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ABSTRAK 

 

SLAMET MUJIONO, 1221103451, “PENGARUH KOMPENSASI, 

KEPUASAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT. CAPITAL REALM INDONESIA DI SALATIGA”, 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dalam mengikuti pendidikan Strata 1 

(S1) pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten maka 

mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian ilmiah dalam format skripsi. Atas 

dasar ini peneliti mengambil topik Pengaruh Kompensasi, Kepuasan kerja Dan 

lingkungan kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Capital Realm Indonesia   di 

Salatiga. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Apakah Kompensasi, Kepuasan Kerja dan lingkungan Kerja secara komprehensif 

maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan PT. Capital 

Realm Indonesia di Salatiga. Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja karyawan di PT. Capital Realm Indonesia di Salatiga. Seberapa besar 

pengaruh Kepuasan kerja terhadap Kinerja karyawan PT. Capital Relam Indonesia 

di Salatiga. Dan Seberapa besar pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

karyawan PT. Capital Realm Indonesia Di Salatiga. Serta Variabel mana yang 

paling dominan berpengaruh antara Kompensasi, Kepuasan kerja dan Lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan PT. Capital Realm Indonesia di salatiga. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kompensasi (X1) kepuasan kerja (X2) dan lingkungan kerja (X3) terhadap kinerja 

karyawan (Y). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan 

data primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasi 

yang hasilnya untuk kompensasi  adalah thitung > ttabel yaitu 2,658 > 2,048 kepuasan 

kerja adalah thitung>ttabel yaitu 2,370>2,048 dan hasil uji korelasi lingkungan kerja 

adalah thitung>ttabel yaitu 2,234>2,048 dengan persamaan regresi Y= ao+b1X1+b2X2+ 

b3X3 maka didapat Y=0,197+0,292X1+0,448X2+0,348X3 dan uji signifikasi ialah 

Fhitung>Ftabel maka 6,201>3,340 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa 

diterima atau terbukti bahwa ada pengaruh positif secara komprehensif  maupun 

parsial yang signifikan antara kompensasi, kepuasan kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan di PT. Capital Realm Indonesia. Dan variabel kepuasan 

kerja paling dominan berpengaruh. 

 

Kata kunci : Kinerja, Kompensasi Kepuasan kerja dan Lingkungan kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pengelolaan kegiatan sumber daya manusia di sebut manajemen 

sumber daya manusia. pada umumnya, Kegiatan kegiatan di bidang sumber 

daya manusia dapat di lihat dari dua sudut pandang,yaitu dari sisi pekerjaan 

dan dari sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan, kegiatan-kegiatan itu sendiri atas 

analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerja, 

kegiatan-kegiatan itu sendiri atas pengadaan tenaga kerja, penilaian prestasi 

kerja, pelatihan dan pengembangan, promosi, kompensasi, dan pemutusan 

hubungan kerja. Dengan demikian, Manajemen Sumber Daya Manusia 

dapat di definisikan sebagai suatu proses yang terdiri atas perencanaan, 

pengorganisasian, pemimpinan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan  analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna 

mencapai tujuan yang di tetapkan. 

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 : kompensasi, lingkungan kerja, 
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budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, 

kepuasan kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya. (Mutiara Sibarani 

Panggabean,  2002:15) 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan, dapat dilakukan dengan 

memperhatikan kompensasi. Pemberian kompensasi harus diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawannya sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukannya. 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 

lebih berprestasi dalam bekerja, mempertahankan karyawan yang produktif 

dan berkualitas agar tetap setia dengan perusahaan. 

Selain kompensasi, faktor lain yang mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah kepuasan kerja. 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 merasa tidak mendapat tekanan dalam 

pekerjaannya. Tingkat kepuasan kerja karyawan dapat dipengaruhi seperti 

lingkungan kerja yang ada, beban kerja yang diterima, dll. Semakin besar 

kepuasan kerja yang dirasakan karyawan akan membuat karyawan 

mempunyai kinerja yang baik. 

Selain kepuasan kerja, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang 
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ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja meliputi 

lingkungan fisik dan lingkungan non fisik yang dapat memberikan kesan 

menyenangkan, aman, tentram dan lain sebagainya. Apabila lingkungan 

kerja baik maka dapat menimbulkan rasa puas dalam diri karyawan, yang 

pada akhirnya dapat 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. 

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 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. Menurut pernyataan di atas, maka 

diambil sebagai obyek penelitian pada salah satu perusahaan bidang jasa 

yaitu perusahaan pengisian bahan bakar elpiji yang ada di pamot, salatiga. 



4 

 
 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengisian bahan bakar 

elpiji. Perusahaan tentu membutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja 

yang baik agar kinerja perusahaannya juga baik. Karyawan dituntut untuk 

dapat bekerja dengan cepat, dan dengan hasil yang maksimal. 

Sehingga menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan 

tersebut dengan judul “PENGARUH KOMPENSASI, KEPUASAN 

KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT. CAPITAL REALM INDONESIA DI SALATIGA”.

  

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum 

dalam skripsi ini didasari oleh alasan : 

1. Alasan objektif 

Alasan objektif penulis mengambil judul ini adalah mengadakan 

penelitian tentang kinerja karyawan yang bekerja pada perusahaan 

produksi tekstil, yang dipengaruhi oleh kompensasi, kepuasan kerja, 

dan lingkungan kerja. 

2. Alasan subjektif 

Kompensasi merupakan faktor penting bagi karyawan dalam memilih 

pekerjaannya. Lingkungan merupakan tempat dimana setiap hari 

karyawan melakukan aktivitasnya. Karyawan yang merasakan 

kepuasan dalam bekerja dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di  
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dalam dunia industri seperti  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 meningkatkan 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. 

  

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 
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memperhatikan, pemberian kompensasi yang sesuai, tingkat kepuasan kerja 

yang di alami karyawan, dan lingkungan kerja karyawan. 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 kompensasi, 

kompensasi merupakan pemberian balas jasa baik secara langsung berupa 

uang (finansial) maupun tidak langsung berupa penghargaan (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 bertujuan untuk mempertahankan 

karyawannya yang mempunyai kinerja yang bagus. 

Kepuasan kerja merupakan cara individu merasakan pekerjaannya 

yang dihasilkan dari sikap individu terhadap berbagai aspek yang 

terkandung dalam pekerjaan. Kepuasan kerja dipengaruhi beberapa faktor-

faktor seperti karakteristik individu, variabel-variabel yang bersifat 

situasional, dan karakteristik pekerjaan. 
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Lingkungan kerja seperti lingkungan kerja fisik dan lingkungan 

kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik meliputi rancangan ruang kerja, 

rancangan pekerjaran, sirkulasi dan suhu udara yang ada di ruang produksi, 

penerangan atau cahaya yang digunakan, dll. Sedangkan lingkungan kerja 

non fisik atau psikis meliputi pekerjaan yang diberikan berlebihan atau 

tidak sesuai dengan kemampuan karyawan, sistem pengawasan yang buruk 

yang dilakukan oleh atasan, tanggung jawab yang diberikan tidak sesuai 

dengan kemampuan karyawan, dll. 

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 : 

1.  Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan  PT. 

CAPITAL REALM INDONESIA DI SALATIGA? 

2. Seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT. CAPITAL REALM INDONESIA DI SALATIGA? 
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3. Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. CAPITAL REALM INDONESIA DI SALATIGA? 

4. Seberapa besar pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan 

lingkungan kerja,  secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan 

PT. CAPITAL REALM INDONESIA DI SALATIGA? 

 

F. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT. 

CAPITAL REALM INDONESIA.  

2. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di 

PT. CAPITAL REALM INDONESIA.  

3. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

di PT. CAPITAL REALM INDONESIA.  

4. Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara kompensasi, 

kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawandi PT. 

CAPITAL REALM INDONESIA 

 

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  
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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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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh 

kompensasi, kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT. Capital Realm Indonesia di Salatiga dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 20 tahun s/d 30 tahun sebanyak 20 orang atau 

66%, jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 27 orang atau 

90%. Dan pendidikan terahkir didominasi oleh lulusan SMA/SMK 

sebanyak 21 orang atau 70%. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 0,197 + 0,292 X1 +0,448X2+0,251X3 

Menunjukkan bahwa Konstanta 0,197 berarti tanpa ada variabel X1 

(kompensasi), X2 (kepuasan kerja) dan X3 (lingkungan kerja), kinerja 

karyawan mempunyai nilai sebesar 0,197 satuan kinerja. 

3. Variabel yang terdiri dari kompensasi, kepuasan kerja dan lingkungan kerja 

berpengaruh secara signifikan. Pada variabel kompensasi sebesar = 0,292 

satuan, kepuasan kerja sebesar=0,448 satuan dan lingkungan kerja 

sebesar=0,251satuan dengan asumsi variabel bebasnya sama dengan nol, 

sehingga jika dinaikkan satu satuan maka kinerja karyawan akan 
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meningkat sebesar 0,292 satuan untuk kompensasi 0,448satuan untuk 

kepuasan kerja dan 0,251 satuan untuk lingkungan kerja.  

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa yang 

akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperhatikan hal apa 

yang dapat meningkatkan kinerja karyawan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan yaitu :  

1. Variabel kepuasan kerja  secara signifikan meningkatkan kinerja karyawan. 

Terbukti dengan tidak adanya pemogokan kerja yang terjadi pada 

perusahaan dan karyawan merasa senang dengan pekerjaan yang     mereka 

hadapi sekarang. Akan tetapi perlu ditingkatkan dalam membuat karyawan 

untuk merasa bahwa keberhasilan dalam pekerjaan yang mereka lakukan 

merupakan hal yang utama, sehingga mereka merasa harus dengan 

sungguh-sungguh melakukan apapun pekerjaan yang diberikan perusahaan 

kepada mereka. 

2. Kepuasan kerja pada karyawan sudah sesuai dan secara signifikan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, akan tetapi perlu diperhatikan lagi 

mengenai faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan 

dalam bekerja, dan melakukan seleksi pada karyawan yang mempunyai 

prestasi  agar karyawan lebih termotivasi dalam menjalankan pekerjaan 

dengan sebaik-baiknya. 
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3. Dari hasil analisis tersebut, kepuasan kerja  mempunyai nilai pengaruh 

lebih dominan dibandingkan kompensasi dan lingkungan kerja sehingga 

apabila perusahaan ingin meningkatkan kinerja karyawan maka perusahaan 

harus memperhatikan kepuasan kerja pada karyawan seperti kebutuhan-

kebutuhan individu, imbalan yang di terima karyawan, pengawasan yang di 

lakukan oleh atasan, keamanan dan keselamatan dalam bekerja, serta 

kesempatan untuk memperoleh perubahan status pada pekerjaan, dan 

pemberian kompensasi yang melebihi harapan dari karyawan akan 

membuat karyawan lebih merasakan puas dalam melakukan pekerjaanya.  

Sebab bila karyawan merasa kebutuhan-kebutuhanya telah terpenuhi maka 

akan mempengaruhi kinerja karyawan. 
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