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Nama :  BAGUS ARDENI, NIM: 1721100098, Skripsi dengan judul: 

“PENGARUH PENEMPATAN KERJA, KOMPENSASI DAN 

LINGKUNGAN KERJA  TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI 

KANTOR BCA MULTIFINANCE KLATEN”, Fakultas Ekonomi Program 

Studi Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. 

 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui apakah penempatan 

kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor BCA Multifinance Klaten, 
2) untuk mengetahui apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
di Kantor BCA Multifinance Klaten , 3) untuk mengetahui apakah lingkungan 
kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor BCA Multifinance Klaten, 
4) untuk mengetahui apakah penempatan kerja, kompensasi dan lingkungan kerja 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor BCA Multifinance Klaten. 

 
Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang karyawan  BCA 
Multifinance Klaten. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : 
penempatan kerja (X1), kompensasi  (X2) dan lingkungan kerja  (X3) serta variabel 
terikat (Y) : kinerja karyawan . Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linier berganda dengan bantuan program SPSS.  

Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 
sendiri-sendiri antara penempatan kerja, kompensasi dan lingkungan kerja  
terhadap kinerja karyawan BCA Multifinance Klaten karena t hitung  penempatan 
kerja = 2,364, kompensasi = 4,231 lingkungan kerja = 2,295. Ketiga  hasil 
tersebut berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih besar dari t tabel 
2,279. Dengan demikian hopotesis penelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh 
yang signifikan penempatan kerja terhadap kinerja karyawan BCA Multifinance 
Klaten,  2) ada pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap kinerja karyawan 
BCA Multifinance Klaten, 3) ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan BCA Multifinance Klaten semua terbukti. 
 
 
 
 
Kata kunci: penempatan kerja, kompensasi, lingkungan kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan-perusahaan yang mencari keunggulan bersaing melalui para 

karyawan harus mampu mengelola perilaku dan hasil-hasil dari seluruh 

karyawan. Secara tradisional, sistem penilaian kerja formal dipandang sebagai 

sarana utama untuk mengelola kinerja karyawan. Penilaian kinerja merupakan 

suatu tugas administrasi yang dilakukan oleh para manajer, dan merupakan 

tanggung jawab utama dari departemen sumberdaya manusia (SDM). Para 

manajer juga memandang penilaian kinerja sebagai ritual tahunan. Mereka cepat 

mengisi formulir dan menggunakannya untuk menggolongkan seluruh informasi 

negatif yang mereka telah kumpulkan tentang seorang karyawan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena mereka mungkin tidak 

menyukai pertentangan dan merasakan bahwa mereka tidak mengetahui cara 

memberikan evaluasi-evaluasi yang efektif, beberapa manajer menghabiskan 

waktu sesedikit mungkin untuk memberikan umpan balik kepada para karyawan 

Noe, dkk,(2010: 450). 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

Pengertian  kinerja (prestasi kerja)  adalah hasil  kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2012: 

67). 
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Seleksi dan penempatan merupakan langkah yang diambil segera 

setelah terlaksananya fungsi rekrutmen. Seperti halnya fungsi rekrutmen, proses 

seleksi dan penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam 

manajemen sumber daya manusia, karena tersedia/tidaknya pekerja dalam 

jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, diterima/tidaknya 

pelamar yang telah lulus proses rekrutmen, tepat/tidaknya penempatan seorang 

pekerja pada posisi tertentu, sangat ditentukan oleh fungsi seleksi dan 

penempatan ini. Jika fungsi ini tidak terlaksanakan dengan baik maka dengan 

sendirinya akan berakibat fatal terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi 

(Gomes, 2010: 117). 

Penempatan menurut Siagian (2018: 168), jika seluruh proses seleksi 

telah ditempuh dan lamaran seseorang diterima, akhirnya seseorang memperoleh 

status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan 

tugas atau pekerjaan tertentu pula. Penempatan tidak hanya berlaku bagi para 

pegawai baru, akan tetapi berlaku pula bagi para pegawai lama yang mengalami 

alih tugas dan mutasi. Kompensasi mengandung arti yang lebih luas daripada 

upah atau gaji. Upah atau gaji lebih menekankan pada balas jasa yang bersifat 

financial, sedangkan kompensasi mencakup balas jasa finansial maupun 

nonfinansial. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa, baik secara langsung 

berupa uang  (finansial) maupun tidak langsung berupa penghargaan 

(nonfinansial)  Hartatik (2014: 239). 
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Menurut Dessler dalam Salidin Samsudin (2017: 172), kompensasi 

adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan 

dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. Kompensasi mempunyai dua 

aspek, pertama pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, 

insentif, komisi, dan bonus. Kedua, pembayaran tidak langsung dalam bentuk 

tunjangan keuangan, seperti asuransi dan uang liburan yang dibayarkan 

perusahaan. 

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan 

yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 

(Nitisemito, 2012: 25). Selanjutnya menurut Sedarmayati (2017: 1) lingkungan 

kerja merupakan keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merasa tertarik melakukan 

penelitian terkait kinerja pegawai dengan judul “Pengaruh Penempatan Kerja, 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja  terhadap Kinerja Karyawan di Kantor 

BCA Multifinance Klaten”. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam   penelitian   ini   penulis   mempunyai   beberapa   alasan   

dalam mengambil judul di atas antara lain: 

1. Alasan Objektif 
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a. Kinerja yang baik dapat tercapai apabila pemberian kompensasi 

dilakukan secara adil, layak dan kompetitif. 

b. Penempatan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Penempatan 

tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru, akan tetapi berlaku pula 

bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Siagian 

(2018: 16). 

c. Keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi dipengaruhi oleh 

pemberian kompensasi yang adil, layak, kompetitif dan penempatan 

pegawai yang pas. 

2. Alasan Subjektif 

Peneliti tertarik untuk meneliti masalah kompensasi, penempatan 

kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas judul skripsi tersebut perlu adanya penegasan 

agar tidak terjadi kekaburan arti. Adapun penegasan judul yang penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Penempatan kerja  adalah jika seluruh proses seleksi telah ditempuh dan 

lamaran seseorang diterima, akhirnya seseorang memperoleh status sebagai 

pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas 

atau pekerjaan tertentu pula. Penempatan tidak hanya berlaku bagi para  

pegawai baru, akan tetap berlaku pula bagi para pegawai lama yang 

mengalami alih tugas dan mutasi. (Siagian 2018: 16). 
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2. Kompensasi 

Kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan 

kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. (Dessler 

dalam Salidin Samsudin 2017: 186-187) 

3. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan (Nitisasmito, 2012:183). 

4. Kinerja 

 

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di 

dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran 

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama (Rivai & Basri, 2015: 14). 

 

D. Pembatasan Masalah 

Mengingat sangat luas dan kompleknya faktorfaktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, maka perlu dibatasi permasalahan dengan 

maksud agar pembahasan dapat lebih mengena sasaran. Dalam penelitian ini 

penelitia membatasi masalah pada pengaruh komukasi, budaya organisasi dan 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. 

1. Penempatan kerja pada kebiasaan yang berlaku di Kantor BCA 

Multifinance Klaten. 

2. Kompensasi dibatasi pada bagaimana hubungan antara pemberian 

kompensasi dan kinerja. 
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3. Lingkungan kerja dibatasi pada suasana kerja, hubungan dengan rekan 

kerja dan kondisi ruang tempat kerja. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dalam pemaparan dari latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan 

sebagai berikut: 

1. Apakah penempatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor 

BCA Multifinance Klaten ? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor BCA 

Multifinance Klaten ? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor 

BCA Multifinance Klaten ? 

4. Apakah penempatan kerja, kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di Kantor BCA Multifinance Klaten ? 

 

F.  Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah penempatan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di Kantor BCA Multifinance Klaten. 

2.  Untuk menganalisis apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di Kantor BCA Multifinance Klaten. 

3. Untuk menganalisis apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di Kantor BCA Multifinance Klaten . 
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4.  Untuk menganalisis apakah penempatan kerja, kompensasi dan lingkungan 

kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor BCA Multifinance 

Klaten. 

 
 

G. Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini akan memberikan manfaat yang mencangkup dua aspek: 

1. Kegunaan teoritis, yaitu: 
 

a. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pengaruh 

penempatan, kompensasi, dan lingkungan kerja  terhadap kinerja karyawan 

di Kantor BCA Multifinance Klaten. 

b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan 

ilmu ekonomi kedepan. 

 

2. Kegunaan praktis 
 

a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi bank dalam pengambilan 

keputusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja karyawan di Bank 

tersebut. 

 

b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Bank yang 

berkenaan dengan peningkatan kinerja karyawan. 

 

H. Kerangka Berfikir 

Seperti pada umumnya suatu organisasi, kinerja anggota organisasi  

 



8 
 

 

 

 

merupakan hal yang utama yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

organisasi tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja anggota 

organisasi yang dalam hal ini adalah Karyawan BCA Multifinance Klaten. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah penempatan kerja, kompensasi dan 

lingkungan kerja. Berikut gambarnya 

 

Variabel Indenpenden 

 

                                        Variaabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

Penempatan 

K(X1) 

Kompensasi 

(X2) 

Lingkungan 

Kerja (X3) 

Kinerja 

 (Y) 
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I. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang harus diuji kebenarannya melalui 

suatu penelitian terlebih dahulu untuk menentukan kesimpulan akhir. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan penempatan kerja terhadap kinerja 

karyawan di Kantor BCA Multifinance Klaten. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

di Kantor BCA Multifinance Klaten. 

3. Diduga ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja  terhadap kinerja 

karyawan di Kantor BCA Multifinance Klaten. 

4. Diduga ada pengaruh yang signifikan penempatan kerja, kompensasi dan 

lingkungan kerja  terhadap kinerja karyawan di Kantor BCA Multifinance 

Klaten. 

 

J. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan alur 

pemikiran penulis dari awal hingga kesimpulan akhir. Adapun rencana 

sistematika pembahasan dari awal hingga akhir kesimpulan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, rumusan masalah, pembatasan 

masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini membahas tentang pustaka tentang 

informasi variabel-variabel yang diteliti, landasan teoritik, dan 

hipotesis yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. 

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang metode-metode 

yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi penjelasan mengenai 

model penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengukuran 

data, sumber data, definisi operasional variabel instrument penelitian, 

pengujian instrument penelitian dan teknis analisis. 

BAB IV: Analisis Data. Bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengelolaan 

data, baik   analisis    data    secara   deskriptif  maupun   analisis   hasil 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan.Analisis tersebut 

diintreprestasikan terhadap pengolahan data dengan menggunakan 

teori 

BAB V: Penutup. Bab ini memaparkan penutup, dan saran dari hasil analisis 

data yang berkaitan dengan penelitian. 
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BAB V 

                     SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  menguji  pengaruh  variabel 

penempatan kerja, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. BCA Multi Finance. Dari hasil dan analisis data  serta  

pembahasan  pada  bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  sebagai berikut 

ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu Y = 2,093 + 0,321 X1 + 0,563 

X2 + 0,255 X3. Setiap variabel bernilai positif yang berarti bahwa 

penempatan kerja, kompensasi dan lingkungan kerja  berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. BCA Multi Finance. 

2.  Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 

2,364, X2= 4,231 dan X3= 2,295 dengan tingkat signifikansi 0,000. 

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut 

berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 2,364 > t tabel 

sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan dari penempatan kerja tehadap 

kinerja pegawai. Untuk X2, t hitung sebesar 4,231 > t tabel sebesar 

2,000 sehingga hipotesis dapat   diterima   yang    berarti   terdapat  

hubungan  yang  positif   dan signifikan dari  kompensasi  tehadap 
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kinerja pegawai. Untuk X3, t hitung sebesar 2,295  >  t  tabel  sebesar  

2,000  sehingga  hipotesis  dapat  diterima  yang berarti  terdapat  

hubungan  yang  positif  dan  signifikan  dari  lingkungan kerja tehadap 

kinerja pegawai. 

3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 7,838 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung    

lebih kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel penempatan 

kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

4.   Dari   hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   menunjukkan   

bahwa koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 

0,338. Hal ini berarti 33,8% kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh 

variabel penempatan kerja, kompensasi, dan lingkungnan kerja. 

Sedangkan sisanya yaitu 66,2% kinerja karyawan PT. BCA Multi 

Finance dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

B.  Saran-saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut. 
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1.  Pimpinan    hendaknya   terus   memantau  efektifitas   dari   penerapan 

penempatan kerja yang telah diterapkan sehingga janga sampai 

menimbulkan masalah dalam proses pengelolaan perusahaan. 

2. Setiap  pegawai   hendaknya  memahami  dan  menyadari  arti 

pentingnya penempatan kerja untuk pencapaian tujuan bersama dalam 

suatu organisasi. 

3.  Pimpinan hendaknya melakukan pengawasan  keefektifan dari besarnya 

kompensasi yang diberikan perusahaan pada karyawannya yang telah 

ditentukan, sehingga tidak sampai menimbulkan kesalahan dalam 

pengelolaan perusahaan  

4. Variabel kompensasi harusnya diberikan kepada karyawan sesuai 

dengan produktivitas yang karyawan miliki, hal ini sangat berpengaruh 

besar terhadap semangat kerja karyawan PT. BCA Multi Finance. 

5.   Lingkungan   kerja    yang   kondusif,   aman   dan   nyaman   harus   

selalu diusahakan oleh pihak PT. BCA Multi Finance. Dengan tujuan 

agar karyawan merasa nyaman dalam bekerja,  sehingga efektivitas 

kerja meningkat dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerjanya. 

6. Diharapkan  dalam  penelitian-penelitian  selanjutnya jumlah  responden 

diperbanyak untuk lebih menambah keakuratan data. 
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