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ABSTRAK 

 

 

WIDIHENY ARIEF TRISTANTO, NIM. 1021103295, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI RSJD DR. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA 

TENGAH” 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menguji signifikansi pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, 2) untuk 

menguji signifikansi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di 

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, 3) untuk menguji signifikansi simultan pengaruh 

kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di RSJD Dr. RM. 

Soedjarwadi.  

Teknik pengumpulan data dengan angket, observasi dan studi pustaka. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 40 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

ada dua yaitu variabel bebas yaitu kompensasi (X1) dan lingkungan kerja (X2) 

serta variabel terikat (Y) yaitu kinerja karyawan. Teknik analisis data dengan 

analisis korelasi Product Moment. 

Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui hubungan 

antara kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan adalah 

terdapat hubungan yang signifikan dengan diperoleh r hitung yang lebih besar dari 

r tabel yaitu 0,5 untuk kompensasi dan 0,404 untuk lingkungan kerja. Apabila 

dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N = 40 sebesar 

0,312 sehingga r hitung lebih besar dari r tabel (0,5 > 0,312) untuk kompensasi 

dan r hitung lebih besar dari r tabel (0,404 > 0,312) untuk lingkungan kerja, 

sedangkan dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung 3,56 untuk 

kompensasi dan 2,72 untuk lingkungan kerja yang lebih besar dari nilai t tabel 

2,021. Dengan arah perubahan yang positif, artinya dengan semakin baiknya 

kompensasi dan lingkungan kerja maka kinerja karyawan akan semakin 

meningkat. 

 

 

Keywords : Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Edwin B. Flippo (1998) menjelaskan manajemen sumber daya manusia 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-

kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai 

tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Untuk mencapai hubungan yang 

sinergis tersebut, suatu organisasi harus dapat memperhatikan pola kinerja 

karyawannya 

Melihat sangat pentingnya peranan tenaga kerja/karyawan sebagai 

sumber daya manusia dalam suatu organisasi, sehingga karyawan diharapkan 

akan dapat bekerja lebih produktif dan profesional. Untuk itu perlu 

diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan keberadaan sumber 

daya manusia sebagai pekerja dalam suatu organisasi yang sedikit banyak 

menentukan tercapai tidaknya tujuan organisasi.  

Bertitik tolak dari karyawan sebagai sumber daya manusia itulah, maka 

organisasi perlu mengetahui bahwa tenaga kerja memerlukan penghargaan 

serta diakui keberadaannya, juga prestasi kerja yang mereka ciptakan dan harga 

diri yang mereka miliki karena sumber daya manusia bukan mesin yang siap 

pakai. Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja 

karyawan yaitu dengan melalui pemberian kompensasi yang sesuai.  
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Tuntutan kebutuhan hidup yang terus meningkat sejalan dengan naiknya 

biaya hidup yang ada, membuat orang berusaha memperoleh penghasilan 

supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja orang berharap 

kebutuhan hidupnya bisa dipenuhi melalui kompensasi yang akan diberikan 

oleh perusahaan maupun organisasi tempatnya berkerja. Jika kebutuhan 

hidupnya sudah bisa terpenuhi dengan baik, maka semangat dalam bekerja 

akan meningkat sehingga motivasi untuk bekerja lebih baik menjadi tinggi 

yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja.  

Sedangkan yang dimaksud dengan kompensasi itu sendiri adalah segala 

sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka 

Handoko (2011 : 155). Kompensasi dalam bentuk uang diantaranya gaji, 

insentif, serta bonus. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk lain misalnya, 

pekerjaan yang menarik, kesempatan pengembangan karir, penyerahan 

kepercayaan dan tanggung jawab, penghargaan atas pekerjaan yang telah 

diselesaikan, kondisi lingkungan kerja yang baik, tata tertib dan disiplin yang 

bijaksana, jaminan pekerjaan yang tetap, pemberian bantuan dalam persoalan 

pribadi dan keluarga, dan sebagainya. 

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah lingkungan kerja. Lingkungan 

kerja dalam suatu organisasi sangat penting untuk diperhatikan manajemen. 

Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu 

organisasi, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap 

para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut. Dimana 

lingkungan kerja adalah kondisi – kondisi material dan psikologis yang ada 
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dalam organisasi.  Maka dari itu organisasi harus menyediakan lingkungan 

kerja yang memadai seperti lingkungan fisik (tata ruang kantor yang nyaman, 

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

cukup maupun musik yang merdu), serta  lingkungan non fisik (suasana kerja 

karyawan, kesejahteraan karyawan, hubungan antar sesama karyawan, 

hubungan antar karyawan dengan pimpinan, serta  tempat ibadah).  

Seperti disebutkan di atas, lingkungan kerja adalah suasana dimana 

karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja 

optimal. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, 

maka karyawan tersebut akan betah ditempat kerjanya, melakukan aktivitasnya 

sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai 

akan dapat menurunkan kinerja karyawan. 

Bagi karyawan, dengan diberikannya kebutuhan yang diperlukan akan 

menjadi motivasi bagi dirinya untuk meningkatkan kinerja. Tingkah laku 

manusia dalam suatu perusahaan sulit diramalkan, sebab tingkah laku ini 

muncul dari kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri sendiri serta sistem 

nilai yang sama dari diri individu yang berbeda. Seperti uraian di atas, faktor 

penentu dalam kelangsungan hidup suatu organisasi adalah faktor karyawan. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawannya maka suatu organisasi harus 

mampu memberikan dorongan atau rangsangan yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan mereka. Rangsangan tersebut diantaranya adalah 

pemberian kompensasi dan lingkungan kerja yang baik, aman serta nyaman. 
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Dewasa ini pencapaian kinerja karyawan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 

Provinsi Jawa Tengah dirasa belum optimal dan cenderung menurun. Jika 

terjadi penurunan kinerja karyawan setiap tahunnya maka akan berdampak 

negatif bagi organisasi apalagi yang bergerak dalam bidang pelayanan 

kesehatan karena dapat mengganggu pelayanan terhadap para pasien. Indikasi 

permasalahan di lapangan terletak pada kepuasan kompensasi yang dirasa 

kurang terutama masalah pemberian gaji dan juga hubungan sesama rekan 

kerja atau teman kerja yang masih sering tidak harmonis.   

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai :”PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI RSJD Dr. RM. 

SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

a. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi merupakan salah satu instansi yang 

memberikan serta kompensasi terhadap para karyawannya. Hal ini 

tentu diharapkan berdampak positif terhadap kinerja karyawan. 

b. Baik buruknya kinerja karyawan ada hubungannya dengan motivasi 

kerja. Sementara untuk meningkatkan motivasi kerja perlu 

memperhatikan kebutuhan karyawan dan salah satu dari kebutuhan 

karyawan itu adalah pemberian kompensasi dan lingkungan kerja yang 

baik 



 5 

2. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian 

merupakan tempat peneliti bekerja. 

b.   Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C.  Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan, 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut. 

1. Kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. 

2. Lingkungan Kerja 

Suasana lingkungan kerja adalah keadaan fisik dan non fisik ditempat 

kerja yang berkaitan dengan sistem organisasi, komunikasi, fasilitas, 

perlengkapan kerja dan keadaan lingkungan kerja, yang dapat 

mempengaruhi pekerja dalam menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan 

oleh perusahaan. 

3. Kinerja  

Kinerja merupakan suatu keseluruhan kemampuan seseorang untuk 

bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal 

dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan yang 

secara rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang dicapai (Sondang, 

1995:227). 



 6 

D. Pembatasan Masalah 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa faktor kompensasi dan 

lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja, sehingga dalam penelitian ini 

hanya dibicarakan faktor kompensasi dan lingkungan kerja yang akan 

mempengaruhi kinerja karyawan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sedangkan 

faktor lain tidak disinggung. 

 

E. Perumusan Permasalahan  

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi? 

3. Apakah ada pengaruh simultan yang signifikan antara kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di RSJD Dr. RM. 

Soedjarwadi? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitian 

penulis tidak kehilangan arah dan hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat 

sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah :  
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1. Untuk menguji signifikansi pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. 

2. Untuk menguji signifikansi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. 

3. Untuk menguji signifikansi simultan pengaruh kompensasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengalaman penelitian dan aplikasi ilmu yang telah 

dipelajari apabila terjun di masyarakat. 

2. Bagi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten 

Untuk mengurangi permasalahan yang timbul di perusahaan yang 

menyangkut bidang sumber daya manusia khususnya mengenai kinerja 

karyawan melalui pemberian kompensasi dan lingkungan kerja yang baik. 

3. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 
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H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. 

3. Ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di RSJD Dr. RM. 

Soedjarwadi. 

 

I.  Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai 

dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, tinjauan tentang kompensasi, lingkungan kerja, kinerja serta 

penelitian terdahulu. 
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BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada Bab V ini, disajikan kesimpulan dari hasil analisis data serta saran 

yang diharapkan dapat memberikan suatu solusi terhadap peningkatan kinerja 

karyawan pada RSJD Dr. RM. Soedjarwadi provinsi Jawa Tengah. 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui pengaruh 

antara kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan adalah 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan diperoleh r hitung 

sebesar 0,5 untuk variabel kompensasi (X1) dan r hitung sebesar 0,404 

untuk variabel lingkungan kerja apabila dikonsultasikan dengan r tabel 

pada taraf signifikansi 5% untuk N = 40 sebesar 0,312 sehingga r hitung 

lebih besar dari r tabel 

2. Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan 

regresi Y = 28,39 + 0,32X untuk variabel kompensasi (X1) yang artinya a 

= 28,39 (konstanta) tanpa ada kompensasi masih ada kinerja karyawan 

sebesar 28,39 satuan.  b = 0,32 (slope) jika kompensasi naik 1 satuan maka 

kinerja karyawan juga naik 0,32 satuan. Sedangkan persamaan regresi 

untuk variabel lingkungan kerja (X2)  Y = 31,63 + 0,25X yang artinya a = 

31,63 (konstanta) tanpa lingkungan kerja yang baik masih ada kinerja 

karyawan sebesar 31,63 satuan.   b = 0,25 (slope) jika lingkungan kerja 

naik 1 satuan maka kinerja karyawan juga naik 0,25 satuan. 

58 



 59 

3. Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung 3,56 untuk 

variabel kompensasi (X1) yang lebih besar dari nilai t tabel 2,021 dan 2,72 

untuk variabel lingkungan kerja (X2). Dengan demikian berarti hipotesis 

diterima sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.  

 

B. Saran-saran 

1. Salah satu teknik untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan 

memberikan dorongan-dorongan berupa pemberian kompensasi yang 

pantas dan sesuai serta memperbaiki lingkungan kerja, karena karyawan 

adalah penentu keberhasilan organisasi. Dengan dorongan-dorongan 

ataupun motivasi yang diberikan diharapkan kinerja karyawan akan 

semakin meningkat 

2. Pemberian kompensasi baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya 

diharapkan dapat terus berjalan. Contohnya dengan pemberian remunerasi, 

tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dll. Dengan demikian akan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman harus selalu 

diusahakan oleh pihak rumah sakit. Hal ini bertujuan agar karyawan 

merasa nyaman dalam bekerja sehingga efektivitas kerjanya meningkat 

dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerjanya. 

4. Jumlah kuesioner dalam penelitian selanjutnya ditambah agar hasil 

penelitian selanjutnya lebih valid. 
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