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MOTTO 

 

“Ilmu adalah alat untuk meraih kesuksesanku” 

“Keluargaku adalah alasanku untuk terus mengejar impianku” 

Tenangkan hati, tenangkan pikiran. Pikirkan setiap langkah yang diambil. Karena 

di setiap langkah dan keputusan yang diambil begitu berarti” 

“Berjuang untuk mendapatkan sesuatu, bukan menunggu untuk 

mendapatkannya” 

“Jangan pernah menyesali semua keputusan yang telah diambil di masa lalu, 

karena masa lalu ada bukan untuk di sesali. Namun, masa lalu digunakan sebagai 

alat pembelajaran yang sangat berharga agar tidak pernah terulang dan agar 

menjadi pribadi yang lebih baik di masa sekarang dan masa yang akan datang” 

“Tidak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baik. Lebih baik terlambat 

daripada tidak sama sekali. Belum tentu mereka yang mengawali lebih dulu akan 

membawa kesuksesan. Namun, hanya yang mau berusaha keras dan berjuanglah 

yang akan membawa kesuksesan walau terlambat untuk memulai, bukan siapa 

yang lebih dulu untuk memulai” 

 

 

 

 



 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 

menyelesaikan skripsi dengan judul ” Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan 

Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di BPR UKABIMA BMMS 

KLATEN”. 

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat ujian akhir guna mendapat gelar 

sarjana strata satu ekonomi di Universitas Widya Dharma Klaten. 

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari motivasi, bantuan, pengarahan serta 

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak H.Arif Julianto SN, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten, atas segala ijin dan dukungannya.  

2. Bapak Abdul Haris, SE, MM. M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten atas segala ijin dan 

dukungannya. 

3. Bapak Imam Santoso, SE, MM selaku Pembimbing Utama, yang dengan 

sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Ibu Hj.Anis Marjukah, SE,MM selaku Pembimbing Pendamping, yang 

dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini.  

 



 

viii 
 

5. Pimpinan BPR UKABIMA BMMS KLATEN yang telah bersedia untuk 

memberikan ijin penelitian. 

6. Karyawan BPR UKABIMA BMMS KLATEN yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Mulyadi dan Ibu Surip yang tidak pernah lelah untuk selalu 

mendoakan dan  memberikan dukungan moril dan materil serta semangat 

dalam bentuk apapun. 

8. Sahabat perjuangan, Mahasiswa Jurusan Manajemen angkatan 2011. 

9. Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga menjadi amal kebaikan Anda dan Allah SWT membalas dengan 

kenikmatan yang berlipat ganda. Penulis menyadari meskipun masih terdapat 

kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun. 

Dan diharapakan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun 

peneliti diantaranya dapat  menambah wawasan dan pengetahuan. 

 

 

 

 

 

Klaten, 15 April 2015 

Penulis 

 

 

 

Indah Sri Rahayu Mulyani 

 



 

ix 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN  .................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN  ..................................................................  iii 

SURAT PERNYATAAN..........................................................................  iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN................................................................  v 

MOTTO.....................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR ..............................................................................  vii 

DAFTAR ISI .............................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL .....................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................  xii 

ABSTRAK ................................................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................  1 

B. Alasan Pemilihan Judul .................................................................  6 

C. Penegasan Judul  ...........................................................................  10 

D. Pembatasan Masalah  ....................................................................  10 

E. Rumusan Masalah  ........................................................................  11 

F. Tujuan Penelitian  .........................................................................  12 

 



 

x 
 

G. Manfaat Penelitian  .......................................................................  13 

H. Kerangka Pemikiran ......................................................................  14 

I. Hipotesis  .......................................................................................  15 

J. Sistematika Penulisan ...................................................................  15 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Manajemen ..................................................................  17 

B. Pengertian Sumber Daya Manusia ................................................  19 

C. Pengertian Manajeman Sumber Daya Manusia  ...........................  20 

D. Lingkungan Kerja..........................................................................  25 

E. Kepuasan Kerja .............................................................................  31 

F. Kompensasi ...................................................................................  39 

G. Kinerja  ..........................................................................................  44 

H. Peta Jalan Penelitian  .....................................................................  49 

I. Hasil Penelitian yang Relevan  .....................................................  49 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Sumber dan Jenis Data ..................................................................  51 

B. Populasi dan Sampel .....................................................................  53 

C. Metode Pengumpulan Data ...........................................................  54 

D. Teknik Pengelolaan Data ..............................................................  55 

E. Uji Validitas dan Reabilitas ..........................................................  57 

F. Analisis Data .................................................................................  58 

G. Definisi Operasional Variabel .......................................................  65 



 

xi 
 

H. Lokasi dan Objek Penelitian .........................................................  67 

I. Gambaran Umum Objek Penelitian ..............................................  67 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Kualitatif  ........................................................................  85 

B. Hasil Analisis Data ........................................................................  87 

C. Analisis Data Kuantitatif ...............................................................  95 

BAB V PENUTUP  

A. Simpulan .......................................................................................  101 

B. Saran ..............................................................................................  103 

DAFTAR PUSTAKA  ..............................................................................  107 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1      : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............  52 

Tabel 4.2    : Distribusi Responden Berdasarkan Usia ..............................  54 

Tabel 4.3    : Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja ..................  56 

Tabel 4.4    : Hasil Uji Validitas................................................................  60 

Tabel 4.5    : Hasil Uji Reabilitas ..............................................................  61 

Tabel 4.6    : Distribusi Item Lingkungan Kerja .......................................  63 

Tabel 4.7    : Distribusi Item Kepuasan Kerja ...........................................  64 

Tabel 4.8   : Distribusi Item Kompensasi ..................................................  66 

Tabel 4.9   : Distribusi Item Kinerja .........................................................  67 

Tabel 4.10 : Rekapitulasi Analisis Regresi Linier Berganda ....................  73 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1     : Kerangka Pemikiran ........................................................  14 

Gambar 3.1     : Daerah Penolakan dan Penerimaan H0 Uji t ....................  59 

Gambar 3.2     : Daerah Penolakan dan Penerimaan H0 Uji F ...................  61 

Gambar 3.3     :Struktur Organisasi...........................................................  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian  

Lampiran 2 : Kuesioner  

Lampiran 3 : Tabulasi data hasil penelitian 

Lampiran 4 : Hasil Output SPSS 19.0 Uji Validitas 

Lampiran 5 : Hasil Output SPSS 19.0 Uji Reliabilitas 

Lampiran 6 : Hasil Output SPSS 19.0 Deskriptif  

Lampiran 7 : Hasil Output SPSS 19.0 Regresi Linier Berganda  

Lampiran 8 : Tabel r (Korelasi Pearson) 

Lampiran 9 : Tabel t Statistics 

Lampiran 10 : Tabel F Statistics 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

ABSTRAK 

INDAH SRI RAHAYU MULYANI, NIM. 1121103354, Skripsi, Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Kepuasan Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di BPR 

UKABIMA BMMS KLATEN. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah lingkungan  kerja, 

kepuasan kerja dan kompensasi berpengaruh pada kinerja karyawan di BPR UKABIMA 

BMMS KLATEN. Lingkup Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten, 

Kecamatan Jogonalan, di BPR UKABIMA BMMS KLATEN. Subjek penelitian adalah 

karyawan di BPR UKABIMA BMMS KLATEN. Adapun teknik pengambilan sampel 

dengan sampling jenuh adalah pengambilan sampel di mana semua populasi dijadikan 

sampel, hal ini dilakukan karena populasi kurang dari 100, dengan data primer berupa : 

observasi, wawancara, kuesioner dan dengan data sekunder. Analisis data menggunakan 

metode regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel. 

Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) dan Uji t (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik karyawan mayoritas adalah berjenis 

kelamin perempuan, usia antara 27-34 tahun dan masa kerja antara 1-5 tahun. Sedangkan 

berdasarkan analisis data, dengan menggunakan uji parsial (uji t) diperoleh bahwa 

variabel lingkungan kerja (X1), dan kompensasi (X3), secara signifikan berpengaruh pada 

kinerja karyawan (Y). Sedangkan pada variabel kepuasan kerja (X2) tidak berpengaruh 

pada kinerja karyawan (Y). Pada variabel lingkungan kerja (X1) dan kompensasi (X3) 

berpengaruh secara positif, artinya jika  variabel lingkungan kerja (X1) dan kompensasi 

(X3) dinaikan satu satuan maka akan terjadi peningkatan kinerja karyawan (Y) sebesar 

satu satuan juga, begitupun sebaliknya. Sedangkan pada variabel kepuasan kerja (X2) 

berpengaruh secara negatif, artinya jika variabel kepuasan kerja (X2) naik satu satuan 

maka akan terjadi penurunan kinerja karyawan (Y) sebesar satu satuan juga, begitupun 

sebaliknya jika variabel kepuasan kerja (X2) turun satu satuan maka akan terjadi 

peningkatan kinerja karyawan (Y) sebesar satu satuan. Pada uji serempak (uji f) antara 

variabel lingkungan kerja (X1), kepuasan kerja (X2), dan kompensasi (X3) secara 

bersama-sama berpengarh terhadap kinerja karyawan (Y). 

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

ditunjukkan dengan nilai R Square sebesar 58,5% dan yang lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar variabel yang telah diteliti.  

Kata kunci: Lingkungan kerja, kepuasan kerja, kompensasi dan kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Semakin ketatnya persaingan bisnis, menuntut setiap perusahaan 

untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan bisnis yang dijalankan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan yaitu 

sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan 

aset perusahaan yang dianggap sangat penting dan potensial. Sumber daya 

manusia merupakan sumber daya yang mempunyai banyak kelebihan 

dibandingkan dengan sumber daya yang lain yang ada dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia memiiki akal, pikiran, 

perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, daya 

dorongan, karya, inovasi, kreasi, dan harapan. Kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut menjadi sebuah potensi yang 

positif bagi perusahaan yang dapat mempengaruhi usaha untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Tanpa adanya sumber daya manusia perusahaan  tidak akan berarti, 

walaupun perusahaan memiliki modal besar, bahan baku melimpah, sarana 

dan prasarana yang lengkap, teknologi yang canggih, informasi baru dan 

lengkap, dll. Itu semua tidak akan berarti jika tidak ada sumber daya 

manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu sumber daya manusia 
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tidak boleh dipandang sebelah mata. Perusahaan harus dapat mengelola 

sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan upaya yang dapat dilakukan 

manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kinerja karyawan. 

Setiap perusahaan selalu menginginkan karyawannya mempunyai kinerja 

yang baik. Jika karyawan mempunyai kinerja yang baik pasti akan 

berdampak baik pula pada kinerja perusahaan. Kinerja karyawan 

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

organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan 

kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan, dapat dilakukan dengan 

memperhatikan lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan segala 

sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja yang 

menyenangkan menjadi kunci pendorong bagi karyawan untuk 

menghasilkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu organisasi atau 

perusahaan harus dapat  menyediakan lingkungan kerja yang memadai. 

Lingkungan kerja terdiri dari lingkungan fisik seperti tata ruang kantor 

yang nyaman, lingkungan yang bersih, pertukaran udara yang baik, warna, 

penerangan yang cukup. Sedangkan lingkungan non fisik atau psikis 

seperti hubungan dengan atasan, hubungan antar sesama rekan kerja, 

hubungan dengan bawahan. Apabila lingkungan kerja baik maka dapat 

menimbulkan rasa puas dalam diri karyawan, yang pada akhirnya dapat 
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memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, begitu 

sebaliknya, apabila kondisi lingkungan kerja yang buruk maka karyawan 

tidak akan mempunyai kepuasan dalam bekerja. Lingkungan kerja yang 

baik akan mempengaruhi karyawan bekerja lebih giat dan konsentrasi 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai jadwal dan menimbulkan rasa 

puas dalam diri karyawan. Lingkungan kerja merupakan tempat setiap hari 

bekerja dan dalam jangka waktu yang lama. Maka perlu adanya perhatian 

dan tata kelola yang baik dari perusahaan. 

Selain lingkungan kerja, faktor lain yang mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja menjadi salah satu 

masalah yang cukup menarik, karena tingkat kepuasan karyawan akan 

berpengaruh pada diri karyawan tersebut dan perusahaannya. Karyawan 

yang merasakan kepuasan atas hasil kerjanya dapat menimbulkan perasaan 

yang menyenangkan dalam diri karyawan.  Sedangkan bagi perusahaan, 

kepuasan kerja karyawannya dapat bermanfaat dalam usaha meningkatkan 

produksi, perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. Setiap karyawan 

mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda dengan karyawan yang 

lain yang dapat dipengaruhi oleh tingkat pekerjaan, situasi-situasi yang ada 

dalam di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaannya, bahkan dapat 

dipengaruhi oleh karakteristik karyawan itu sendiri.  

Jika karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya, berarti karyawan 

tersebut menyukai pekerjaannya, puas dengan apa yang telah dikerjakan, 

dan dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Karyawan juga 
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merasa tidak mendapat tekanan dalam pekerjaannya. Tingkat kepuasan 

kerja karyawan dapat dipengaruhi seperti lingkungan kerja yang ada, 

beban kerja yang diterima, gaji yang diterima, dll. Semakin besar 

kepuasan kerja yang dirasakan karyawan akan membuat karyawan 

mempunyai kinerja yang baik. 

Faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja adalah kompensasi. 

Kompensasi juga merupakan faktor yang tidak kalah penting yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi merupakan imbalan balas 

jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas jasanya baik 

berupa uang (finansial) maupun tidak langsung (non finansial). 

Kompensasi mempunyai dua aspek yaitu pertama, pembayaran keuangan 

langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus; dan kedua, 

pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan, seperti 

asuransi, dan uang liburan yang dibayarkan oleh perusahaan.  

Dengan adanya kompensasi akan mendorong karyawan untuk bekerja 

lebih giat lagi agar mereka mendapatkan kompensasi dari perusahaan. 

Pemberian kompensasi harus diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu, 

perusahaan harus dapat memberikan kompensasi kepada karyawan secara 

rasional dan adil. Setiap karyawan pasti menginginkan untuk mendapatkan 

kompensasi yang besar dari perusahaannya. Semakin besar kompensasi 

yang mereka terima, maka akan memacu mereka untuk lebih giat lagi 

dalam bekerja. Kompensasi diberikan untuk mendorong karyawan agar 



5 
 

5 
 

lebih berprestasi dalam bekerja, mempertahankan karyawan yang 

produktif dan berkualitas agar tetap setia dengan perusahaan. 

Kinerja para karyawan individual sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu organisasi. Apabila kinerja karyawan baik, maka 

kinerja perusahaan akan meningkat. Sebaliknya apabila kinerja karyawan 

buruk, dapat menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan. Dengan 

dukungan perusahaan dalam meningkatkan lingkungan kerja, 

memperhatikan tingkat kepuasan kerja, serta pemberian kompensasi yang 

tepat dapat memberikan dorongan kinerja yang lebih baik untuk para 

karyawan, sehingga lingkungan kerja yang memadai dapat dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Untuk menciptakan kinerja yang optimal, perlu adanya 

peningkatan kerja yang optimal dan mampu memanfaatkan potensi sumber 

daya yang dimiliki oleh karyawan untuk menciptakan tujuan organisasi. 

Untuk itu diperlukan adanya peran organisasi dalam menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif untuk mendorong terciptanya sikap yang 

profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan bidang dan 

tanggung jawabnya masing-masing sehingga dapat menimbulkan 

kepuasan kerja dalam diri karyawan atas apa yang dikerjakan. 

Semua proses kegiatan dalam bekerja pada akhirnya akan menghasilkan 

kinerja karyawan yang diinginkan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Karyawan yang mempunyai kinerja yang tinggi merupakan karyawan 

yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Perusahaan bidang produksi 
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atau jasa akan membutuhkan hasil kinerja karyawannya yang digunakan 

untuk mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan. Semakin tinggi 

kinerja yang dimiliki karyawan, maka semakin tinggi pula kinerja 

perusahaan tersebut. Maka diambil sebagai obyek penelitian pada salah 

satu perusahaan jasa bidang penyedia jasa keuangan di kabupaten Klaten 

yaitu BPR UKABIMA BMMS KLATEN. BPR UKABIMA BMMS 

KLATEN merupakan salah satu lembaga penyedia jasa keuangan yang 

ada di kabupaten Klaten. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam 

pengelolaan uang. Perusahaan tentu membutuhkan karyawan yang 

mempunyai kinerja yang baik agar kinerja perusahaannya juga baik. 

Karyawan dituntut untuk dapat bekerja dengan cepat, teliti dalam 

pengelolaan uang, ramah dalam melayani pelanggan. 

Sehingga menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan 

tersebut dengan judul “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, 

KEPUASAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI BPR UKABIMA BMMS KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum 

dalam skripsi ini didasari oleh alasan : 
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1. Alasan objektif 

Alasan objektif penulis mengambil judul ini karena lingkungan 

kerja, kepuasan kerja, dan kompensasi merupakan variabel yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja merupakan tempat dimana setiap hari 

karyawan melakukan aktivitas pekerjaannya. Kenyamanan 

lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan 

yang menyukai lingkungan kerjanya tentu akan mendorong 

semangat untuk bekerja dan dapat meningkatkan kinerja. 

Kepuasan kerja merupakan tingkat dimana karyawan 

merasakan senang terhadap pekerjaannya. Rasa senang yang 

dirasakan oleh karyawan mendorong karyawan untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaanya tepat pada waktunya. Karyawan yang 

dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah 

ditentukan mencerminkan bahwa karyawan tersebut mempunyai 

kinerja yang baik. 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diterima oleh 

karyawan. Besarnya kompensasi yang diterima karyawan dapat 

menggambarkan tingkat kinerja yang dimiliki oleh karyawan.  

Semakin besar kompensasi yang diterima, maka semakin baik 

kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil kompensasi 

yang diterima karyawan, berarti kinerja yang dimiliki karyawan 

tersebut masih rendah. 
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2. Alasan subjektif 

Alasan subjektif penulis mengambil judul ini karena lingkungan 

kerja merupakan faktor yang berhubungan langsung dengan aktivitas 

karyawan. Keadaan yang dapat langsung dirasakan oleh karyawan. 

Seperti ruangan tempat kerja, sirkulasi udara yang ada, tingkat 

kebisingan atau suara-suara yang dapat mengganggu pekerjaan, 

komunikasi yang terjalin di dalam perusahaan baik komunikasi 

dengan sesama karyawan maupun atasan, dll. Faktor-faktor tersebut 

dapat mengganggu kinerja karyawan dalam melakukan aktivitasnya 

dalam bekerja jika tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan. 

Kepuasan kerja juga faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. Karyawan yang mempunyai tingkat kepuasan kerja yang 

rendah, maka karyawan tidak dapat bekerja secara optimal atau 

maksimal. Kepuasan kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti lingkungan kerja, gaji yang diterima, ketepatan 

menyelesaikan pekerjaannya, dll. Jika karyawan telah mendapatkan 

apa yang mereka inginkan dari perusahaan diharapkan kinerja 

karyawan akan menjadi lebih baik. 

Kompensasi menjadi salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan selain lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja. Karyawan akan selalu berusaha meningkatkan 

kinerjanya agar mendapat kompensasi yang besar dari perusahaan. 
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Semakin besar kompensasi yang diterima karyawan akan mendorong 

karyawan untuk berusaha meningkatkan kinerjanya. 

Lingkungan merupakan tempat dimana setiap hari karyawan 

melakukan aktivitasnya. Karyawan yang merasakan kepuasan dalam 

bekerja dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kompensasi 

merupakan faktor penting bagi karyawan dalam memilih 

pekerjaannya. Di dalam dunia usaha seperti perbankan lingkungan 

akan berpengaruh pada kinerja karyawan, setiap karyawan pasti 

membutuhkan lingkungan kerja yang nyaman dan aman agar dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan yang 

ditentukan oleh perusahaan. Kepuasan kerja merupakan hal penting 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Tingkat kepuasan 

karyawan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Perasaan puas 

yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaannya mendorong karyawan 

untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya sesuai target. Semakin 

tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh karyawan, maka dapat 

menigkatkan kinerja karyawan tersebut. Sementara kompensasi 

adalah faktor penting bagi karyawan dalam bekerja. Karyawan akan 

bersemangat dalam bekerja jika kompensasi yang mereka terima 

sesuai dengan harapan mereka. Karyawan akan selalu meningkatkan 

kinerjanya agar mereka mendapatkan kompensasi yang besar dari 

perusahaan. 
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C. Penegasan Judul 

Sumber daya manusia merupakan faktor paling penting dalam 

sebuah perusahaan. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan perusahaan 

tanpa adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus dikelola 

dengan baik agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan 

dapat tercapai apabila perusahaan mempunyai kinerja yang baik. Kinerja 

perusahaan yang baik didukung oleh kinerja karyawan yang baik pula. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan cara 

memperhatikan lingkungan kerja karyawan, tingkat kepuasan kerja yang 

dialami karyawan, dan pemberian kompensasi yang sesuai. Jika semua 

faktor-faktor tersebut dapat dikelola dengan baik, maka tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

 

D. Pembatasan masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan serta keterbatasan yang 

dimiliki penulis, maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh 

lingkungan kerja seperti lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non 

fisik.lingkungan kerja fisik meliputi rancangan ruang kerja, rancangan 

pekerjaan, sirkulasi dan suhu udara yang ada di dalam kantor, penerangan 

atau cahaya yang digunakan, dll. Sedangkan lingkungan kerja non fisik 

atau psikis meliputi hubungan sesama rekan kerja maupun adengan atasan, 

beban pekerjaan, dll.  Kepuasan kerja merupakan cara individu merasakan 

pekerjaannya yang dihasilkan dari sikap individu terhadap berbagai aspek 
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yang terkandung dalam pekerjaan. Kepuasan kerja dipengaruhi beberapa 

faktor-faktor seperti karakteristik individu, variabel-variabel yang bersifat 

situasional, dan karakteristik pekerjaan 

Kompensasi merupakan pemberian balas jasa baik secara langsung 

berupa uang (finansial) maupun tidak langsung berupa tunjangan (non-

finansial). Kompensasi mempunyai arti yang luas, selain terdiri dari gaji 

dan upah, dapat pula berbentuk fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, 

pakaian seragam, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan 

pangan dan masih banyak lagi yang lainnya yang dapat dinilai dengan 

uang serta cenderung diterima oleh karyawan secara tetap. Pemberian 

kompensasi mempunyai dampak yang positif baik bagi karyawan maupun 

bagi perusahaan. Pemberian kompensasi dapat bertujuan untuk 

mempertahankan karyawannya yang mempunyai kinerja yang bagus. 

Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. 

Baik buruknya kinerja karyawan akan berpengaruh pada kinerja pada 

perusahaan. Semakin baik kinerja karyawan maka akan semakin baik pula 

kinerja perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

seperti lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan kompensasi yang mereka 

peroleh dari perusahaannya. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini, adalah : 
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1. Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di BPR UKABIMA BMMS KLATEN? 

2. Seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

di BPR UKABIMA BMMS KLATEN ? 

3. Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di 

BPR UKABIMA BMMS KLATEN ? 

4. Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan  

kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan di 

BPR UKABIMA BMMS KLATEN ? 

 

F. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di BPR UKABIMA BMMS KLATEN. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan di BPR UKABIMA BMMS KLATEN. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di BPR UKABIMA BMMS KLATEN. 

4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara 

lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di BPR UKABIMA BMMS KLATEN. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Sebagai salah satu sarana  untuk dapat menerapkan teori-teori ilmu 

yang telah di dapat dari bangku perkuliahan dengan permasalahan 

yang terjadi sebenarnya di lapangan. Memberi tambahan wawasan 

dan pengetahuan bagi peneliti.  

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini berguna untuk memberikan saran dan masukan kepada 

perusahaan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

ada sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja, dan menjadi 

pertimbangan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja 

di masa yang akan datang. Juga, dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil langkah-langkah 

untuk mengambil keputusan mengenai lingkungan kerja karyawan, 

kepuasan kerja karyawan, dan pemberian kompensasi kepada 

karyawan. Yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawannya.  

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi 

peneliti lain mengenai lingkungan kerja, kepuasan kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
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H. Kerangka Pemikiran 

Kesuksesan suatu organisasi tergantung dari kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki, karena sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah sumber daya yang mampu berprestasi secara maksimal. 

Lingkungan kerja dan kepuasan kerja mempunyai peran penting dalam 

kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik akan membuat karyawan 

merasa nyaman dan senang dalam melakukan atau menyelesaikan 

pekerjaannya. Kepuasan kerja juga sangat berpengaruh pada kinerja 

karyawan. Kepuasan kerja merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Karyawan yang mempunyai tingkat 

kepuasan yang tinggi akan mempunyai kinerja yang tinggi pula. 

Selain itu, pemberian kompensasi juga mempengaruhi kinerja karyawan. 

Kompensasi harus diberikan secara adil dan layak kepada karyawan. 

Dengan adanya pemberian kompensasi diharapkan karyawan dapat 

termotivasi untuk dapat bekerja lebih baik lagi, sehingga kinerjanya akan 

naik. Dan pada akhirnya kinerja perusahaan juga akan naik. 

Dari uraian singkat tersebut, maka penulis menguraikan kerangka 

pemikiran yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini pada gambar 

1.1 di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Lingkungan kerja (X1) 

Kepuasan kerja (X2) 

Kompensasi (X3) 

Kinerja (Y) 
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I. Hipotesis 

Hipotesis merupakan anggapan yang mungkin benar digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan atau pengarahan penyelidikan 

selanjutnya, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : “Diduga Ada Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, Dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan  di BPR UKABIMA BMMS 

KLATEN”. 

 

J. Sistematika Penulisan 

Dalam sebuah penulisan proposal skripsi, penulis akan 

menguraikan  secara singkat tentang dasar – dasar pembahasan bab demi 

bab penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

berfikir, hipotesis dan sistematika penulisan dari skripsi ini 

yang memberikan gambaran singkat dari keseluruhan dalam 

skripsi ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini berisi tentang tinjauan pengertian 

manajemen sumber daya manusia, pengertian lingkungan 

kerja, pengertian kepuasan kerja, pengertian kompenasi, 
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pengertian kinerja, peta jalan penelitian dan hasil penelitian 

yang relevan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian, ruang lingkup lokasi, teknik pengambilan 

sampel, instrumen penelitian, dan prosedur analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian yang 

dilengkapi dengan tabel. Bagian pembahasan memaparkan 

hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara 

logis. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini dipaparkan simpulan dari hasil pembahasan 

yang dilakukan pada bab-bab di atas, kemudian memberikan 

saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan 

yang diteliti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh 

lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di BPR UKABIMA BMMS KLATEN dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

a. Berdasarkan identifikasi analisis kualitatif disimpulkan sebagian 

besar responden penelitian ini berusia antara 27 tahun - 34 tahun 

sebanyak 11 orang atau 55%, jenis kelamin yang didominasi oleh 

laki-laki sebanyak 12 orang atau 60%, dan masa kerja selama 1 

tahun sampai 5 tahun sebanyak 13 orang atau sebanyak 65%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu. Y = 5,587 + 0,387X1 – 

0,107X2 + 0,416X3. Menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari 

lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kompensasi yang 

berpengaruh secara signifikan adalah pada variabel kompensasi  

sebesar 0,416 satuan dan lingkungan kerja sebesar 0,387 satuan 

dengan asumsi variabel bebasnya sama dengan nol, sehingga jika 

dinaikkan satu satuan maka kinerja karyawan akan meningkat 

sebesar 0,416 satuan untuk kompensasi dan 0,387 satuan untuk 
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lingkungan kerja. Akan tetapi pada variabel kepuasan kerja 

pengaruh kinerja karyawan sebesar -0,107 satuan kepuasan kerja 

atau berpengaruh negatif yang artinya jika kepuasan kerja 

meningkat 1 satuan maka kinerja karyawan akan berkurang 

sebesar 0,107 satuan. Sebaliknya jika kepuasan kerja diturunkan 1 

satuan maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,107 

satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap sama dengan 

nol. Sehingga semakin tinggi kepuasan kerja karyawan akan 

membuat kinerja karyawan turun. Sehingga kepuasan kerja 

karyawan tidak mempengaruhi kinerja karyawan di BPR 

UKABIMA BMMS KLATEN.   

b. Dua dari tiga hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara sendiri-sendiri antara lingkungan kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan BPR UKABIMA BMMS 

KLATEN, karena t hitung lingkungan kerja = 2,139, dan 

kompensasi = 2,379 lebih besar dari t tabel = 2,11991. Sehingga 

Ha diterima maka ada pengaruh dari lingkungan kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan BPR UKABIMA BMMS 

KLATEN. Dan pada variabel kepuasan kerja t hitung = -0,661 

lebih besar dari t tabel =-2,11991 sehingga H0 diterima maka tidak 

ada pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan BPR 

UKABIMA BMMS KLATEN. 
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c. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan BPR UKABIMA BMMS KLATEN 

secara bersama-sama, karena F hitung = 9,928 > F tabel 3,24. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil kebijakan di 

masa yang akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, yaitu 

dengan memperhatikan lingkungan tempat kerja karyawan,dengan 

lingkungan yang baik, maka karyawan akan merasa aman dan nyaman 

ketika bekerja. Yang kedua yaitu dengan memperhatikan tingkat kepuasan 

kerja karyawan, dengan kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan 

berpengaruh pada kinerja karyawan. Jangan sampai karyawan yang telah 

merasakan kepuasan kerja pada pekerjaannya tidak mau berkembang 

dengan pekerjaannya, sehingga pada akhirnya kinerjanya akan menurun. 

Sebaliknya, karyawan yang belum merasakan kepuasan pada 

pekerjaannya, akan selalu berusaha untuk memperoleh kepuasan kerja 

yang karyawan inginkan. Karyawan akan selalu meningkatkan kinerjanya, 

selalu berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, tepat, teliti, 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  
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a. Variabel lingkungan kerja secara signifikan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non fisik 

tempat kerja karyawan. Lingkungan fisik seperti pewarnaan dinding 

ruangan kerja, penerangan lampu yang digunakan dan sinar matahari 

yang masuk ke dalam ruangan tidak menyilaukan mata, udara di 

dalam ruangan, kebisingan yang timbul di dalam kantor maupun di 

lingkungan sekitar kantor, ruang gerak karyawan, keamanan, dan 

kebersihan tempat kerja juga akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Selain lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik juga harus 

diperhatikan. Lingkungan kerja non fisik seperti stuktur kerja dan 

tanggung awab kerja, karyawan  harus dapat memegang tanggung 

jawabnya dalam setiap pekerjaanya dan sesuai dengan jabatannya. 

Perhatian dan dukungan dari pemimpin akan membuat karyawan 

merasa diperhatikan dan dianggap keberadaannya di lingkungan 

kerjanya. Kerjasama antar kelompok dan kelancaran komunikasi 

juga dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karyawan dapat 

dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya dengan melakukan 

kerjasama dengan kelompok atau tim atau rekan kerja yang yang 

yang dianggap bisa untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kerjasama 

dapat dilakukan jika komunikasi yang terjalin dengan baik antar 

sesama karyawan yang lain. Selain komunikasi dengan sesama 

karyawan lain, komunikasi dengan pimpinan juga sangat penting. 
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Sehingga jika terjadi masalah dalam pekerjaanya, karyawan tidak 

akan segan untuk membicarakannya dengan pimpinannya. 

b. Variabel kompensasi yang diterima karyawan sudah sesuai dan 

dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi harus 

diberikan secara tepat kepada setiap karyawan. Pemberian bonus 

atau insentif diberikan berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan 

dan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Sehingga karyawan 

akan termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi agar mereka 

memperoleh bonus dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. 

Karyawan akan selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya 

lebih banyak lagi dari standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

c. Pada variabel kepuasan kerja dalam penelitian ini belum terbukti 

secara mempengaruhi kinerja karyawan. Maka, perlu dilakukan 

penelitian ulang. Dalam penelitian ini kepuasan bersifat negatif, 

artinya jika tingkat kepuasan karyawan tinggi, maka karyawan 

merasa puas dengan pekerjaannya dan tidak mau  meningkatkan 

kinerjanya dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan sebelum-

sebelumnya, sehingga kinerjanya dapat menurun. Sebaliknya jika 

karyawan memiliki kepuasan kerja yang rendah, karyawan akan 

selalu  berusaha terus untuk meningkatkan kinerjanya, mereka akan 

selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

standar tang telah ditentukan oleh perusahaan, berusaha 

menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, dan selalu berusaha 
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menyelesaikan pekerjaannya melebihi apa yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 
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