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 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. 




