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MOTTO 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar Ra’d :11)” 

  

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras(untuk urusan yang lain). (QS. Al-

Insyirah: 6-7)” 

  

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya. (QS. An Najm : 30)” 

  

"Masa depan itu milik orang yang percaya akan mimpinya dan bekerja sepenuh hati 

untuk mewujudkannya." - Wishnutama 
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ABSTRAK 

Ramadhani Putri Hapsari, 1721100047. Skripsi. Program Studi Manajemen. 

Penngaruh Kompensasi, Beban Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klaten. 

 Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompensasi, beban kerja, dan 

lingkungn kerja terhadap kinerja pegawai perusahaan daerah air minum (PDAM) 

kabupaten klaten secara langsung maupun tidak langsung. Sampel data penelitian ini 

adalah pegawai PDAM kabupaten klaten sebanyak 50 resonden. Metode pengumpulan 

data melalui penyebaran kuesioner pada responden. Data  yang diperoleh kemudian 

diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20. Analisis ini meliputi uji 

validitas, uji reliabilitas, analisis korelasi, analisis regresi berganda, pengujian 

hipotesis yang meliputi uji T dan uji F dan uji koefisien determinasi. 

 Berdasarkan pennelitian ini dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 

kesimpulan: (1) pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja karyawan adalah 

positif dan signifikan. (2) pengaruh langsung beban kerja terhadap kinerja karyawan 

adalah negatif dan tidak sgnifikan. (3) pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan adalah positif dan signifikan. Variabel kinerja karyawan dipengaruhi 

variabel kompensasi, beban kerja, dan lingkungan kerja sebesar 61,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 38,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Kompensasi, Beban Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kinerja 

Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

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.  

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) adalah badan usaha milik 

pemerintah yang memiliki cakupan usaha dalam pengelolaan air minum dan 

pengelolaan sarana air kotor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. 

PDAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan 

air bersih. Salah satu tujuan dibentuknya PDAM adalah mencukupi kebutuhan 

masyarakat akan air bersih ,meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan 

sarana dan prasarana serta distribusi air bersih, sedang tujuan lainnya adalah ikut 

serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah 
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dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai sumber 

utama pembiayaan bagi daerah.  

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). Setiap   perusahaan   selalu   

mengharapkan   karyawannya   mempunyai   prestasi,   karena   dengan   memiliki   

karyawan  yang  berprestasi  akan  memberikan  sumbangan  yang  optimal  bagi  

perusahaan.  Selain itu, dengan memiliki karyawan yang berprestasi perusahaan 

dapat  meningkatkan  kinerja  perusahaannya. Karena  seringkali  perusahaan  

menghadapi  masalah  mengenai  sumber  daya  manusianya. Masalah  sumber  

daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen karena keberhasilan 

manajemen dan yang lain itu tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. 

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  

karyawannya  (Handoko, 2001). 

Dalam upaya meningkatkan kinerja  karyawannya  PDAM Kabupaten 

Klaten bisa menempuh    beberapa    cara    misalnya melalui    pemberian    

kompensasi    yang layak,  pemberian  motivasi,  menciptakan lingkungan kerja 
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yang kondusif, pendidikan,  dan  pelatihan.  Dengan semakin ketatnya tingkat 

persaingan bisnis mengakibatkan perusahaan  dihadapkan  pada tantangan untuk 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam mempertahankan    

kelangsungan    hidup perusahaan,   sebuah   perusahaan   harus memiliki     sistem     

kompensasi     yang memadai.   Kompensasi   yang   memadai diharapkan mampu 

memotivasi karyawan perusahaan dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

pekerjaan dengan hasil yang baik.  

Namun  PDAM  menemui  banyak  keluhan  dari  pelanggan  berkaitan  

dengan kualitas dan kuantitas air yang dialirkan terdapat  keluhan-keluhan  yang  

disampaikan  pelanggan.  tentunya  pihak PDAM   harus   memikirkan   

bagaimana   mengelola   keluhan   tersebut   dengan penanganan  keluhan  yang  

baik  dan  efektif  sehingga  informasi  yang  berasal  dari keluhan  pelanggan  

tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  kesempatan  dan  peluang untuk dapat 

memperbaiki dan mengembangkan usaha perusahaan selanjutnya. 

Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu, 

karena besarnya kompensasi merupakan ukuran nilai pekerjaan karyawan itu 

sendiri. Kompensasi bukan hanya penting untuk karyawan saja, melainkan juga 

penting bagi perusahaan itu sendiri, karena program-program kompensasi 

merupakan pencerminan supaya perusahaan untuk mempertahankan sumber 

daya manusianya. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah beban kerja,baik itu beban 

kerja fisik maupun beban kerja mental.  Beban kerja sangat penting bagi sebuah 
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perusahaan/instansi. Dengan pemberian beban kerja yang efektif perusahaan 

dapat mengetahui sejauh mana karyawannya dapat diberikan beban kerja yang 

maksimal dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. 

Pegawai yang tidak disiplin dalam memanfaatkan waktu kerjaa akan berdampak 

pada beban  kerja  yang menumpuk, sehingga membutuhkan waktu yang lebih 

dari waktu kerja normal yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 

dibebankan. 

Pentingnya mempehatikan kesejahteraan karyawan dan beban kerja 

pegawai yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Karena Beban kerja yang 

terlalu berlebihan akan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi pegawai 

pada umumnya, yaitu akan menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun 

mental serta akan menimbulkan reaksi-reaksi emosional seperti sakit kepala, 

gangguan pencernaan, dan mudah marah. Sedangkan beban kerja yang terlalu 

sedikit juga akan terjadi pengurangan gerak yang akan menimbulkan kebosanan. 

Rasa bosan dalam kerja yangdilakukan atau pekerjaan yang terlalu sedikit 

mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan sehingga secara potensial 

membahayakan pegawai. Menurut (Lysaght, Fabrigar, Larmour-Trode, Stewart, 

& Friesen, 2012) mengumukakan bahwa Sudut pandang yang berbeda dalam 

mendefinisikan beban kerja. Ia mengumukakan beban kerja sebagai a) jumlah 

pekerjaan atau waktu yang diharapkan dari/diberikan kepada pekerjan dan b) 

total jumlah pekerjaan yang harus di selesaikan oleh suatu depertemen atau 

kelompok pekerja dalam suatu periode waktu tertentu. 
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Dalam kaitannya dengan kinerja pegawai, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, diantaranya adalah faktor kompensasi dan beban 

kerja serta kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai. Faktor-faktor tersebut 

menarik untuk diteliti, apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Dengan adanya pemberian kompensasi yang tepat untuk 

meningkatkan kinerja pegawai, karena peningkatan kinerja pegawai menjadi 

harapan baik bagi perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsi, sehingga 

tujuan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam visi dan misi dapat tercapai. 

Faktor  lain  yang  mempengaruhi  kinerja  pegawai  adalah  lingkungan  

kerja.    Lingkungan  kerja  merupakan  segala  sesuatu  yang  ada  disekitar  para  

pekerja  yang  dapat  mempengaruhi  dirinya  dalam  mejalankan  tugas  –  tugas  

yang  dibebankan,  misalnya  kebersihan,  musik  dan  sebagainya  (Nitisemito 

,1982).  

Menurut (Nitisemito,1991) Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

ada disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang di bebankan. Lingkungan kerja yang baik dan 

memberikan kenyamanan akan meningkatkan semangat kerja yang nantinya 

akan berdampak pada peningkatan kinerja yang semakin baik. Lingkungan kerja 

adalah keseluruhan atau setiap aspek dari gejala fisik dan sosial kultural yang 

mengelilingi atau mempengaruhi individu, Komaruddin (1993). Berdasarkan 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan segala 
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sesuatu yang mempengaruhi pegawai dalam bekerja baik itu lingkungan kerja 

yang bersifat fisik maupun non fisik. 

Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul Penelitian “PENGARUH KOMPENSASI, BEBAN KERJA, DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PDAM 

KABUPATEN KLATEN” 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini : 

 1.2.1 Alasan Objektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis mengenai Kompensasi Kerja, 

Beban Kerja, dan Lingungan Kerja. 

b. Sesuai dengan ilmu yang dipelajari oleh penulis mengenai teori 

manajemen sumber daya manusia sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Pengaruh kompensasi, Beban Kerja, 

dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PDAM 

Kabupaten Klaten. 

1.2.2 Alasan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis tentang Kompensasi, Beban 

kerja, dan Lingkungan kerja. 
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b. Kompensasi, Beban Kerja, dan Lingkungan Kerja tidak bisa diabaikan 

begitu saja karena guna mengetahui seberapa besar pengaruhnya 

terhadap kinerja seorang karyawan. 

1.2 Penegasan Judul  

1. Kompensasi 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang maupun 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2003).  

2. Beban Kerja  

Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus 

diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka 

waktu tertentu (Menpan, 1997) 

3. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja merupakan kondisi dari segala sesuatu yang 

terdapat disekitar tempat bekerja karyawan yang mampu memberikan 

pengaruh bagi dirinya dalam melaksanakan pekerjaannya (Nitisemito, 2006). 

4. Kinerja Pegawai 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya (A.A Anwar Prabu Mangkunegara, 2000). 
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1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, serta untuk 

menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membatasi 

obyek yang diteliti. Penulis hanya menguji pengaruh kompensasi, beban kerja, 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai perusahaan daerah air minum 

(PDAM) Kabupaten Klaten. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah-masalah  yang telah diuraikan sebelumnya pada 

latar belakang masalah, penelitian ini bermaksud menguji pengaruh beban kerja  

dan  lingkungan  kerja terhadap  kinerja  karyawan. Secara  spesifik, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai pada PDAM  

Kabupaten Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai  pada PDAM 

Kabupaten Klaten? 

3. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

PDAM Kabupaten Klaten ? 

4. Apakah ada pengaruh kompensasi, beban kerja, dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawa pada PDAM Kabupaten Klaten? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

1. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai  pada PDAM 

Kabupaten Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai  pada PDAM 

Kabupaten Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadapkinerja pegawai  pada 

PDAM Kabupaten Klaten . 

4. Untuk menguji pengaruh Kompensasi, beban kerja, dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada kinerja pegawai  pada PDAM Kabupaten 

Klaten . 

1.6 Manfaat Penelitian  

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu  

pengetahuan, wawasan, dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk  

penelitian yang sejenis pada masa mendatang. 

17.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Penulis  

Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk 

lebih mengetahui seberapa berpengaruhnya kompensasi, beban kerja, 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai.  

2. Bagi Perusahaan  
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Untuk mengetahui sejauh mana Kompensasi, beban kerja,  dan 

linkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, yang mana dari 

hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja karyawan supaya mempermudah 

langkahnya dalam mencapai tujuan organisasi.  

3. Bagi Pembaca  

Memberikan bahan referensi penelitian kepada pembaca 

mengenai pengaruh kompensasi, beban kerja, dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai. 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka disusunlah 

sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 



11 
 

 
 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari manajemen 

sumber daya manusia, kompetensi, perceived organizational support, 

kinerja, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan 

variabel penelitian sumber data, metode pengumpulan data, teknik 

analisis data, dan metode analisis data.  

BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum organisasi, deskriptif 

responden, deskriptif variabel penelitian, analisis data, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh Kompensasi, 

Beban kerja, dan Lingkungan keja di PDAM Kabupaten  Klaten dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan identifikasi responden dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden penelitian ini adalah Laki-laki yaitu sebanyak 40 orang 

(80%) dari total responden, sebagian besar berusia 31-40 tahun sebanyak 

17 orang (34%), dengan mayoritas berpendidikan SMA sebanyak 28 

orang (56%), dan mempunyai masa kerja lebih dari 11 tahun sebanyak 26 

orang (52%).  

2. Berdasarkan hasil uji korelasi nilai significant (2-tailed) dari tabel output 

diatas diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara Kompensasi (X1) dan Kinerja 

Karyawan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan r hitung 0,755 > r tabel 

0,284 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi 

dengan Kinerja Karyawan. Selanjutnya hubungan antara Beban Kerja (X2) 

dengan Kinerja Karyawan (Y) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 

< 0,05 dan r hitung 0,645 > r tabel 0,284 yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan. Selanjutnya antara Lingkungan Kerja (X1) Kerja dengan 

Kinerja Karyawan (Y) memiliki nilai sig (2-tailed) sebesar 0,0,666 > 0,005 

dan r hitung 0,284 < r tabel 0,361 yang  terdapat pengaruh yang signifikan. 
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3. Berdasarkan hasil analisis regresi maka dapat ditulis persatuan regresi 

pengaruh Kepemimpinan, Pengalaman Kerja dan Lingkungan Kerja 

terhadap kinerja karyawan sebagai berikut ini :  

 a = 15,964 

Berarti apabila tanpa ada variabel X1 (Kompensasi), X2 (Beban 

Kerja), dan X3 (Lingkungan Kerja), maka akan terjadi penurunan 

kinerja karyawan sebesar 15,964 satuan kinerja.  

 b1 = 0,854 (X1)  

Berarti variabel kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 

0,854 satuan kinerja atau berpengaruh positif, yang artinya jika 

Kompensasi ditingkatkan 1 satuan maka kinerja akan meningkat 

sebesar 0,854 satuan kinerja.  

  b2 = 0,353 (X2)  

Berarti variabel Beban Kerja mempengaruhi kinerja karyawan 

sebesar 0,353 satuan kinerja atau berpengaruh positif, yang artinya 

jika Beban Kerja ditingkatkan 1 satuan maka kinerja akan meningkat 

sebesar 0,353 satuan kinerja.  

 b3 = 0,458 

Berarti variabel Lingkungan Kerja mempengaruhi kinerja karyawan 

sebesar 0,458 satuan kinerja atau berpengaruh positif, yang artinya 
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jika pengalaman kerja meningkat 1 satuan maka kinerja akan 

meningkat sebesar 0,458 satuan.  

4. Berdasarkan hasil analisis dan interasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

Kompensasi, Beban kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

a. Kompensasi (X1)  

Dari hasil uji t untuk variabel kompetensi diperoleh nilai thitung sebesar 

3,090 dan nilai signifikansi sebesar 0.003. Karena nilai thitung 3,090 > 

ttabel 2.013 dan nilai signifikansi 0.003 ≤ 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan, sehingga dalam penelitian ini H1 yang berbunyi ada 

pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan diterima.  

b. Beban Kerja (X2)  

Dari hasil uji t untuk variabel Beban Kerja diperoleh nilai thitung 

sebesar 1,324 dan nilai signifikansi sebesar 0,1. Karena nilai thitung 

1,324 > ttabel 2.013 dan nilai signifikansi 0,192 ≤ 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Beban Kerja tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga dalam penelitian ini 

H2 berbunyi ada pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di 

tolak.  

c. Lingkungan Kerja (X3) 
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Dari hasil uji t untuk variabel Lingkungan Kerja diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,453 dan nilai signifikansi sebesar 0.003. Karena nilai thitung 

2,453 > ttabel 2.013 dan nilai signifikansi 0.018 ≤ 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Lingkungan Kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga dalam penelitian ini 

H3 yang berbunyi ada pengaruh kompetensi terhadap kinerja 

karyawan diterima.  

5. Berdasarkan uji F tersebut diperoleh nilai Fhitung sebesar 27,007 dengan 

signifikan 0,016. Hal ini membuktikan bahwa fhitung = 27,007 lebih besar 

dari ftabel = 2,80 sedangkan taraf signifikansi = 0,000 lebih kecil dari alpha 

pada taraf 5% atau (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa Kompensasi, 

Beban Kerja, dan Lingkungan Kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dan H4 yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

6.  Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi diketahui Adjusted R Square sebesar 0,614 atau (61,4%), itu 

artinya secara simultan atau bersama-sama, Kompensasi, Beban Kerja, 

dan Lingkungan Kerja mempengaruhi kinerja sebesar 61,4%, sedangkan 

sisanya yaitu 38,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi masukan 

sebagai berikut :  

5.2.1  Bagi PDAM Kabupaten Klaten 

a. Untuk dapat terus meningkatkan kualitas dari kinerja karyawan, 

perusahaan harus dapat tetap memperhatikan para karyawan, selain 

itu perusahaan diharapkan selalu dapat mempertimbangkan apapun 

yang berhubungan dengan kompensasi, beban kerja, dan 

lingkungan kerja. Karena akan pengraruhnya kualitas kinerja yang 

nantinya akan diberikan karyawan terhadap perusahaan. 

b. Selanjutnya peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan yang ada didalam perusahaan dengan melihat 

kondisi karyawan agar para karyawan dapat selalu memberikan 

yang terbaik pada perusahan. 

5.2.2 Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat mengembangkan lebih jauh lagi penelitian tentang 

kinerja pegawai PDAM  Kabupaten Klaten. Dan diharapkan peneliti 

selanjutnya lebih mengembangkan metode lain dalam penelitian seperti 

wawancara dengan para responden, sehingga data yang dikumpulkan 

lebih bervariasi. 
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