya sudah tercipta dengan  baik 

dan kondusif. Perusahaan Rokok Sukun Kudus merupakan sebuah 

perusahaan yang berdiri sejak lama dan sampai sekarang masih berdiri. 

Berdasarkan data volume produksi pada tahun 2007 diketahui bahwa 

Perusahaan Rokok Sukun Kudus mengalami fluktuasi volume produksi 

dengan kecenderungan menurun pada Kinerja karyawan  

   Setiap perusahaan selalu mengharapkan agar para karyawannya 

berprestasi. Para karyawan yang berprestasi dan memiliki kinerja yang 

tinggi bisa dilihat dari dari tingkat kualitas dan kuantitas kerjanya. Kualitas 

kerja itu sendiri mencakup ketaatan, kedisiplinan dan dedikasi. Sedangkan 

kuantitas kerja itu merupakan pencapaian target tepat waktu dan tepat 

jumlah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  

Penilaian kinerja digunakan atasan sebagai alat pengukur kinerja 

masing-masing karyawan. Penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan 

terdiri dari: kedisiplinan, kepatuhan, tanggung jawab, prestasi kerja dan 

kejujuran. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan diberikan 
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penghargaan (reward) oleh perusahaan, misalnya diberikan berupa : bonus 

yang lebih atas prestasinya, kenaikan tunjangan dan tambahan insentif.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul:  

“PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN 

ROKOK SUKUN KUDUS”. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara 

terperinci masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Rokok Sukun Kudus? 

2. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Rokok Sukun Kudus? 

3. Apakah ada pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus.  

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus. 
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3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompensasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.Bagi Perusahaan Rokok Sukun Kudus 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi Perusahaan Rokok Sukun Kudus dalam upaya 

meningkatkan kinerja karyawan yang lebih baik. 

2.Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh 

kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Rokok Sukun Kudus 

3.Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya 

manusia khususnya yang berhubungan dengan kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini, maka secara singkat akan 

disusun dalam 5 bab, yang terdiri dari : 
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Bab satu yaitu pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

Bab dua yaitu landasan teori mengenai kompensasi, lingkungan kerja 

dan kinerja, kerangka pemikiran, hipotesis serta uraian teoritis lainnya yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

Bab tiga yaitu metode penelitian menjelaskan mengenai populasi dan 

sampel, variabel yang digunakan, jenis data, sumber data, metode 

pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta metode analisis data 

yang digunakan. 

Bab empat yaitu hasil penelitian dan pembahasan menguraikan 

tentang gambaran umum perusahaan serta pengaruh kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

Bab lima yaitu penutup menjelaskan tentang simpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kinerja Karyawan 

2.1.1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2001:67). Sedangkan menurut Sulistyani dan 

Rosidah (2003:223) kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan 

usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. 

Menurut Nelson (1997) dalam Suswaty (2004) kinerja 

(performance) merupakan perilaku organisasional yang secara 

langsung berhubungan dengan produksi barang atau penyampaian 

jasa. Kinerja seringkali dipikirkan sebagai pencapaian tugas, dimana 

istilah tugas sendiri berasal dari pemikiran aktivitas yang dibutuhkan 

oleh pekerja. Karena kinerja pegawai merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang 

dilakukan perusahaan (Handoko, 1995 : 135). 

Slamet (2007:36) kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi 

dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan 

seseorang, sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat 

kemampuan tertentu. Gibson (1997) pada Suswaty (2004) 
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mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait 

dengan tujuan organisasi seperti : kualitas, efisiensi dan kriteria 

efektivitas kerja lainnya.  

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, 

usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya 

(Bernardin dan Russell dalam bukunya Sulistyani dan Rosidah, 

2003:223). Kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari 

fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode 

waktu tertentu. Sedang kinerja suatu jabatan secara keseluruhan 

sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi pegawai atau 

kegiatan yang dilakukan. 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan adalah yang 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada 

organisasi ( Mathis dan Jackson, 2000 : 78). Kinerja merupakan hasil 

kerja dihasilkan oleh karyawan yang ditampilkan sesuai dengan 

perannya dalam organisasi (Hariandja, 2002 : 195). Kinerja 

merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuannnya. Kinerja dapat berjalan baik apabila karyawan 

mendapatkan gaji sesuai sesuai harapan, mendapatkan pelatihan dan 

pengembangan, lingkungan kerja yang kondusif, mendapat perlakuan 

yang sama, penempatan karyawan sesuai keahliannnya serta 
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mendapatkan bantuan perencanaan karir, serta terdapat umpan balik 

dari perusahaan. 

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi oleh 

Mc. Cleland dalam Mangkunegara (2001:68) sebagai berikut: 

a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi 

b. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi 

c. Memiliki tujuan yang realistis 

d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasi tujuannya  

e. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam 

seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya 

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 

 

2.1.2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

   Menurut Gibson (1997 : 164) faktor–faktor yang 

mempengaruhi kinerja sebagai berikut : 

a. Faktor Individu 

Faktor individu meliputi: kemampuan, ketrampilan, latar 

belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan 

demografi seseorang. 
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b. Faktor Psikologis 

Faktor–faktor psikologis terdiri dari: persepsi, peran, sikap, 

kepribadian, motivasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja. 

c. Faktor Organisasi 

Struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan 

imbalan. 

Kinerja seorang pegawai akan baik apabila : 

a. Mempunyai keahlian yang tinggi 

b. Kesediaan untuk bekerja 

c. Lingkungan kerja yang mendukung 

d. Adanya imbalan yang layak dan mempunyai harapan masa 

depan, (Prawirosentono, 1999) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Siagian 

(2003) bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu: kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, 

kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, 

komunikasi dan faktor-faktor lainnya. 

 

2.1.3. Manfaat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance apprasial) dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia adalah sangat penting artinya. 

Hal ini mengingat bahwa dalam kehidupan organisasi setiap orang 

sumber daya manusia dalam organisasi ingin mendapatkan 
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penghargaan dan perlakuan yang adil dari pemimpin organisasi yang 

bersangkutan. 

Secara rinci manfaat penilaian kinerja dalam suatu 

organisasi menurut Notoatmodjo (2003:142) adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan prestasi kerja 

Dengan adanya penilaian, baik manajer maupun karyawan akan 

memperoleh umpan balik, dan mereka dapat memperbaiki 

pekerjaan mereka. 

b. Kesempatan kerja yang adil 

Dengan adanya penilaian kinerja yang akurat akan menjamin 

setiap karyawan akan memperoleh kesempatan menempati posisi 

pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.  

c. Kebutuhan-kebutuhan pelatihan pengembangan 

Melalui penilaian kinerja akan dideteksi karyawan-karyawan 

yang kemampuannya rendah, dan kemudian memungkinkan 

adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 

mereka. 

d.Penyesuaian kompensasi 

Penilaian kinerja dapat membantu para manajer untuk 

mengambil keputusan dalam menentukan perbaikan pemberian 

kompensasi, gaji, bonus dan sebagainya. 
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e. Keputusan-keputusan promosi dan emosi 

Hasil penilaian prestasi kerja terhadap karyawan dapat digunakan 

untuk mengambil keputusan untuk mempromosikan karyawan 

yang berprestasi baik, dan demosi untuk karyawan yang 

berprestasi jelek. 

f. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan 

Hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk menilai desain 

kerja. Artinya hasil penilaian prestasi kerja ini dapat membantu 

mendiagnosis kesalahan-kesalahan desain kerja.  

g.Penyimpangan-penyimpangan proses rekruitmen 

Penilaian kinerja dapat digunakan untuk menilai proses 

rekruitmen dan seleksi karyawan yang telah lalu. Kinerja yang 

sangat rendah bagi karyawan baru adalah mencerminkan adanya 

penyimpangan-penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi. 

 

2.1.4. Tujuan – tujuan Penilaian Kinerja 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penilaian kinerja atau 

prestasi kinerja karyawan pada dasarnya meliputi: 

a. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini 

b. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian 

kenaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, 

insentif uang 

c. Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan 
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d. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lain 

e. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam: 

1. Penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi atau transfer, 

rotasi pekerjaan 

2. Promosi, kenaikan jabatan 

3. Training atau latihan 

f. Meningkatkan motivasi kerja 

g. Meningkatkan etos kerja 

h. Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor 

melalui diskusi tentang kemajuan kerja mereka 

i. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang 

sesuai untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh 

j. Mengembangkan dan menetapkan kompensasi pekerjaan, (Rivai,  

2004 : 312). 

 

2.1.5. Metode – metode Penilaian Kinerja 

Menurut Notoatmodjo (2003:145) metode penilaian kinerja 

pada umumnya dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Metode Penilaian Kinerja Berorientasi Waktu Lalu 

Penilaian kinerja seseorang karyawan yang berdasarkan hasil 

yang telah dicapai oleh karyawan selama ini. 
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1. Rating Scale 

Dalam hal ini penilai melakukan penilaian subjektif terhadap 

prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari yang 

terendah sampai dengan tertinggi. Penilai memberikan tanda 

pada skala yang sudah ada tersebut dengan cara 

membandingkan antara hasil pekerjaan karyawan dengan 

kriteria yang telah ditentukan tersebut berdasarkan justifikasi 

penilai yang bersangkutan. 

2. Checklist 

Dalam metode checklist penilai hanya memilih pernyataan-

pernyataan yang sudah tersedia, yang menggambarkan 

prestasi kerja dan karakteristik-karakteristik karyawan (yang 

dinilai). Cara ini dapat memberikan gambaran prestasi kerja 

yang akurat, apabila pernyataan-pernyataan gambaran 

prestasi kerja yang akurat, apabila pernyataan-pernyataan 

dalam instrumen penilaian itu disusun secara cermat, dan 

diuji terlebih dahulu tentang validitas dan reliabilitasnya. 

3. Metode Peristiwa Kritis 

Metode penilaian ini didasarkan kepada catatan-catatan dari 

pimpinan atau penilai karyawan yang bersangkutan. 

Pimpinan membuat catatan-catatan tentang pekerjaan atau 

tugas-tugas dari karyawan yang akan dinilai. Catatan-catatan 

itu tidak hanya mencakup hal yang negatif tentang 
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pelaksanaan tugas saja, tetapi juga hal-hal positif. Kemudian 

berdasarkan catatan-catatan peristiwa kritis tersebut penilai 

atau pimpinan membuat penilaian terhadap karyawan yang 

bersangkutan.  

4. Metode Peninjauan Lapangan 

Metode penilaian dilakukan dengan cara para penilai atau 

pimpinan melakukan terjun langsung ke lapangan untuk 

menilai prestasi kerja karyawan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan dua cara. Cara pertama dapat dilakukan bersama 

dengan kegiatan supervisi. Dalam supervise, para penilai atau 

pimpinan dapat melakukan penilaian terhadap kerja para 

karyawan. Sedangkan cara kedua secara sengaja dan 

terencana para penilai mendatangi tempat kerja para 

karyawan untuk melakukan penilaian prestasi yang 

bersangkutan. 

5. Tes Prestasi Kerja 

Metode penilaian ini dilakukan dengan mengadakan tes 

tertulis kepada karyawan yang akan dinilai. Karena apa yang 

ditanyakan (tes) dan jawaban dari karyawan ini dalam bentuk 

tertulis, dan tidak mencerminkan langsung prestasi seseorang, 

maka metode ini termasuk tidak langsung. 
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b. Metode Penilaian Prestasi Kerja Berorientasi Waktu Yang Akan 

Datang. 

Metode penilaian prestasi kerja yang berorientasi waktu yang 

akan datang, memusatkan prestasi kerja karyawan saat ini serta 

penetapan sasaran prestasi kerja di masa yang akan dating. 

Teknik-teknik yang dapat digunakan antara lain, sebagai berikut: 

1. Penilaian Diri (Self Appraisals) 

Metode penilaian ini menekankan bahwa penilaian prestasi 

kerja karyawan dinilai oleh karyawan itu sendiri. Tujuan 

penilaian ini adalah untuk pengembangan diri karyawan 

dalam rangka pengembangan organisasi. 

2. Pendekatan Management by Objective (MBO) 

Metode penilaian ini ditentukan bersama-sama antara penilai 

atau pimpinan dengan karyawan yang akan dinilai. Mereka 

bersama-sama menentukan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran 

pelaksanaan kerja di waktu yang akan dating kemudian 

dengan menggunakan sasaran tersebut penilaian prestasi kerja 

yang dilakukan secara bersama-sama. 

3. Penilaian Psikologis 

Metode penilaian dilakukan dengan mengadakan wawancara 

mendalam, diskusi, atau tes-tes psikologi terhadap karyawan 

yang akan dinilai. Aspek-aspek yang dinilai antara lain: 

intelektual, emosi, motivasi dan sebagainya dari karyawan 
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yang bersangkutan. Dari hasil ini akan dapat membantu untuk 

memperkirakan prestasi kerja di waktu yang akan dating. 

Evaluasi ini relevan untuk keputusan-keputusan penempatan 

atau perpindahan tugas di lingkungan organisasi. 

4. Teknik Pusat Penilaian 

Di dalam suatu organisasi yang sudah maju, terdapat suatu 

pusat penilaian para karawannya. Hasil penilaian pusat sangat 

bermanfaart untuk mengidentifikasi kemampuan manajemen 

di waktu-waktu yang akan datang. 

Kinerja pegawai dapat diukur melalui indikator-indikator 

yang dikemukakan oleh Bernadin & Russell yang dikutip oleh 

Gomes (1993 : 135) : 

1. Kuantitas kerja : jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu 

periode yang ditentukan.  

2. Kualitas kerja :  kualitas kerja yang dicapai berdasarkan 

syarat – syarat kesuaian dan 

kesiapannya. 

3. Kreatifitas kerja :  keaslian gagasan – gagasan yang 

dimunculkan dan tindakan – tindakan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

secara cepat dan efisien (tepat guna) 

4. Pengetahuan kerja : luasnya pengetahuan mengenai 

pekerjaan dan ketrampilannya. 



24 

 

2.2. Kompensasi 

2.2.1. Pengertian Kompensasi 

Di dalam perusahaan itu diperlukan adanya kerjasama yang 

baik antara atasan dan bawahan. Atasan memberikan suatu 

dorongan kerja dan semangat yang tinggi bagi para karyawan agar 

dapat meningkatkan  kinerjanya. Selain dorongan dan semangat 

kerja perusahaan juga harus memperhatikan masalah kompensasi. 

Untuk dapat tercapai kinerja yang baik maka perusahaan harus 

memberikan imbalan yang cukup atas jasa yang mereka lakukan 

terhadap perusahaan. Imbalan yang dimaksudkan itu  berupa 

kompensasi. 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para 

karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka (Handoko, 2000 : 

155).  

Kompensasi merupakan setiap bentuk penghargaan yang 

diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas kontribusi yang 

mereka berikan kepada organisasi (Slamet, 2007:261). 

Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan 

sebagai suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang 

bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan pegawai 

sebagai penghargaan dari pelayanan mereka (Mangkunegara, 

2001:83 ). 
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Kompensasi sangat penting bagi pegawai maupun majikan. 

Hal ini karena kompensasi merupakan sumber penghasilan bagi 

mereka dan keluarganya. Kompensasi juga merupakan gambaran 

dalam status sosial bagi pegawai. Tingkat penghasilan sangat 

berpengaruh dalam menentukan standar kehidupan. Bagi majikan 

dan perusahaan, kompensasi merupakan faktor utama dalam 

kepegawaian. Kebijakan kepegawian banyak berhubungan dengan 

pertimbangan untuk menentukan kompensasi pegawau. Tingkat 

besar kecilnya kompensasi pegawai sangat berkaitan dengan 

tingkat pendidikan, tingkat jabatan, dan masa kerja pegawai. Maka 

dari itu, dalam menentukan kompensasi pegawai perlu berdasarkan 

penilaian prestasi, kondisi pegawai, tingkat pendidikan, jabatan dan 

masa kerja pegawai. (Mangkunegara, 2001:84). 

Kompensasi juga sangat penting bagi karyawan sebagai 

individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai 

karya mereka di antara para karyawan itu sendiri, keluarga dan 

masyarakat. Tingkat kompensasi absolut karyawan menentukan 

skala kehidupannya, sedangkan kompensasi relatif menunjukkan 

status, martabat dan “harga” mereka. Oleh karena itu, bila para 

karyawan memandang kompensasi mereka tidak memadai, prestasi 

kerja, motivasi kerja dan kinerja mereka bisa turun secara dramatis. 

(Handoko, 2001:155). 
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Menurut Daft (2006:174) pengertian kompensasi semua 

pembayaran moneter dan semua barang atau komoditas yang 

digunakan sebagai pengganti uang untuk memberi penghargaan 

kepada karyawan. 

Jadi dapat  disimpulkan bahwa kompensasi atau 

penghasilan merupakan hasil yang diperoleh sebagai kontraprestasi 

dari pekerjaan yang telah diyakini secara mendasar bagi sebagian 

besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk memberikan 

kepuasan kepada karyawannya. Kompensasi merupakan 

penghargaan yang berwujud finansial dan gaji dipertimbangkan 

dalam pemilihan karir karena memang tujuan utama seseorang 

bekerja adalah memperoleh gaji. 

 

2.2.2. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Kompensasi 

Kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat 

berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta 

kinerja pegawai. Perusahaan yang menentukan tingkat upah 

dengan mempertimbangkan standar kehidupan normal, akan 

memungkinkan pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini 

karena kinerja pegawai banyak dipengaruhi oleh terpenuhi 

tidaknya kebutuhan minimal kehidupan pegawai dan keluarganya 

(Mangkunegara, 2001 : 84). 
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Menurut Hersey dan Blanchard (1995) dalam Suswaty 

(2004) Kompensasi diartikan sebagai sejumlah uang atau 

penghargaan yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan 

kepada karyawannya, sebagai imbalan atas jasanya dalam 

melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Bagi kelompok karyawan yang telah 

memiliki jaminan dan rasa aman, maka imbalan intrinsik guna 

meningkatkan kinerja menjadi motivasi utama dalam bekerja.  

Menurut Mangkunegara (2001:83) faktor – faktor yang 

mempengaruhi kebijakan kompensasi adalah : 

a. Faktor Pemerintah 

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan 

standar gaji minimal, pajak penghasilan, penetapan harga bahan 

baku, biaya transportasi/angkutan, inflasi maupun devaluasi 

sangat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan 

kompensasi pegawai. 

b. Penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dapat dipengaruhi 

pula pada saat terjadinya tawar menawar mengenai besarnya 

upah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada 

pegawainya. Hal ini terutama dilakukan oleh perusahaan dalam 

merekrut pegawai yang mempunyai keahlian dalam bidang 

tertentu yang sangat dibutuhkan di perusahaan.  
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c. Standar dan Biaya Hidup Pegawai 

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standar dan 

biaya hidup minimal pegawai. Hal ini karena kebutuhan dasar 

pegawai harus terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

dasar pegawai dan keluarganya, maka pegawai akan merasa 

aman: Terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa aman pegawai 

akan memungkinkan pegawai dapat bekerja dengan penuh 

motivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Banyak penelitian 

menunjukkan bahwa ada korelasi tinggi antara motivasi kerja 

pegawai dan prestasi kerjanya, ada korelasi positif antara 

motivasi kerja dan pencapaian tujuan perusahaan.  

d. Ukuran Perbandingan Upah 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula 

oleh ukuran besar kecilnya perusahaan, tingkat pendidikan 

pegawai, masa kerja pegawai. Artinya, perbandingan tingkat 

upah pegawai perlu memperhatikan tingkat pendidikan, masa 

kerja dan ukuran perusahaan. 

e. Permintaan dan Persediaan 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu 

mempertimbangkan tingkat persediaan dan permintaan pasar. 

Artinya, kondisi pasar pada saat itu perlu dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan tingkat upah pegawai. 
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f. Kemampuan Membayar 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu 

didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam membayar 

upah pegawai. Artinya jangan sampai menentukan kebijakan 

kompensasi di luar batas kemampuan yang ada pada 

perusahaan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi menurut 

Sulistiyani dan Rosidah (2003:211) adalah: 

a. Kebenaran dan Keadilan 

Kompensasi harus berdasarkan pada kondisi riil yang telah 

dikerjakan oleh pegawai, artinya disesuaikan dengan 

kemampuan, kecakapan, pendidikan dan jasa yang telah 

ditunjukkan pegawai kepada organisasi. 

b. Dana organisasi 

Kemampuan organisasi untuk memberikan kompensasi baik 

serupa financial maupun non financial, disesuaikan dengan 

dana yang tersedia. 

c. Serikat sekerja 

Para karyawan yang tergabung dalam suatu serikat, dapat 

mempengaruhi pelaksanaan ataupun penetapan kompensasi, 

karena serikat karyawan dapat merupakan simbol kekuatan 

dalam menuntut perbaikan nasibnya. 
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d. Produktivitas kerja 

Produktivitas pegawai merupakan faktor yang mempengaruhi 

penilaian prestasi kerja, sedangkan prestasi kerja merupakan 

faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. 

e. Biaya hidup 

Penyesuaian besarnya kompensasi dengan biaya hidup pegawai 

beserta keluarganya sehari-hari mendapatkan perhatian dalam 

penetapan kompensasi. 

f. Pemerintah 

Intervensi pemerintah untuk menentukan besarnya kompensasi 

sangat besar. 

 

2.2.3. Tujuan – tujuan Kompensasi 

Tujuan pemberian imbalan atau kompensasi menurut 

Slamet (2007:265), antara lain: 

a. Memenuhi kebutuhan ekonomis atau memberikan rasa aman di 

bidang ekonomi bagi para pekerja 

b. Meningkatkan penerimaan dan kontribusi dan produktivitas 

para pegawai 

c. Meningkatkan penerimaan dengan sukses finansial organisasi 

d. Menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemberian upah 

dan gaji kepada para pegawai 
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Menurut Sulistiyani dan Rosidah, (2003:206) tujuan-tujuan 

dari kompensasi adalah: 

a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi (economic security)  

b. Mendorong peningkatan produktivitas kerja 

c. Pengkaitan kompensasi dengan kesuksesan organisasi, semakin 

organisasi mampu memberikan gaji yang tinggi, menunjukkan 

semakin sukses organisasi tersebut 

d. Memikat pegawai dan menahan pegawai yang kompeten. 

 

2.2.4. Prinsip – prinsip Pemberian Kompensasi 

Menurut Slamet (2007:261) pemberian imbalan kepada 

pegawainya supaya efektif sebaiknya memenuhi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Adil atau keadilan (internal consistency). Keadilan internal ini 

dapat dirasakan apabila pembayaran sebanding dengan tariff 

yang ada di bagian lain atau kompensasi didasarkan pada hasil 

evaluasi pekerjaan. 

b. Layak atau kelayakan (external consistency). Layak atau 

keadilan eksternal ini dapat dirasakan apabila kompensasi yang 

diberikan didasarkan atas survei gaji. Pada organisasi yang 

sama tetapi masih berada pada satu industri. 

c. Memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal sesuai 

dengan upah minimum masing-masing daerah atau kota. 
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d. Keadilan sesama pegawai. Keadilan ini dapat dirasakan 

pegawai apabila kompensasi didasarkan pada hasil penilaian 

prestasi. 

 

2.2.5. Jenis – jenis Kompensasi 

Menurut Gomes (1998 : 142) kompensasi dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga komponen utama, yaitu : 

a. Kompensasi Dasar 

Yaitu kompensasi yang jumlahnya dan waktu pembayarannya 

tetap, seperti: 

1. Upah 

 Upah merupakan imbalan finansial langsung yang 

dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, 

jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan 

yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya 

relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. 

2. Gaji 

 Gaji juga merupakan imbalan finansial langsung yang 

dibayarkan kepada pegawai secara teratur, misal : tahunan, 

catur wulan, bulanan atau mingguan. Gaji ini merupakan 

penghargaan yang paling penting dalam organisasi. 
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b. Kompensasi Variabel 

Kompensasi yang jumlahnya bervariasi dan waktu 

pembayarannya tidak pasti. Kompensasi variabel ini dirancang 

sebagai penghargaan pada karyawan yang berprestasi baik. 

Termasuk dalam kompensasi variabel, yaitu: 

1. Insentif 

Heidjrachman Ranupandoyo, dkk. (1998) memberikan 

pengertian insentif merupakan suatu bentuk motivasi yang 

dinyatakan dalam bentuk uang. T. Hani Handoko (1985) 

mengemukakan insentif  adalah untuk meningkatkan 

motivasi karyawan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa insentif kerja adalah suatu penghargaan 

dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak pemimpin 

organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan 

motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. 

2. Bonus  

Bonus merupakan tambahan bagi karyawan atas prestasi, 

kualitas dan produktivitas kerja yang baik selama mereka 

bekerja. 
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3. Pembagian Keuntungan 

Pembagian keuntungan diberikan ketika perusahaan 

mengalami keuntungan atau peningkatan laba. 

c. Benefit (Kompensasi tidak langsung) 

Termasuk dalam komponen ini adalah : 

1. Perlindungan umum 

Seperti : jaminan sosial, pengangguran dan cacat. 

2. Perlindungan pribadi 

Seperti :Pensiun tabungan, pesangon tambahan dan 

asuransi. 

3. Pembayaran pada saat tidak bekerja 

Seperti : pada waktu mengikuti pelatihan, cuti kerja, sakit, 

saat liburan dan acara pribadi. 

4. Tunjangan siklus hidup 

Seperti : bantuan hukum, perawatan orang tua, perawatan 

anak, program kesehatan dan konseling. 

Kompensasi sebagai motivator untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Bagi karyawan, kompensasi dasar maupun kompensasi 

variabel adalah penting, sebab dengan kompensasi ini mereka 

dapat memenuhi kebutuhan secara langsung, terutama kebutuhan 

fisiologisnya. Namun demikian, tentunya karyawan juga berharap 

agar kompensasi yang diterimanya sesuai dengan penilaiannya 
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terhadap pengorbanan yang telah diberikan kepada perusahaan 

(Siagian, 1995). 

Menurut L. Mathis, (2002 : 119) kompensasi dibedakan 

menjadi beberapa macam, antara lain : 

a. Kompensasi Langsung 

Kompensasi langsung terdiri dari: 

1. Gaji Pokok 

Kompensasi dasar yang diterima oleh karyawan, biasanya 

sebagai gaji atau upah, disebut gaji pokok. 

 Gaji merupakan bayaran yang konsisten dari satu 

periode ke periode lain dengan tidak memandang jam 

kerja 

 Upah merupakan bayaran yang secara langsung 

dihitung berdasarkan jumlah waktu jam kerja 

2. Gaji Variabel 

Jenis lain dari gaji bersifat langsung adalah gaji variabel, 

dimana kompensasi berhubungan langsung dengan 

pencapaian kinerja. Jenis yang paling umum dari gaji jenis 

ini untuk karyawan adalah program pembayaran bonus dan 

insentif. 
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 Bonus merupakan pembayaran satu kali yang tidak 

menjadi bagian dari gaji pokok karyawan. 

 Insentif merupakan pembayaran langsung yang 

dibayarkan kepada pegawai karena kinerjanya melebihi 

standar yang telah ditentukan. 

b. Kompensasi Tidak Langsung 

Kompensasi tidak langsung berbentuk tunjangan yang 

merupakan imbalan tidak langsung , seperti asuransi kesehatan, 

uang cuti, libur pengganti atau dana pensiun yang diberikan 

kepada karyawan atau sekelompok karyawan sebagai bagian 

dari keanggotaannya di organisasi. 

Adapun indikator-indikator kompensasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini mengambil dari Panggabean 

(2004:77) ukuran program kompensasi yang dapat diberikan oleh 

organisasi kepada pegawainya didasarkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Gaji 

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima 

karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai 

seorang karyawan yang memeberikan sumbangan tenaga dan 

pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan  atau, dapat juga 

dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari 

keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. 
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b. Insentif 

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. 

Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung di luar upah 

dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut 

kompensasi berdasarkan kinerja (pay for performance plan). 

c. Tunjangan 

Pemberian sesuatu kepada karyawan, berupa uang atau barang, 

namun sifatnya tertentu saja. Tunjangan diberikan kepada 

karyawan yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, seperti 

tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, tunjangan transportasi  

dan sebagainya. 

 

2.3. Lingkungan Kerja 

2.3.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor 

diantaranya adalah jumlah komposisi dari kompensasi yang 

diberikan, penempatan yang tepat, latihan, rasa aman di masa 

depan mutasi promosi . Di samping faktor-faktor di atas masih ada 

faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

pelaksanaan tugas yaitu lingkungan kerja. Meskipun faktor ini 

adalah penting dan besar pengaruhnya, tapi banyak perusahaan 

yang sampai saat ini kurang memperhatikan faktor ini. Seperti soal 
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musik yang merdu, meskipun kelihatannya remeh, tapi ternyata 

besar pengaruhnya terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

tugas. 

Pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal jika 

memiliki motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi yang perlu 

dimiliki oleh pegawai harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri 

dan dari lingkungan kerja. Hal ini karena motif berprestasi yang 

ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk suatu 

kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang 

maka pencapaian kinerja akan lebih mudah (Mangkunegara,    

2001 : 68). 

Menurut Soedarmayanti (2001:1) lingkungan kerja 

merupakan keseluruhan keseluruhan alat perkakas dan bahan yang 

dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. 

Lingkungan kerja sangat berpengaruh besar dalam 

pelaksanaan penyelesaian tugas. Berdasarkan pernyataan-

pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan (Nitisemito, 1992:159). 
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2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya 

lingkungan kerja menurut Soedarmayanti (2001:46) adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerangan/Cahaya 

  Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya 

bagi karyawan guna mendapat keselamatan dan kelancaran 

bekerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan 

(cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang 

kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak 

mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang 

efisien dalam melaksanakan pekerjaan. 

2. Suhu udara 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh 

makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk 

proses metabolisme. Udara di sekitar dikatakan kotor apabila 

kadar oksigen, dalam udara tersebut telah berkurang dan telah 

bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh. Rasa sejuk dan segar dalam bekerja akan 

membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah 

bekerja. 
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3. Suara Bising 

Salah satu populasi yang cukup menyibukkan para 

pakar untuk mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang 

tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehendaki, karena 

terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat 

mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan 

menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut 

penelitian, kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian. 

Karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi, maka suara bising 

hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat 

dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja 

meningkat. 

4. Keamanan Kerja  

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja 

tetap dalam keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya 

keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di 

tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas 

Keamanan (SATPAM). 

5. Hubungan karyawan 

Lingkungan kerja yang menyenangkan bagi 

karyawan melalui pengikatan hubungan yang harmonis dengan 

atasan, rekan kerja, maupun bawahan serta didukung oleh 

sarana dan prasarana yang memadai yang ada di tempat bekerja 
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akan membawa dampak yang positif bagi karyawan, sehingga 

kinerja karyawan dapat meningkat. 

Lingkungan Kerja diukur melalui indikator sebagai berikut 

(Nitisemito,1992:159) : 

1. Suasana kerja 

Setiap karyawan selalu menginginkan suasana kerja 

yang menyenangkan, Suasana kerja yang nyaman itu meliputi 

cahaya/penerangan yang jelas, suara yang tidak bising dan 

tenang, keamanan di dalam bekerja. Besarnya kompensasi yang 

diberikan perusahaan tidak akan berpengaruh secara optimal 

jika suasana kerja kurang kondusif . Hal ini sesuai dengan 

pendapat Soedarmayanti (2001:46) bahwa penerangan, tingkat 

kebisingan (ketenangan), dan suhu ruangan sebagai indikator 

dari lingkungan kerja berpengaruh secara positif terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Hubungan dengan rekan kerja 

Hal ini dimaksudkan hubungan dengan rekan kerja 

harmonis dan tanpa ada saling intrik diantara sesama rekan 

kerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi karyawan 

tetap tinggal dalam satu organisasi  adalah adanya hubungan 

yang harmonis diantara rekan kerja. Hubungan rekan kerja 

yang harmonis dan kekeluargaan merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 
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3. Tersedianya fasilitas kerja 

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang 

digunakan untuk mendukung kelancaran kerja lengkap/mutahir. 

Tersedia fasilitas kerja yang lengkap, walaupun tidak baru 

merupakan salah satu penunjang proses kelancaran dalam 

bekerja. 

 

2.4. Kerangka Berpikir 

Mengingat pentingnya sumber daya manusia maka setiap perusahaan 

harus memperhatikan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh para 

karyawannya. Di dalam perusahaan diperlukan adanya kinerja yang tinggi 

untuk meningkatkan mutu dan kualitas produktivitasnya. Kinerja merupakan 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Oleh karena itu, supaya kinerja karyawan itu bisa meningkat, 

maka perusahaan juga harus memperhatikan tentang kompensasi dan 

lingkungan kerja. Karena kompensasi dan lingkungan kerja di perusahaan  

sangat mempengaruhi kinerja karyawannya. 

Perusahaan sebaiknya memberikan keadilan kepada para 

karyawannya berupa hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang 

diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. 

Karena kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan 
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sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi bukan hanya penting 

karena merupakan dorongan utama seseorang menjadi karyawan, tetapi 

masalah kompensasi ini penting juga karena kompensasi yang diberikan ini 

besar pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Bila organisasi tidak 

memperhatikan dengan baik tentang kompensasi bagi karyawannya, tidak 

mustahil organisasi itu lambat laun akan kehilangan sumber daya manusia 

yang berkualitas tinggi. Hal ini berarti harus mengeluarkan biaya lagi untuk 

mencari tenaga baru, dan atau melatih tenaga yang sudah ada untuk 

menggantikan karyawan yang keluar. Maka dari itu perusahaan harus 

memperhatikan masalah kompensasi.,karena kompensasi bisa dijadikan 

sebagai alat pendorong untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja sangat berpengaruh besar untuk 

mendorong semangat kerja. Semangat kerja tersebut sangat dibutuhkan 

karyawan dalam rangka meningkatkan kinerjanya. 

Berpijak dari pemikiran di atas, maka dapat digambarkan sebuah 

kerangka pemikiran, sebagai berikut: 
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Gambar 2 .1 Kerangka Pemikiran 

2.5. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

(Arikunto, 1998:67). 

Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan untuk 

mengarahkan serta memberi pedoman bagi penelitian yang akan 

dilakukan. Apabila ternyata hipotesis tidak terbukti dan berarti salah, maka 

 
Kinerja Karyawan 

(Y) 
a. Kualitas kerja 
b.Kuantitas kerja 
c. Kreatifiatas kerja 
d.Pengetahuan kerja 
  

Lingkungan Kerja 
(X2) 

a. Suasana kerja 
b.Hubungan dengan 

rekan kerja 
c. Tersedianya 

fasilitas untuk 
karyawan 

 

 
Kompensasi 

(X1) 
a. Gaji 
b.Insentif 
c. Tunjangan 
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masalah dapat dipecahkan dengan kebenaran yang ditentukan dari 

keputusan yang berhasil dijalankan selama ini.  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap  

kinerja karyawan 

H2 : Lingkungan  kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

H3 : Kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 

2006:130). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1375 orang. Karyawan 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan  

produksi bagian penggulungan rokok pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2006:131). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 

karyawan produksi bagian penggulungan rokok pada Perusahaaan Rokok 

Sukun Kudus. 

Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan bila jumlah 

populasinya diketahui. 

Rumus : 

n =  2)(1 eN
N

+
 

Keterangan : 

n =  Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi =1375 

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10%)  

(Umar, 2005 :78)     

Maka,           



47 

 

n = 2)1,0(13751
1375

+
 

= 
75,131

1375
+

 

= 93,22 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka sampel dalam penelitian ini 

adalah 93,22 dibulatkan menjadi 93 responden. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Random Sampling karena populasi bersifat homogen. Teknik Random 

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak, 

dimana setiap populasi memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel 

(Arikunto, 2006:134). Pengambilan sampel ini diberikan kepada karyawan 

produksi bagian penggulungan rokok pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel   terikat (Y).  

1. Variabel bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat (Arikunto, 2006:118). 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Kompensasi (X1) 

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa atas kerja yang telah mereka lakukan selama 
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bekerja di Perusahaan Rokok Sukun Kudus. Kompensasi dapat 

diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Upah 

b. Insentif 

c. Tunjangan 

(Panggabean, 2004:77) 

2) Lingkungan Kerja (X2) 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinan di Perusahaan Rokok 

Sukun Kudus. Adapun indikator dari lingkungan kerja adalah 

sebagai berikut: 

a. Suasana kerja 

b. Hubungan dengan rekan kerja 

c. Tersedianya fasilitas untuk karyawan 

(Nitisemito, 1992:159) 

2. Variabel Terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi variabel 

bebas (Arikunto, 2006:118) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah :  

Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh para karyawan Perusahaan Rokok Sukun Kudus dalam 
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya  Adapun indikator kinerja karyawan sebagai berikut: 

a. Kualitas kerja 

b. Kuantitas kerja 

c. Kreatifitas kerja 

d. Pengetahuan kerja 

( Bernadin & Russell yang dikutip oleh Gomes (1993 : 135)). 

 
3.3. Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 1998:30). Sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan 

secara langsung oleh peneliti atau pihak pertama sedangkan data sekunder 

merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh 

penelitian untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya (Usman dan 

Akbar, 2006:20).  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 

yang diperoleh dari tanggapan responden terhadap kuesioner atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tentang variabel kompensasi, lingkungan kerja dan 

kinerja karyawan. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan metode 

atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu 
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penelitian. metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

Metode Kuesioner.  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan 

dijawab oleh responden penelitian, agar peneliti memperoleh data lapangan / 

empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah 

kuesioner tertutup yaitu model pertanyaan dimana pertanyaan tersebut telah 

tersedia jawaban, sehingga responden hanya memilih dari alternatif jawaban 

yang sesuai dengan pendapat atau pilihannya. Pertanyaan tertutup tersebut 

menerangkan tanggapan responden terhadap variabel kompensasi, 

lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 

 

3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006 : 168). 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. 

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid 

atau tidak, maka r yang diperoleh (rhitung) dikonsultasikan dengan 

(rtabel) maka instrumen dikatakan valid, dan apabila rhitung  ≥ rtabel maka 

instrumen dikatakan  tidak valid, dan apabila rhitung ≤ rtabel maka 
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instrumen dikatakan tidak valid. Uji validitas dapat diperoleh dengan  

menggunakan bantuan program SPSS. 

Adapun hasil uji validitas instrumen dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Uji Validitas 
No. R hitung R tabel Keterangan 
1. 0,50 0,42 Valid 
2. 0,68 0,42 Valid 
3. 0,64 0,42 Valid 
4. 0,56 0,42 Valid 
5. 0,59 0,42 Valid 
6. 0,69 0,42 Valid 
7. 0,71 0,42 Valid 
8. 0,82 0,42 Vaild 
9. 0,43 0,42 Valid 
10. 0,45 0,42 Valid 
11. 0,43 0,42 Valid 
12. 0,53 0,42 Valid 
13. 0,61 0,42 Valid 
14. 0,66 0,42 Valid 
15. 0,81 0,42 Valid 
16. 0,63 0,42 Valid 
17. 0,56 0,42 Valid 
18. 0,75 0,42 Valid 
19. 0,48 0,42 Valid 
20. 0,47 0,42 Valid 
21. 0,56 0,42 Valid 
22. 0,49 0,42 Valid 
23. 0,49 0,42 Valid 
24. 0,56 0,42 Valid 
25. 0,69 0,42 Valid 
26. 0,51 0,42 Valid 
27. 0,50 0,42 Valid 
28. 0,56 0,42 Valid 
29. 0,51 0,42 Valid 
30. 0,50 0,42 Valid 
31. 0,68 0,42 Valid 
32. 0,51 0,42 Valid 

Sumber : data primer penelitian yang diolah, tahun 2008 
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Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa seluruh 

pertanyaan/pernyataan dalam angket penelitian valid sehingga dapat 

digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah instrumen cukup dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah 

baik (Arikunto, 1998 : 170). Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban – 

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Reliabilitas 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat konsistensi internal 

(internal consistency) jawaban responden terhadap instrumen untuk 

mengukur variabel kompensasi, lingkungan kerja dan kinerja 

karyawan (Suswaty, 2004 : 50). 

Suatu instrumen pengukuran yang menghasilkan koefisien 

alpha cronbach kurang dari 0,6 dipertimbangkan kurang baik, 0,7 

dapat diterima dan diatas 0,8 baik (Suswaty, (1992 : 50) oleh 

Sakaran, 1992).  Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program SPSS. adapun hasil uji 

reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items 

0.749 0.942 33 
 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diperoleh nilai 

cronbach alpha sebesar 0,749 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan sebagai 

alat ukur penelitian. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis deskriptif presentase adalah menyajikan data yang 

dikumpulkan dalam suatu penelitian (dalam bentuk tabel frekuensi 

atau grafik) atau distribusi frekuensi (Djarwanto,2000:1). Analisis 

Deskriptif Presentase merupakan analisis data awal untuk 

mengetahui distribusi jawaban yang tercermin dari skor responden 

sehingga diketahui rata – rata skor minimal, skor maksimal dan jarak 

skor terendah dengan skor tertinggi responden. 

Untuk penskoran dari tiap jawaban yang diberikan oleh 

responden, peneliti menentukan sebagai berikut : 

1. Untuk jawaban Sangat Setuju responden diberi skor 5 

2. Untuk jawaban Setuju responden diberi skor 4 

3. Untuk jawaban Cukup Setuju responden diberi skor 3 
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4. Untuk jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

5. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

Menghitung persentase dengan rumus: 

DP= 100×Ν
Π  

Ket:   

DP: Deskriptif  Persentase(%), 

:Π  Skor Empirik, 

:Ν  Skor Ideal atau jumlah total nilai responden (Ali, 1993: 186). 

Selanjutnya skor yang diperoleh (dalam %) dengan analisis 

deskriptif persentase dikonsultasikan dengan tabel kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Skor 

No Presentase Kriteria 

1 81% - 100% Sangat Baik 

2 61% - 80% Baik 

3 41% - 60% Cukup baik 

4 21% - 40% Kurang baik 

5 0% - 20% Tidak baik 

 

3.6.2 Regresi Berganda 

Metode ini digunakan untuk mengetahui persamaan regresi 

pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan Perusahaan Rokok Sukun Kudus. Adapun langkah – 

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
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a. Menentukan persamaan garis regresi berganda 

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Persamaan garis regresi berganda ini dapat diperoleh 

dengan menggunakan bantuan program SPSS. 

b. Pengujian hipotesis penelitian 

1. Pengaruh X1, X2 terhadap Y secara simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen (kompensasi dan lingkungan kerja) 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen 

(kinerja karyawan) secara simultan atau bersama–sama. 

Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 

0,05 maka Ha diterima, sedangkan jika probabilitas 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak. 

2. Pengaruh X1, X2 terhadap Y secara parsial (Uji t) 

Tujuan dari uji t adalah untuk melihat signifikansi 

dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat 

konstan. Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 maka Ha diterima, sedangkan jika probabilitas 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak. 
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3.6.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. 

besarnya koefisien determinasi secara parsial variabel bebas terhadap 

variabel terikat (kinerja karyawan) dapat diketahui dari skor r2 atau 

kuadrat partial correlationt dari tabel coefficient. 

 Koefisien determinasi secara simultan diperoleh dari 

besarnya R2 atau adjusted R square pada hasil uji F. Nilai adjusted R 

square yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006 ; 83). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   

4.1. Hasil penelitian 

4.1.1 Analisis deskriptif persentase 

Berdasarkan data penelitian maka data dikelompokan untuk 

mengetahui deskripsi frekuensi skor responden mengenai seluruh indikator 

pada setiap varibel dalam penelitian.  

a. Variabel Kompensasi 

1)  Upah  

Tabel 4.1 Deskripsi Frekuensi Upah 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 62 62,4% 

2 Baik 25 26,9% 

3 Cukup baik 10 10,8% 

4 Kurang baik 0 0% 

5 Tidak baik 0 0% 

  Sumber: data diolah 

Untuk lebih jelasnya distribusi skor responden untuk indikator 

upah dapat dilihat pada diagram batang pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Upah 

 
 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk 

indikator upah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Statistik Skor Upah 

  
N 

Valid 93
Missing 0

Mean .8274
Range .55
Minimum .45
Maximum 1.00

 
Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk indikator upah adalah 100%, minimum 45% dan rata-rata skor  

responden adalah 82,74%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator 

upah termasuk dalam kategori sangat baik. 
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2)  Insentif  

Tabel 4.3 Deskripsi Frekuensi Insentif 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 43 46,2% 

2 Baik 37 39,8% 

3 Cukup baik 13 14% 

4 Kurang baik 0 0% 

5 Tidak baik 0 0% 

  Sumber: data diolah 
 

 Untuk lebih jelasnya distribusi skor responden untuk 

indikator insentif dapat dilihat pada diagram batang pada gambar 4.2 

 Gambar 4.2 Insentif 

 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk 

indikator insentif adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Statistik Skor Insentif 

N Valid 93
Missing 0

Mean .8000
Range .60
Minimum .40
Maximum 1.00

 
Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk indikator insentif adalah 100%, minimum 40% dan rata-rata skor  

responden adalah 80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator 

insentif termasuk dalam kategori sangat baik. 

3)  Tunjangan 

Tabel 4.5 Deskripsi Frekuensi Tunjangan 
 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 51 54,8% 

2 Baik 36 28% 

3 Cukup baik 16 17,2% 

4 Kurang baik 0 0% 

5 Tidak baik 0 0% 

  Sumber: data diolah 
 

Untuk lebih jelasnya distribusi skor responden untuk indikator 

tunjangan dapat dilihat pada diagram batang pada gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Tunjangan 
 

 
 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk 

indikator tunjangan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Statistik Skor Tunjangan 
 

N Valid 93
Missing 0

Mean .8134
Range .67
Minimum .33
Maximum 1.00

 
Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk indikator tunjangan adalah 100%, minimum 33% dan rata-rata skor  

responden adalah 81,34%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator 

tunjangan termasuk dalam kategori sangat baik. 

Setelah diketahui deskripsi persentase tiap indikator variabel 

kompensasi, selanjutnya dilakukan analisis data deskriptif persentase 
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variable kompensasi secara keseluruhan berdasarkan total skor seluruh 

indikator kompensasi tersebut. adapun hasil deskripsi persentasenya 

adalah : 

Tabel 4.7 Deskripsi Frekuensi Kompensasi 
 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 54 58,1% 

2 Baik 31 33,5% 

3 Cukup baik 8 8,6% 

4 Kurang baik 0 0% 

5 Tidak baik 0 0% 

 
Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk variable 

kompensasi sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Statistik Skor Kompensasi 

N Valid 93
Missing 0

Mean .8160
Range .36
Minimum .60
Maximum .96

 
Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk variabel kompensasi adalah 96%, minimum 60% dan rata-rata skor  

responden adalah 81,60%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator 

suasana kerja termasuk dalam kategori sangat baik. 
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b. Lingkungan Kerja 

1)  Susana Kerja 

Tabel 4.9 Deskriptif Frekuensi Suasana Kerja 
  

 
No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 23 24,7% 

2 Baik 39 41,9% 

3 Cukup baik 30 32,3% 

4 Kurang baik 1 1,1% 

5 Tidak baik 0 0% 

  Sumber: data diolah 
 

Untuk lebih jelasnya distribusi skor responden untuk indikator 

suasana kerja dapat dilihat pada diagram batang pada gambar 4.4 

Gambar 4.4 Suasana Kerja 
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Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk 

indikator suasana kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Statistik Skor Suasana Kerja 

 N Valid 93
Missing 0

Mean .7651
Range .55
Minimum .45
Maximum 1.00

 
Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk indikator suasana kerja adalah 100%, minimum 33% dan rata-rata 

skor  responden adalah 81,34%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

indikator suasana kerja termasuk dalam kategori sangat baik. 

2)  Hubungan dengan Rekan Kerja 

Tabel 4.11 Deskriptif Persentase Skor Hubungan dengan Rekan Kerja 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 39 40,9% 

2 Baik 30 34,4% 

3 Cukup baik 21 21,5% 

4 Kurang baik 3 3,2% 

5 Tidak baik 0 0% 

  Sumber: data diolah 
  

Untuk lebih jelasnya distribusi skor responden untuk indikator 

hubungan dengan rekan kerja dapat dilihat pada diagram batang pada 

gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Hubungan dengan Rekan Kerja 

 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk 

indikator suasana kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Statistik Skor Hubungan dengan Rekan Kerja 

N Valid 93
Missing 0

Mean .7651
Range .55
Minimum .45
Maximum 1.00

 
Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk indikator hubungan dengan rekan kerja adalah 100%, minimum 

45% dan rata-rata skor  responden adalah 76,51%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa indikator suasana kerja termasuk dalam kategori baik. 
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3)  Tersedianya fasilitas untuk karyawan 

Tabel 4.13 Deskripsi Frekuensi Tersedianya fasilitas untuk karyawan 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 52 4,9% 

2 Baik 27 25,9% 

3 Cukup baik 14 15% 

4 Kurang baik 0 0% 

5 Tidak baik 0 0% 

   Sumber: data diolah 
 

Untuk lebih jelasnya distribusi skor responden untuk indikator 

Tersedianya fasilitas untuk karyawan dapat dilihat pada diagram batang 

pada gambar 4.6 

Gambar 4.6 Tersedianya fasilitas untuk karyawan 

 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk 

indikator Tersedianya fasilitas untuk karyawan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 Statistik Skor Tersedianya fasilitas untuk karyawan 

 N Valid 93
Missing 0

Mean .7983
Range .56
Minimum .44
Maximum 1.00

 
Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk indikator Tersedianya fasilitas untuk karyawan adalah 100%, 

minimum 44% dan rata-rata skor  responden adalah 79,83%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa indikator suasana kerja termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

Setelah diketahui deskripsi persentase tiap indikator variabel 

lingkungan kerja, selanjutnya dilakukan analisis data deskriptif persentase 

variabel lingkungan kerja secara keseluruhan berdasarkan total skor 

seluruh indikator lingkungan kerja tersebut. adapun hasil deskripsi 

persentasenya adalah : 

 Tabel 4.15 Deskripsi Frekuensi Lingkungan Kerja 
 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 42 45,2% 

2 Baik 51 54,8% 

3 Cukup baik 0 0% 

4 Kurang baik 0 0% 

5 Tidak baik 0 0% 

 
Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk variabel 

lingkungan kerja sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 Statistik Skor lingkungan kerja 
 

N Valid 93
Missing 0

Mean .7765
Range .29
Minimum .63
Maximum .92

 
Berdasarkan tabel 4. diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk variable lingkungan kerja adalah 92%, minimum 63% dan rata-rata 

skor  responden adalah 77,65%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

indikator suasana kerja termasuk dalam kategori baik 

c. Kinerja Karyawan 

1)  Kualitas kerja 

Tabel 4.17 Deskripsi Frekuensi Kualitas kerja 

No Kriteria Presentase 

1 Sangat Baik 59,2% 

2 Baik 33,4% 

3 Cukup baik 8,7% 

4 Kurang baik 0% 

5 Tidak baik 0% 

   Sumber: data diolah 
 

Untuk lebih jelasnya distribusi skor responden untuk indikator 

Kualitas kerja dapat dilihat pada diagram batang pada gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Kualitas kerja 

 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk 

indikator kualitas kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 Statistik Skor kualitas kerja 

 N Valid 93
Missing 0

Mean .8392
Range .55
Minimum .45
Maximum 1.00

 
Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk indikator kualitas kerja adalah 100%, minimum 45% dan rata-rata 

skor  responden adalah 83,92%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

indikator suasana kerja termasuk dalam kategori sangat baik 
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2)  Kuantitas kerja 

Tabel 4.19 Deskriptif Persentase Skor Kuantitas Kerja 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 65 69,9% 

2 Baik 22 23,7% 

3 Cukup baik 5 5,4% 

4 Kurang baik 1 1,1% 

5 Tidak baik 0 0% 

  Sumber: data diolah 
 

Untuk lebih jelasnya distribusi skor responden untuk indikator 

kuantitas kerja dapat dilihat pada diagram batang pada gambar 4.8 

Gambar 4.8 Kuantitas kerja 

 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk 

indikator kuantitas kerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.20 Statistik Skor kuantitas kerja 

 Valid 93
Missing 0

Mean .9226
Range .60
Minimum .40
Maximum 1.00

 
Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk indikator kuantitas kerja adalah 100%, minimum 40% dan rata-rata 

skor  responden adalah 92,26%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

indikator kuantitas kerja termasuk dalam kategori sangat baik 

3)  Kreatifitas kerja 

Tabel 4.21 Deskripsi Frekuensi Kreatifitas kerja 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 64 68,8% 

2 Baik 19 20,4% 

3 Cukup baik 9 9,7% 

4 Kurang baik 1 1,1% 

5 Tidak baik 0 0% 

  Sumber: data diolah 
  

Untuk lebih jelasnya distribusi skor responden untuk indikator 

kreatifitas kerja dapat dilihat pada diagram batang pada gambar 4.9 
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Gambar 4.9 Kreatifitas Kerja 

 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk 

indikator kretifitas kerja adalah dalam table 4.18. 

Tabel 4.22 Statistik Skor kretifitas kerja 

 Valid 93
Missing 0

Mean .9097
Range .60
Minimum .40
Maximum 1.00

 
Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk indikator kuantitas kerja adalah 100%, minimum 40% dan rata-rata 

skor  responden adalah 90,97%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

indikator kreatifitas kerja termasuk dalam kategori sangat baik 
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4)  Pengetahuan kerja 

Tabel 4.23 Deskripsi Frekuensi Pengetahuan kerja 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 72 77,4% 

2 Baik 21 22,6% 

3 Cukup baik 0 0% 

4 Kurang baik 0 0% 

5 Tidak baik 0 0% 

Sumber: data diolah 
 
Untuk lebih jelasnya distribusi skor responden untuk indikator 

pengetahuan kerja dapat dilihat pada diagram batang pada gambar 4.24 

Gambar 4.24 Pengetahuan kerja 

 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis diketahui skor 

maksimum, minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk 

indikator pengetahuan kerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.25 Statistik Skor pengetahuan kerja 

N Valid 93
Missing 0

Mean .8855
Range .35
Minimum .65
Maximum 1.00

 
Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa skor maksimum responden 

untuk indikator pengetahuan kerja adalah 100%, minimum 65% 

dan rata-rata skor  responden adalah 88,55%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa indikator kreatifitas kerja termasuk dalam 

kategori sangat baik 

Setelah diketahui deskripsi persentase tiap indikator 

variabel kinerja karyawan, selanjutnya dilakukan analisis data 

deskriptif persentase variable kinerja karyawan secara keseluruhan 

berdasarkan total skor seluruh indikator kinerja karyawan tersebut. 

adapun hasil deskripsi persentasenya adalah : 

Tabel 4.25 Deskripsi Frekuensi Kinerja Karyawan 
 

No Kriteria Frekuensi  Presentase 

1 Sangat Baik 76 76,3% 

2 Baik 24 23,7% 

3 Cukup baik 0 0% 

4 Kurang baik 0 0% 

5 Tidak baik 0 0% 

Berdasarkan tabel diatas diketahui skor maksimum, 

minimum, rentang dan rata-rata skor responden untuk variable 

kinerja karyawan sebagai berikut: 
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Tabel 4.26 Statistik Skor kinerja karyawan 

N Valid 93
Missing 0

Mean .8763
Range .24
Minimum .76
Maximum 1.00

 
 

Berdasarkan tabel 4.26 diketahui bahwa skor maksimum 

responden untuk variable lingkungan kerja adalah 92%, minimum 

63% dan rata-rata skor  responden adalah 77,65%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa indikator suasana kerja termasuk dalam 

kategori baik 

4.1.2 Analisis regresi berganda 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier yang dilakukan 

melalui analisa statistik dengan mengunakan program SPSS 10.0 for 

windows, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.27 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations 

Collinearity 
Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta     

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .232 .043  5.443 .000        
  kompensasi .321 .038 .465 8.535 .000 .465 .669 .465 1.000 1.000 
  lingkungan 

kerja .496 .038 .719 13.209 .000 .719 .812 .719 1.000 1.000 

a  Dependent Variable: kinerja karyawan 
 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.21 maka diperoleh 

persamaan regresi linier sebagai berikut : 

Y = 0,232+ 0,321X1 + 0,496X2 

Persamaan diatas mengandung makna: 
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Konstanta sebesar 0,232 berarti bahwa tanpa melibatkan variabel 

kompensasi dan lingkungan kerja, atau dengan kata lain jika skor 

kompensasi dan lingkungan kerja adalah nol maka besarnya kinerja 

karyawan adalah 0,232. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,321 

menyatakan bahwa setiap peningkatan kompensasi sebesar satu satuan 

maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kinerja karyawan 

sebesar 0,321 satuan. Sedangkan koefisien regresi variabel X2 sebesar 

0,496 menyatakan bahwa setiap peningkatan lingkungan kerja sebesar satu 

satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kinerja 

karyawan sebesar 0,496 satuan . 

4.1.3 Uji hipotesis 

a. Pengaruh Simultan 

Untuk mengetahui pengaruh antara kompensasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan dilakukan uji F. 

Tabel 4.28 Uji F 
 

Model   
Sum of 
Squares Df 

Rata-
rataSquare F Sig. 

1 Regression 1118.928 2 559.464 121.757 0.000(a)
  Residual 413.545 90 4.595    
  Total 1532.473 92     

a  Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Kompensasi 
b  Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
Sumber: data diolah  
 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program 

spss diketahui skor  probabilitas signifikansi uji f sebesar 0,000 karena 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak sehingga H3 yang 
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berbunyi  bahwa ada pengaruh yang signifikan kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan diterima 

b. Pengaruh parsial 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan uji parsial. Hasil 

pengujian dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui pada 

tabel 4.23. 

Tabel 4.29 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations 

Collinearity 
Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta     

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .232 .043  5.443 .000        
  kompensasi .321 .038 .465 8.535 .000 .465 .669 .465 1.000 1.000 
  lingkungan 

kerja .496 .038 .719 13.209 .000 .719 .812 .719 1.000 1.000 

a  Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
Sumber: data diolah 
 

Berdasarkan hasil uji parsial diatas diketahui bahwa nilai 

signifikansi untuk variabel kompensasi sebesar 0,000. Karena nilai 

signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak sehingga H1 

yang berbunyi bahwa bahwa kompensasi berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja karyawan diterima. Demikian pula untuk variabel 

lingungan kerja, nilai signifikansi variabel lingungan kerja sebesar 

0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak 

yang berbunyi bahwa bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja karyawan diterima.  
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c. Koefisien Determinasi 

Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dapat diketahui 

dari r2 atau kuadrat partial correlation pada tabel uji parsial. sehingga 

dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

adalah (0,669)2 sama dengan 0,4476 atau 44,76% sedangkan pengaruh 

parsial lingkungan kerja terhadap kinerja adalah (0,812)2 sama dengan 

0,6593 atau 65,93%.  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan dapat 

diketahui berdasarkan nilai Adjusted R Square pada tabel Model 

Summary. 

Tabel 4.30 Model Summary 

 
Mode
l R R Square

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .856(a) .733 .727 .04262 
a  Predictors: (Constant), lingkungan kerja, kompensasi 
b  Dependent Variable: kinerja karyawan 

  Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel Model Summary diketahui bahwa nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,727. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

secara simultan adalah 72,7%. 
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4.2. Pembahasan 

Ujung tombak suatu perusahaan adalah karyawan. Baik atau 

buruknya suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh baik buruknya kinerja 

karyawan dalam perusahaan tersebut. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain adalah gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, 

kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, dan 

komunikasi. Gaji merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan. Selain gaji, terdapat berbagai bentuk 

kompensasi lain. Bentuk kompensasi kepada karyawan selain gaji yang 

diterima adalah insentif, tunjangan, kesejahteraan, fasilitas, dll.  

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja. dengan adanya 

kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang baik akan memiliki dampak 

positif bagi tercapainya sasaran perusahaan.  

Permasalahan yang sering muncul disebabkan karena adanya dua 

sudut pandang yang berbeda antara karyawan dengan pemilik perusahaan. 

Karyawan senantiasa menuntut adanya kompensasi yang ”cukup” untuk 

memenuhi kebutuhannya. Hal ini berbeda dengan sudut pandang yang 

digunakan oleh perusahaan bahwa kompensasi yang diberikan harus sesuai 

dengan kinerja yang diberikan karyawan kepada perusahaan. 

Menurut Handoko (2001:155) kompensasi mencerminkan ukuran 

skor karya karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Tingkat 
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kompensasi absolut karyawan menentukan skala kehidupannya, sedangkan 

kompensasi relatif menunjukkan status, martabat dan “harga” mereka. Oleh 

karena itu, jika karyawan memandang kompensasi mereka tidak memadai, 

prestasi kerja, motivasi kerja dan kinerja mereka bisa turun secara drastis. 

Selain kompensasi, faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan (Nitisemito, 1979:183). 

Kondisi internal maupun eksternal dapat mempengaruhi semangat kerja 

karyawan sehingga pekerjaan dapat diharapkan selesai lebih cepat dan lebih 

baik tetapi dapat juga menghasilkan output yang dengan waktu produksi yag 

lebih lama dan kualitas produk yang kurang baik. Hal ini tergantung dari 

kondusif atau tidaknya lingkungan kerja terhadap pekerjaan yang 

dilaksanakan. 

Suasana kerja, tersedianya fasilitas kerja dan hubungan dengan rekan 

kerja merupakan hal-hal yang tidak boleh diabaikan oleh perusahaan dalam 

menjaga kinerja karyawannya. Suasana kerja yang menyenangkan akan 

membuat karyawan merasa nyaman berada ditempat kerja sehingga 

konsentrasi kerja akan terjaga. Dengan fasilitas kerja yang baik, tentunya 

akan mendukung terlaksananya tugas karyawan sesuai dengan fungsi dan 

tanggungjawab yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas tertentu. 

Selain suasana kerja dan fasilitas kerja, faktor lain yang tidak kalah 

pentingnya adalah hubungan dengan rekan kerja. Perusahaan merupakan 
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suatu sistem organisasi yang terkait antara satu karyawan dengan karyawan 

lain dalam satu divisi, dan antara divisi satu dengan divisi yang lain. Oleh 

karena itu harus terjalin suatu komunikasi yang baik secara individual 

maupun komunikasi organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahi bahwa rata-rata skor 

responden adalah 81,60. Setelah dikonsultasikan dengan tabel kategori 

variabel kompensasi, kompensasi karyawan Perusahaan Rokok Sukun 

Kudus  termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa karyawan Perusahaan Rokok Sukun Kudus  

merasa kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan 

kebutuhan karyawan. 

Setelah diteliti, karyawan pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus  

beranggapan bahwa upah, insentif dan tunjangan yang diberikan oleh 

perusahaan termasuk dalam kategori sangat baik, sehingga karyawan 

merasa bahwa kinerja mereka mendapatkan penghargaan yang tinggi dari 

perusahaan dan mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Untuk variabel lingkungan kerja, diketahui rata-rata skor 

responden adalah 77,65. Berdasarkan tabel kategori variabel lingkungan 

kerja, maka lingkungan kerja karyawan Perusahaan Rokok Sukun Kudus  

termasuk dalam kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan 

merasa bahwa lingkungan kerja diperusahaan kondusif untuk 

melaksanakan tugas. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa suasana kerja dan 

tersedianya fasilitas kerja bagi karyawan termasuk dalam kategori sangat 

baik, akan tetapi hubungan dengan rekan kerja pada karyawan termasuk 

dalam kategori baik. lingkungan kerja pada Perusahaan Rokok Sukun 

Kudus masih dapat dioptimalkan dengan meningkatkan hubungan antara 

karyawan satu dengan yang lain. 

Kompensasi yang memuaskan dan lingkungan kerja yang kondusif, 

diharapkan kinerja karyawan juga akan optimal. berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa rata-rata skor responden untuk variabel Kinerja 

karyawan adalah 43,92. Berdasarkan tabel kategori variabel Kinerja 

karyawan, maka lingkungan kerja karyawan Perusahaan Rokok Sukun 

Kudus  termasuk dalam kategori sangat baik. 

Tingginya kategori kinerja karyawan Perusahaan Rokok Sukun 

Kudus dipengaruhi oleh kuantitas, kualitas, kreatifitas dan pengetahuan 

kerja yang sangat baik pada karyawan. Dengan kuantitas, kualitas, 

kreatifitas dan pengetahuan kerja yang sangat baik pada diri karyawan, 

maka karyawan mampu melaksanakan kewajibannya secara optimal. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perusahaan Rokok 

Sukun Kudus, diketahui bahwa terdapat pengaruh secara simultan 

kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 72,4% 

dan sisanya sebesar 27,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya pengaruh 

secara simultan kompensasi dan lingkungan kerja terhadap karyawan 

mengindikasikan bahwa kinerja karyawan Perusahaan Rokok Sukun Kudus  
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sangat dipengaruhi oleh ragam dan besarnya kompensasi yang diberikan 

perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan kerja yang kondusif bagi 

karyawan untuk melaksnaakan tugas profesionalnya. 

Adanya pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan juga dapat diketahui secara terpisah. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun besarnya pengaruh 

parsial kompensasi terhadap kinerja karyawan adalah 44,8% sedangkan 

pengaruh parsial lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan adalah 65,6%.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh secara parsial 

lingkungan kerja tehadap kinerja karyawan lebih besar dibandingkan 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Homogenitas kompensasi 

yang diterima serta selisih yang relatif kecil antara kompensasi karyawan 

satu dengan yang lain menyebabkan pengaruh kompensasi relatif lebih kecil 

dibandingkan dengan lingkungan kerja. Selisih tersebut juga disebakan oleh 

kecilnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang memberikan 

produktifitas lebih banyak. Kompensasi yang diberikan untuk setiap batang 

rokok yang dihasilkan diluar target minimal adalah Rp 4,- pada hari biasa 

dan Rp 4,5,- pada hari libur nasional. Dengan nominal yang relatif kecil 

menyebabkan relatif kecilnya pengaruh produktifitas terhadap kompensasi 

yang diterima.  

Menurut Sulistyani dan Rosidah (2003:223), kinerja seseorang 

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat 
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dinilai dari hasil kerjanya. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan terciptanya kesempatan bagi karyawan karena jika 

pesaing suatu perusahaan adalah perusahaan lain, maka pesaing karyawan 

adalah karyawan lain. Sehingga dengan daya saing antar karyawan serta 

pemberian kesempatan inilah yang akan mempengaruhi kinerja karyawan 

untuk dapat menciptakan produktifitas kerjanya. 

Adanya pengaruh antara kompensasi dengan kinerja karyawan sesuai 

dengan pendapat Slamet (2007:261) bahwa terdapat hubungan saling 

ketergantungan antara karyawan dengan perusahaan. Perusahaaan 

membutuhkan pegawai yang cakap dan berkualitas. Pegawai yang produktif 

dan berkualitas ini diharapkan memiliki loyalitas (kesetiaan) terhadap 

perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mengeluarkan biaya sehingga upaya 

mempertahankan loyalitas karyawan dapat dilakukan. Disamping itu, biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan ini juga diupayakan agar dapat menjadi 

stimulan sehingga karyawan termotivasi untuk menghasilkan kinerja yang 

tinggi. 

Kebutuhan perusahaan yang terkait dengan karyawan erat kaitannya 

dengan masalah pengendalian biaya, administrasi dan aturan hukum yang 

berlaku terkait dengan karyawan yang dimiliki. Dalam aturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat aturan hukum yang mengatur 

uoah minimum regional, dimana suatu perusahaan yang terdapat pada suatu 

daerah harus mampu memberikan upah minimum sesuai dengam standar 

upah minimum regional yang berlaku di daerah tersebut. 
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Disisi lain, perusahaan harus menjaga produktifitas tinggi yang 

hanya akan tercapai ketika karyawan memiliki kinerja yang tinggi pula. Jika 

diamati secara sepihak, sepertinya perusahaan merupakan pihak yang sangat 

membutuhkan karyawan. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, 

pada dasarnya karyawan juga membutuhkan kompensasi dari perusahaan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Jika hal ini dikerucutkan, maka perusahaan membutuhkan karyawan 

yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik untuk menjaga 

produktifitas tinggi, sedangkan karyawan membutuhkan kompensasi yang 

cukup untuk memenuhi standar kebutuhan mereka yang semakin tinggi. 

Oleh karena itu harus terjalin suatu komunikasi yang baik antara perusahaan 

dan karyawan terkait dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. 

Setelah faktor kompensasi telah dapat terpenuhi, tugas perusahaan 

selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan merupakan bagian penting untuk 

memberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang nyaman dalam 

pencapaian tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Salah satu tujuan 

perusahaan adalah meningkatkan kinerja karyawan. Perusahaan yang 

mempunyai lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan memberikan  

motivasi bagi karyawannya untuk meningkatkan kinerjanya  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah: 

4. Ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan 

Rokok Sukun Kudus sebesar 44,76%. 

5. Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Rokok Sukun Kudus sebesar 65,93%. 

6. Ada pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Perusahaan Rokok Sukun Kudus secara simultan sebesar 

72,7%. 

 

5.2  Saran  

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian: 

1. Terdapat kecenderungan karyawan kurang memiliki motivasi untuk 

menghasilkan produk lebih dari volume produksi standar. Hal ini 

disebabkan oleh kecilnya insentif yang diberikan kepada karyawan 

sebagai kompensasi hasil kerjanya. Agar produktifitas karyawan dapat 

senantiasa ditingkatkan melebihi target produksi, maka perusahaan harus 

menerapkan kebijakan untuk meningkatkan insentif tambahan sebagai 
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bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan karena prestasi 

kerjanya yang melebihi standar operasional perusahaan. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan, hal 

ini harus disikapi oleh pihak manejemen Perusahaan Rokok Sukun 

Kudus untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif 

sehingga kinerja karyawan dapat mengalami kenaikan secara 

berkelanjutan. Kondusifitas kerja dapat tercapai jika terdapat suasana 

kerja dan hubungan dengan rekan yang baik serta tersedianya fasilitas 

untuk karyawan. dengan demikian, untuk menciptakan lingkungan kerja 

yang baik, perusahaan harus mampu meminimalisir konflik antar 

karyawan serta memperbaiki fasilitas untuk karyawan, baik fasilitas 

yang terkait dengan proses kerja karyawan (mesin, ruang, dll) maupun 

fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan umum karyawan (toilet, parker, 

mushola, dll). 
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Lampiran  

Data penelitian 

Resp Skor Responden 
Kompensasi Lingkungan kerja Kinerja karyawan 

1 43 60 53 
2 42 58 48 
3 42 58 48 
4 43 60 53 
5 41 41 38 
6 39 41 40 
7 39 57 47 
8 41 58 48 
9 41 41 40 

10 43 60 53 
11 43 60 53 
12 42 41 42 
13 36 48 43 
14 41 41 43 
15 41 41 40 
16 39 57 47 
17 39 45 43 
18 42 60 51 
19 42 42 43 
20 41 60 53 
21 41 60 53 
22 39 45 43 
23 41 45 41 
24 37 58 46 
25 36 58 46 
26 27 58 43 
27 37 57 46 
28 27 58 43 
29 41 60 53 
30 36 48 43 
31 36 48 43 
32 34 42 38 
33 34 42 45 
34 34 42 38 
35 37 58 46 
36 42 41 42 
37 42 41 42 
38 41 42 42 
39 41 41 40 
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Resp Skor Responden 
Kompensasi Lingkungan kerja Kinerja karyawan 

40 41 41 40 
41 37 57 42 
42 37 57 46 
43 36 57 46 
44 36 48 43 
45 27 60 44 
46 27 60 44 
47 42 58 48 
48 42 59 50 
49 29 42 40 
50 42 42 43 
51 27 58 43 
52 42 58 48 
53 42 59 50 
54 42 41 42 
55 42 41 42 
56 36 48 43 
57 36 48 43 
58 28 58 44 
59 28 58 44 
60 29 48 40 
61 29 48 38 
62 29 48 40 
63 29 48 40 
64 29 42 40 
65 34 42 42 
66 34 42 38 
67 42 58 48 
68 39 45 43 
69 41 42 42 
70 41 60 50 
71 41 60 50 
72 42 41 43 
73 39 45 43 
74 37 45 41 
75 37 45 40 
76 36 48 43 
77 34 42 38 
78 28 60 40 
79 28 60 44 
80 28 58 44 
81 28 42 42 
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Resp Skor Responden 
Kompensasi Lingkungan kerja Kinerja karyawan 

82 37 57 46 
83 37 57 46 
84 27 42 38 
85 27 42 38 
86 27 48 38 
87 41 60 50 
88 41 60 50 
89 41 58 48 
90 36 48 43 
91 36 48 43 
92 36 41 40 
93 36 41 40 

 
 
Frequencies 

Statistics

upah
93

0
.8274

.55

.45
1.00

Valid
Missing

N

Mean
Range
Minimum
Maximum

 
upah

1 1.1 1.1 1.1
3 3.2 3.2 4.3
5 5.4 5.4 9.7
5 5.4 5.4 15.1
5 5.4 5.4 20.4
6 6.5 6.5 26.9

11 11.8 11.8 38.7
15 16.1 16.1 54.8
24 25.8 25.8 80.6
11 11.8 11.8 92.5

7 7.5 7.5 100.0
93 100.0 100.0

.45

.55

.60

.65

.70

.75

.80

.85

.90

.95
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 

 

 
 
Frequencies 

 

Statistics

tunjangan
93
0

.8134
.67
.33

1.00

Valid 
Missing

N 

Mean
Range 
Minimum 
Maximum 

Statistics

insentif
93
0

.8000
.60
.40

1.00

Valid 
Missing

N 

Mean
Range 
Minimum 
Maximum 
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tunjangan

1 1.1 1.1 1.1
2 2.2 2.2 3.2
2 2.2 2.2 5.4
4 4.3 4.3 9.7
7 7.5 7.5 17.2
8 8.6 8.6 25.8
7 7.5 7.5 33.3

12 12.9 12.9 46.2
13 14.0 14.0 60.2
16 17.2 17.2 77.4
21 22.6 22.6 100.0
93 100.0 100.0

.33 

.40 

.47 

.53 

.60 

.67 

.73 

.80 

.87 

.93 
1.00
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
Statistics

suasana kerja
93

0
.7651

.55

.45
1.00

Valid
Missing

N

Mean
Range
Minimum
Maximum

 
suasana kerja

1 1.1 1.1 1.1
5 5.4 5.4 6.5
9 9.7 9.7 16.1
7 7.5 7.5 23.7
9 9.7 9.7 33.3
3 3.2 3.2 36.6
8 8.6 8.6 45.2

12 12.9 12.9 58.1
12 12.9 12.9 71.0
11 11.8 11.8 82.8
12 12.9 12.9 95.7

4 4.3 4.3 100.0
93 100.0 100.0

.45

.50

.55

.60

.65

.70

.75

.80

.85

.90

.95
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Frequencies 

Statistics

hubungan dengan rekan kerja
93

0
.7597

.60

.40
1.00

Valid
Missing

N

Mean
Range
Minimum
Maximum
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hubungan dengan rekan kerja

3 3.2 3.2 3.2
3 3.2 3.2 6.5
3 3.2 3.2 9.7
2 2.2 2.2 11.8

12 12.9 12.9 24.7
7 7.5 7.5 32.3
4 4.3 4.3 36.6

11 11.8 11.8 48.4
10 10.8 10.8 59.1

8 8.6 8.6 67.7
16 17.2 17.2 84.9
10 10.8 10.8 95.7

4 4.3 4.3 100.0
93 100.0 100.0

.40

.45

.50

.55

.60

.65

.70

.75

.80

.85

.90

.95
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Frequencies 

Statistics

tersedianya fasilitas untuk karyawan
93

0
.7983

.56

.44
1.00

Valid
Missing

N

Mean
Range
Minimum
Maximum
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tersedianya fasilitas untuk karyawan

3 3.2 3.2 3.2
2 2.2 2.2 5.4
3 3.2 3.2 8.6
5 5.4 5.4 14.0
8 8.6 8.6 22.6
5 5.4 5.4 28.0
4 4.3 4.3 32.3
6 6.5 6.5 38.7
6 6.5 6.5 45.2

11 11.8 11.8 57.0
12 12.9 12.9 69.9
10 10.8 10.8 80.6
12 12.9 12.9 93.5

6 6.5 6.5 100.0
93 100.0 100.0

.44

.48

.56

.60

.64

.68

.72

.76

.80

.84

.88

.92

.96
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Frequencies 

Statistics

kualitas kerja
93

0
.8392

.55

.45
1.00

Valid
Missing

N

Mean
Range
Minimum
Maximum
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kualitas kerja

1 1.1 1.1 1.1
2 2.2 2.2 3.2
4 4.3 4.3 7.5
1 1.1 1.1 8.6
7 7.5 7.5 16.1

13 14.0 14.0 30.1
10 10.8 10.8 40.9
12 12.9 12.9 53.8
19 20.4 20.4 74.2
10 10.8 10.8 84.9
14 15.1 15.1 100.0
93 100.0 100.0

.45

.55

.60

.65

.70

.75

.80

.85

.90

.95
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Frequencies 

Statistics

kuantitas kerja
93

0
.9226

.60

.40
1.00

Valid
Missing

N

Mean
Range
Minimum
Maximum

 
kuantitas kerja

1 1.1 1.1 1.1
5 5.4 5.4 6.5

23 24.7 24.7 31.2
64 68.8 68.8 100.0
93 100.0 100.0

.40

.60

.80
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
Statistics

kreatifitas kerja
93

0
.9097

.60

.40
1.00

Valid
Missing

N

Mean
Range
Minimum
Maximum

 
kreatifitas kerja

1 1.1 1.1 1.1
10 10.8 10.8 11.8
19 20.4 20.4 32.3
63 67.7 67.7 100.0
93 100.0 100.0

.40

.60

.80
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
Statistics

pengetahuan kerja
93

0
.8855

.35

.65
1.00

Valid
Missing

N

Mean
Range
Minimum
Maximum

 
pengetahuan kerja

1 1.1 1.1 1.1
4 4.3 4.3 5.4

10 10.8 10.8 16.1
11 11.8 11.8 28.0
16 17.2 17.2 45.2
14 15.1 15.1 60.2
12 12.9 12.9 73.1
25 26.9 26.9 100.0
93 100.0 100.0

.65

.70

.75

.80

.85

.90

.95
1.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran  
 
Hasil analisis data penelitian 
 
 Statistics 
 

  KOMPENSASI
LINGKUNGAN 

KERJA 
KINERJA 

KARAYAWAN 
N Valid 93 93 93
  Missing 0 0 0
Mean 36.7527 50.4731 43.9247
Median 37.0000 48.0000 43.0000
Range 16.00 19.00 15.00
Minimum 27.00 41.00 38.00
Maximum 43.00 60.00 53.00

 
KOMPENSASI 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 27.00 8 8.6 8.6 8.6 
  28.00 6 6.5 6.5 15.1 
  29.00 6 6.5 6.5 21.5 
  34.00 6 6.5 6.5 28.0 
  36.00 13 14.0 14.0 41.9 
  37.00 9 9.7 9.7 51.6 
  39.00 7 7.5 7.5 59.1 
  41.00 18 19.4 19.4 78.5 
  42.00 16 17.2 17.2 95.7 
  43.00 4 4.3 4.3 100.0 
  Total 93 100.0 100.0   

 
 LINGKUNGAN KERJA 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 41.00 15 16.1 16.1 16.1 
  42.00 15 16.1 16.1 32.3 
  45.00 7 7.5 7.5 39.8 
  48.00 14 15.1 15.1 54.8 
  57.00 8 8.6 8.6 63.4 
  58.00 16 17.2 17.2 80.6 
  59.00 2 2.2 2.2 82.8 
  60.00 16 17.2 17.2 100.0 
  Total 93 100.0 100.0   
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 KINERJA KARAYAWAN 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 38.00 8 8.6 8.6 8.6 
  39.00 1 1.1 1.1 9.7 
  40.00 13 14.0 14.0 23.7 
  41.00 3 3.2 3.2 26.9 
  42.00 11 11.8 11.8 38.7 
  43.00 20 21.5 21.5 60.2 
  44.00 6 6.5 6.5 66.7 
  45.00 1 1.1 1.1 67.7 
  46.00 8 8.6 8.6 76.3 
  47.00 1 1.1 1.1 77.4 
  48.00 8 8.6 8.6 86.0 
  50.00 6 6.5 6.5 92.5 
  51.00 1 1.1 1.1 93.5 
  53.00 6 6.5 6.5 100.0 
  Total 93 100.0 100.0   
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 Model Summary(b) 
 

Mode
l R R Square

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .854(a) .730 .724 2.14358 1.779 
a  Predictors: (Constant), LINGKUNGAN KERJA, KOMPENSASI 
b  Dependent Variable: KINERJA KARAYAWAN 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 1118.928 2 559.464 121.757 .000(a)

Residual 413.545 90 4.595    
Total 1532.473 92     

a  Predictors: (Constant), LINGKUNGAN KERJA, KOMPENSASI 
b  Dependent Variable: KINERJA KARAYAWAN 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations 

    B 
Std. 

Error Beta     
Zero-
order Partial Part

1 (Constant) 11.953 2.125  5.625 .000    
  KOMPENSASI .353 .042 .459 8.374 .000 .464 .662 .459
  LINGKUNGAN 

KERJA .377 .029 .718 13.106 .000 .721 .810 .718

a  Dependent Variable: KINERJA KARAYAWAN 
 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     
LINGKUNGAN 

KERJA KOMPENSASI 
1 Correlations LINGKUNGAN 

KERJA 1.000 -.007

    KOMPENSASI -.007 1.000
  Covariances LINGKUNGAN 

KERJA .001 .000

    KOMPENSASI .000 .002
a  Dependent Variable: KINERJA KARAYAWAN 
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 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     
LINGKUNGAN 

KERJA KOMPENSASI 
1 Correlations LINGKUNGAN 

KERJA 1.000 -.007

    KOMPENSASI -.007 1.000
  Covariances LINGKUNGAN 

KERJA .001 .000

    KOMPENSASI .000 .002
a  Dependent Variable: KINERJA KARAYAWAN 
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Lampiran  
Data Penelitian 
 

Skor Responden 
Resp Kompensasi Lingkungan 

Kerja 
Kinerja 
Karyawan 

1 0.96 0.92 1.06 
2 0.93 0.89 0.96 
3 0.93 0.89 0.96 
4 0.96 0.92 1.06 
5 0.91 0.63 0.76 
6 0.87 0.63 0.80 
7 0.87 0.88 0.84 
8 0.91 0.89 0.96 
9 0.91 0.63 0.80 

10 0.96 0.92 1.06 
11 0.96 0.92 1.06 
12 0.93 0.63 0.84 
13 0.80 0.74 0.86 
14 0.91 0.63 0.86 
15 0.91 0.63 0.80 
16 0.87 0.88 0.94 
17 0.87 0.69 0.86 
18 0.93 0.92 1.02 
19 0.93 0.65 0.86 
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Resp Kompensasi Lingkungan 
Kerja 

Kinerja 
Karyawan 

20 0.91 0.92 1.06 
21 0.91 0.92 0.82 
22 0.87 0.69 0.86 
23 0.91 0.69 0.82 
24 0.82 0.89 0.92 
25 0.80 0.89 0.92 
26 0.60 0.89 0.86 
27 0.82 0.88 0.92 
28 0.60 0.89 0.86 
29 0.91 0.92 1.06 
30 0.80 0.74 0.86 
31 0.80 0.74 0.86 
32 0.76 0.65 0.96 
33 0.76 0.65 0.90 
34 0.76 0.65 0.76 
35 0.82 0.89 0.92 
36 0.93 0.63 0.84 
37 0.93 0.63 0.84 
38 0.91 0.65 0.84 
39 0.91 0.63 0.80 
40 0.91 0.63 0.78 
41 0.82 0.88 0.84 
42 0.82 0.88 0.92 
43 0.80 0.88 0.92 
44 0.80 0.74 0.86 
45 0.60 0.92 0.88 
46 0.60 0.92 0.88 
47 0.93 0.89 0.96 
48 0.93 0.91 1.00 
49 0.64 0.65 0.80 
50 0.93 0.65 0.86 
51 0.60 0.89 0.86 
52 0.93 0.89 0.96 
53 0.93 0.91 1.00 
54 0.93 0.63 0.84 
55 0.93 0.63 0.84 
56 0.80 0.74 0.86 
57 0.80 0.74 0.86 
58 0.62 0.89 0.88 
59 0.62 0.89 0.88 
60 0.64 0.74 0.80 
61 0.64 0.74 0.76 
62 0.64 0.74 0.80 
63 0.64 0.74 0.80 
64 0.64 0.65 0.80 
65 0.76 0.65 0.84 
66 0.76 0.65 0.76 
67 0.93 0.89 0.96 
68 0.87 0.69 0.86 
69 0.91 0.65 0.84 
70 0.91 0.92 1.00 
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Resp Kompensasi Lingkungan 
Kerja 

Kinerja 
Karyawan 

71 0.91 0.92 1.00 
72 0.93 0.63 0.86 
73 0.87 0.69 0.86 
74 0.82 0.69 0.82 
75 0.82 0.69 0.80 
76 0.80 0.74 0.86 
77 0.76 0.65 0.76 
78 0.62 0.92 0.80 
79 0.62 0.92 0.88 
80 0.62 0.89 0.88 
81 0.62 0.65 0.84 
82 0.82 0.88 0.92 
83 0.82 0.88 0.92 
84 0.60 0.65 0.76 
85 0.60 0.65 0.76 
86 0.60 0.74 0.76 
87 0.91 0.92 1.00 
88 0.91 0.92 1.00 
89 0.91 0.89 0.96 
90 0.80 0.74 0.86 
91 0.80 0.74 0.86 
92 0.80 0.63 0.80 
93 0.80 0.63 0.80 
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