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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pengaruh 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhada Kinerja Karyawan, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hadinata (2014) menyatakan bahwa 

kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pada 

karyawan Genteng Massokka yang ditunjikkan dari hasil uji t hitung 

sebesar 4.78 dengan signifikansi 0,000. 

2. penelitian yang dilakukan oleh Alfaranti (2011) menyatakan bahwa 

secara parsial Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja uji t hitung 2,534 dengan signifikansi 0,0014. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rukmini (2016) terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan antara variabel independen yang terdiri dari 

variabel kompensasi dan Lingkungan kerja terhadap Kinerja Karyawan di 

CV Roda Jati Karanganyar. Berdasarkan hasil analisis koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,977atau 97,7 %. Hal ini 

berarti variabel Kompensasi (X1) dan Lingkungan Kerja (X2) 

memberikan konstribusinya sebesar 97,7 % terhadap Kinerja Karyawan 

Sedangkan sisanya sebesar 0,3 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Suharyanto (2015) menunjukkan bahwa

lingkungan kerja adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap

kinerja karyawan dengan Standardized Coeficient Beta 0.577 lebih besar

dari kompensasi sebesar 0,351.

B. Landasan Teori

1. Kinerja Karyawan

a. Pengertian Kinerja Karyawan

Setiap karyawan dipekerjakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk

membantu mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Karyawan yang akan 

dipekerjakan dipilih melalui seleksi, dengan harapan karyawan yang terseleksi 

akan memberikan kinerja yang baik guna meningkatkan pendapatan perusahan. 

Kinerja yaitu hasil kerja yang dicapai oleh setiap orang dalam melakukan 

tugasnya agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

perusahaan dalam periode waktu yang sudah ditetapkan (Sedarmayanti, 2011:55). 

Sementara menurut Mangkunegara, (2009:67) Kinerja adalah hasil secara 

kulitas, kuantitas, dan ketepatan waktu yang dicapai seorang pekerja dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Senada dengan pendapat tersebut (Mathis dan Jackson, 2006:78) mengungkapkan 

kinerja pada dasarnya merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan sehingga mempengaruhi seberapa banyak mereka memeberi kontribusi 

kepada organisasi termasuk kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. 
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Kinerja adalah hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau saran, atau 

kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama 

menurut Basri dalam kaswan (2012:187) sedangkan menurut Simanjuntak 

(2001:221) definisi kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas 

tertentu. Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat 

digolongkan pada tiga kelompok, yaitu kompetensi individu yang bersangkutan, 

dukungan organisasi, dan dukungan manajemen. 

Pengertian-penegertian kinerja menurut pendapat para ahli dapat 

dismpulkan bahwa kinerja pada dasarnya merupakan apa saja yang sudah 

dilakukan oleh karyawan dalam kegiatan produksi dalam perusahaan dan 

menghasilkan output yang berkualitas maupun yang tidak berkualitas atau 

berbentuk jasa yang karyawan berikan kepada perusahaan untuk tercapainya 

tujuan perusahaan. 

 

b. Karakteristik Kinerja Karyawan 

Karakteristik orang yang mempuanyai kinerja tinggi menurut 

Mangkunegara (2009:68) adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2) Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 

3) Memiliki tujuan yang ralistis. 
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4) Memiliki rencanan kerja yang menyeluruh dan berjuan untuk 

merealisasikannya. 

5) Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja 

yang dilakukan. 

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Gibson (2008:122) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah sebagai berikut: 

1) Faktor Individu 

Meliputi kemampuan, ketramplian, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat dan demografi sesorang. 

2) Faktor Pesikologis 

Terdiri dari persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, lingkungan 

kerja, dan kepuasan kerja. 

3) Faktor Organisasi 

Struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, dan kompensasi. 

 

d. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Wibowo (2011:246) indikator untuk mengukur kinerja karyawan 

secaraa individu adalah sebagai berikut: 

1) Kuantitas, dinyatakan dalam bentuk output, atau presentase anatara 

output aktual dengan output yang menjadi target. 
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2) Kualitas, dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang 

bervariasi di luar batas, jumlah keluhan yang masih dalam batas yang 

dapat dipertimbangkan untuk ditoleransi. 

3) Ketepatan waktu, dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu 

pengiriman, jumlah unit yang dapat diselesaikan tepat waktu. 

 

2. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi adalah total imbalan yang diterima seluruh karyawan sebagai 

pengganti atas jasa yang telah mereka berikan. Tujuan umum pemberian 

kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. 

Kompensasi sangat penting bagi karyawan, karena besarnya kompensasi 

merupakan cerminan atau ukuran kerja pegawai itu sendiri. Apabila kompensasi 

diberikan secara tepat maka para karyawan akan termotivasi memberikan kinerja 

terbaiknya dan untuk mencapai tujuan perusahaan, tetapi apabila kompensasi yang 

diberikan kurang, atau tidak memadai, maka prestasi kerja, motivasi dan kinerja 

karyawan akan menurun. Kompensasi juga penting bagi perusahaan itu sendiri, 

pemberian kompensasi juga mencerminkan upaya perusahaan untuk 

mempertahankan karyawan. Jadi hubungan antara perusahaan dengan karyawan 

sudah merupakan hubungan simbiosis mutualisme. 

Kompensasi disini dimaksut sebagai balas jasa (reword) oleh organisasi atau 

perusahaan terhadap pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan 

oleh karyawan (Kadarsiman, 2012:78). Kompensasi dapat dilihat dari beberapa 

sudut pandang sesuai kepentingannya. Antara pengusaha dengan pekerja memiliki 
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sudut pandang yang berbeda mengenai kompensasi. Bagi pengusaha, kompensasi 

merupakan bagian dari biaya produksi. Untuk memperoleh biaya yang optimal 

penggunaan biaya harus dilakukan secara efisien, sehingga satu diantara 

pengusaha cenderung menekan biaya kompensasi seminimal mungkin. Dari sisi 

pekerja, kompensasi dipandang sebagai hak dan sumber pendapatan utama, karena 

itu jumlahnya harus dapat memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya, 

serta adanya jaminan penerimaannya (Sutrisno 2010:182) 

Tohardi (2002:22) mengemukakan kompensasi dihitung berdasarkan 

evaluasi pekerjaan, perhitungan kompensasi berdasarkan pekerjaan itu dimaksut 

untuk mendapat pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan (worth) dan 

keadilan (equity). Karena apabila pemberian kompensasi dirasakan tidak layak 

oleh karyawan, maka tidak mustahil hal tersebut merupakan sumber kecemburuan 

sosial. Untuk itulah maka kecemburan sosial dapat ditekan atau dapat 

diminimalkan serendah mungkin, maka perlu tindakan preventif. Perusahan harus 

lebih fokus pada kata kunci pemberian kompensasi yang mendekati layak dan adil 

agar perusahaan tersebut dapat mewujutkannya. 

Agar pemberian kompensasi terasa adil, Panggabean (2010;104) 

mengemukakan proses yang harus dilakukan adalah: 

1) Menyelengarakan survei kompensasi, yaitu survei mengenai jumlah 

kompensasi yang diberikan bagi pekerja yang sebanding diperusahaan 

lain (untuk menjamin keadilan eksternal). 

2) Menentukan nilai setiap pekerjaan dalam perusahaan melalui evaluasi 

pekerjaan (untuk menjamin keadilan internal). 
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3) Mengelompokkan pekerjaan yang sama kedalam tingkat kompensasi 

yang sama pula (untuk menjamin keadilan karyawan). 

4) Menyesuaikan tingkat kompensasi dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (menjamin kompensasi layak dan wajar). 

Agar dalam pemberian kompensasi terasa efektif, maka kompensasi seharusnya 

dapat memenuhi kebutuhan dasar, mempertimbangkan adanya keadilan internal dan 

eksternal, dan disesuikan dengan kebutuhan individu. Hal ini senada juga dengan apa 

yang dikemukakan (strisno 2010:186) yang mengemukakan bahwa penghargaan dapat 

meningkatkan prestasi dan kinerja apabila: 

1) Mereka merasakan adanya keadilan dalam kompensasi. 

2) Penghargaan yang mereka terima dikaitkan dengan kinerja mereka. 

3) Berkaitan denga kebutuhan individu. 

b. Jenis-jenis Kompensasi 

Menurut Mangkunegara (2009:86) kompensasi terbagi menjadi dua yaitu 

sebagai berikut: 

1) Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial terdiri dari dau yaitu kompensasi finansial 

langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. 

a) Kompensasi finansial langsung terdiri atas pembayaran pokok 

(gaji, upah), pembayaran prestasi, pembayaran insentif, komisi, 

bonus, bagi keuntungan, opsi saham, pembayaran tertangung 

seperti tabungan hari tua, dan saham komulatif. 
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b) Kompensasi finanasial tidak langsungterdiri atas proteksi yang 

meliputi asurasi, pesangon, sekolah anak, pensiun. Kompensasi 

luar jam kerja meliputi lembur, hari besar, cuti sakit, cuti hamil, 

sedangkan berdasarkan fasilitas meliputi rumah, biaya pindah, dan 

kendaraan. 

2) Kompensasi Non Finansia 

Kompensasi non finansial terdiri atas pelung promosi, prestasi kerja, 

pujian, penghargaan. 

c. Tujuan Kompensasi 

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang ingin 

dicapai, demikian juga dalam hal pemberian kompensasi. Kompensasi 

merupakan suati pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah ketenaga 

kerjaan bagi kebanyakan perusahaan. Menurut (Bangun 2012:258) tujuan 

pemberian kompensasi adalah. 

1) Mendapatkan Karyawan yang Cakap 

Kebanyakan perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber 

daya manusia sesuai kebutuhan karen jumlah penawaran yang semakin 

kecil.perusahaan-perusahaan akan bersaing untuk mendapatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Suatu pilihan yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan adalah fasilitas kompensasi yang menaring. 

2) Mempertahankan Karyawan yang Ada 

Setiap karyawan akan menginginkan untuk memperoleh 

kesejahteraan, kebutuhan ini dapat diperoleh dari organisasi tempat 
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dia bekerja.tidak jarang sebuah perusahaan merekrut karyawan dari 

perusahaan lain dengan alasan kematangan dan kualitas karyawan. 

Maka dari itu perusahan tertentu mempertahankan atau memperbaiki 

sistem kompensasi agar menarik bagi karyawannya. Sistem 

kompensasi yang menarik akan mempertahankan sumber daya 

manusia yang dimiliki sekarang. 

3) Meningkatkan Produktivitas 

Program kompensasi yang menarik akan dapat memotivasi dan 

kepuasan karyawan untuk meningkatkan produktifitas. 

4) Memperoleh Keunggulan Kompetitif 

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam 

perusahaan. Sabagian biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan usaha 

dialokasikan pada biaya sumber daya manusia. Tergantung pada jenis 

industrinya, biaya tenaga kerja biasanya mencapai 30 sampai 70 yang 

dialokasikan pada biaya produksi dan pemasaran. Karena besarnya 

biaya ini sebagai pilihan yang dilakukan perusahaan adalah dengan 

menggunakan komputer dan mesin atau pindah ke daerah yang upah 

tenaga kerjanya lebih murah. 

5) Aturan Hukum 

Perusahaan harus menyesuaikan kompensasi dengan peraturan yang 

berlaku secara nasional dan daerah.perusahaan dituntut untuk taat 

kepada aturan yang berkaitan dengan kompensasi karena menyangkut 

kebutuhan hidup orang-orang dalam suatu negara atau daerah tertentu. 
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Setiap perusahaan diharuskan membayar upah tenaga kerja sesuai 

dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ( 

tertuang dalam Undang-Undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003). 

6) Sasaran Strategi 

Untuk dapat bersaing, perusahaan membutuhkan tenaga-tenaga yang 

memiliki kompetensi tinggi. Dapat diketahui untuk memperoleh 

tenaga-tenaga yang berkualitas baik harus mengeluarkan biaya yang 

besar pula. Suatu strategi yang hampir semua setiap perusahaan 

melakukan kebijakan yang sama adalah memperbaiki sistem 

kompensasi. 

d. Indikator Kompensasi 

Adapun indikator kompensasi yang dikemukakan oleh Umar (2008:16) 

adalaha: 

1) Gaji 

Ibalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, yang 

penerimaanya bersifat rutin dan tetap setiap bulan walaupun tidak 

masuk kerja maka gaji akan tetap diterima secara penuh. 

2) Bonus 

Pembeyaran sekaligus yang diberkan karena memenuhi sasaran kerja. 

3) Tunjangan 

Pemberian tunjangan kepada karyawan berupa uang atau barang yang 

sifatnya tertentu saja. 
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3. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

Dalam pekerjaan, lingkungan kerja memiliki peran penting karena 

merupakan hal yang terdekat dengan karyawan. Lingkungak kerja dalam suatu 

perusahaan sangat penting untuk diperhatikan. Menurut Nitisemito (2014:45) 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang terdapat disekitar tempat kerja 

karyawan yang mampu memberikan pengaruh bagi dirinya dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

Leblebici (2012:2) berpendapat beberapa faktor-faktor lingkungan kerja 

yang dapat mempengaruhi kiinerja karyawan di antaranya minimnya keterlibatan 

pemimpin dalam pekerjaan, semangat kerja, dan kenyamanan dalam bekerja. 

Bekerja di lingkungan yang nyaman seperti teman yang siap untuk membantu dan 

berinteraksi satu sama lain saat bekerja bahkan pimpinan perusahaan memerlukan 

semua karyawan bekerja sama sehingga dapat menghasilkan peningkatan kinerja 

karyawan. 

Lingkungan kerja berpengaruhh terhadap kinerja karyawan sehingga 

perusahaan harus memiliki perhatian lebih terhadap faktor lingkungan. Dalam 

bekerja pegawai harus didukung oleh situasi lingkungna kerja yang baik. 

Lingkunngan kerja yang baik adalah yang aman, tentram, bersih, tidak bising, 

terang, dan bebas dari segala macam ancaman dan gangguan yang dapat 

menghambat karyawan untuk bekerja secara optimal (Lewa dan Subowo, 

2005:131) 
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Hal ini sebanding dengan peryataan Nitisemito (2014:39), aspek yang 

menunjang terlaksananya karyawan dalam melakukan aktivitasnya adalah 

keadaan lingkunngan kerjanya. Karena dengan melihat kondisi lingkungan kerja 

yang baik akan menunjang para karyawan lebih semangat dalam melakukan 

aktifitasnya. Lingkungan kerja yang baik  dan menyenangkan akan dapat 

menimbulkan kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, dan 

sebaliknya jika lingkungan kerja yang tidak menyenangkan maka akan 

menimbulkan ketidakpuasan kerja karyawan yang akan mengakibatkan 

menurunnya kinerja, semangat kerja, dan bahkan resiko terburuk akan 

menyebabkan karyawan berhenti dari pekerjaan. 

b. Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

Secara garis besar lingkungan kerja meliputi fisik dan non fisik 

(Sedarmayanti 2009:57) 

a. Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang 

terdapat disekitar tempat kerja karyawan yang dapat 

mempengaruhinkaryawan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

b. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi 

berkaitan dengan hubungan kerja baik hubungan dengan atasan 

maupun hubungan dengan sesama rekan kerja, ataupun hubungan 

dengan bawahan. Pada hakikatnya manusia dalam bekerja tidak 
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hanya mencari uang saja, akan tetapi bekerja merupakan bentuk 

aktifitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dan motivasi, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. 

c. Indikator Lingkungan kerja 

Nitisemito (2014;159) berpendapat bahwa lingkungan kerja dapat diukur 

melalui: 

a. Suasana Kerja 

Hal ini dimaksut bahwa kondisi kerja yang ada menyenangkan, 

nyaman dan aman bagi setiap karyawan yang ada di dalamnya. 

b. Hubungan Karyawan dengan Atasan 

Hubungan yang harmonis antara karyawan dengan atasan dapat 

menjadi pendorong untuk karyawan agar merasa nyaman dalam 

bekerja sehingga karyawan tersebut betah dalam bekerja untuk 

perusahaan. 

c. Hubungan dengan Rekan Kerja 

Hubungan dengan rekan kerja yang harmonis dan tanpa ada saling 

intrik sesama rekan kerja adalah salahsatu faktor yang dapat 

memepengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi dan 

menjadikan karyawan mampu bekerja sama dan pada akhirnya 

meningkatkan kinerja. 
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C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Kompensasi dengan Kinerja 

Setiap karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan sepatutnya berhak 

mendapatkan kompensasi sebagai balas jasa atas kewajiban yang sudah 

dilaksanakan, baik secara finansial maupun non finansial. Kompensasi menjadi 

salah satu aspek pendorong orang untuk bekerja. Tanpa adanya pemberian 

kompensasi, dipastikan tidak ada daya tarik untuk setiap karyawan dalam bekerja. 

Oleh karena itu pemberian kompensasi tentunya memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini sebanding dengan pendapat Nitisemito (2014:92) yang 

mengemukakan kompensasi merupakan faktor yang penting karena dapat 

menarik, memelihara, dan mempertahankan tenaga kerja serta mendorong tenaga 

kerja untuk lebih produktif. Dengan adanya kompensasi yang adil dapat memacu 

partisipasi karyawan sehingga para karyawan dapat bekerja dengan penuh 

tanggung jawab dan memiliki partisipasi kerja yang baik terhadap perusahaan. 

 

2. Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kinerja 

Lingkungan kerja juga merupakan salah satu aspek penting yang tidak bisa 

diabaikan untuk mengopoptimalkan kinerja karyawan. Situasi dan kondisi 

lugkungan kerja dapat berdampak pada tingkat keberhasilan pekerjaan yang di 

laksanakan karyawan, karena dalam bekerja karyawan tidak lepas dari lingkungan 

disekitarnya. Lingkungan kerja itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu 

lingkungan kerja yang sifatnya fisik, berhubunngan dengan hal-hal yang dapat 

dilihat seperti : tempat kerja, fasilitas kerja, alat bantu pekerjaan, kebersihan, dan 
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pencahayaan, dan juga lingkungan kerja non fisik yaitu lebih menjelaskan tentang 

hubungan antar orang-orang yang bekerja didalam perusahaan tersebut. 

Lingkungan kerja yang baik dan kondusif tentunya akan menudkung kinerja 

karyawan, misalakan hubungan antara karyawan dengan karyawan maupun 

karyawan dengan atasan berjalan kondusif. 

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Gitosudarmo dan sudita 

(2000:122) lingkungan kerja merupakan keseluruhan sarana dan prasarana kerja 

yang ada di sekitar karyawan yang sedang bekerja. Lingkungan kerja tersebut 

melitputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekrjaan, kebersihan, pencahayaan, 

ketenangan, termasuk hubungan kerja antar oarang-orang yang ada di tempat 

tersebut.  Dan dipertegas oleh pendapat Handoko (2000:37) yang menyatakan 

bahwa salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah lingkungan 

kerja. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan, 

mengungkapkan dan menunjukkan persepsi keterkaitan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan 

perumusan masalah. Peneliti mencoba menganalisis pengaruh kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun variabel yang akan di bahas 

adalah: 
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Menurut Umar (2008:16) kompensasi (X1), dimana kompensasi memiliki 

pengaruh dalam meningkatkan kinerja dari karyawan. Kompensasi merupakan 

sesuatu yang diterima oleh karyawan atas pengganti kontribusi jasa yang mereka 

berikan kepada perusahaan. Maka dapat dirasakan bahwa kompensasi dapat 

meningkatkan atau menurunkan prestasi kerja, kepuasan kerja, dan motivasi kerja 

karyawan. Oleh karena itu perusahaan perlu memperhatikan pengaturan 

kompensasi secara benar, adil, dan layak dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

Menurut Nitisemito (2014:45) Lingkungan Kerja (X2) memiliki peran 

penting karena merupakan hal yang terdekat dengan karyawan. Lingkungan kerja 

berpengaruhh terhadap kinerja karyawan sehingga perusahaan harus memiliki 

perhatian lebih terhadap faktor lingkungan. Dalam bekerja pegawai harus 

Kompensasi (𝑋 ) 

 Gaji 

 Bonus 

 Tunjangan 

Lingkungan Kerja (𝑋 ) 

 Suasana Kerja 

 Hubungan 

Karyawan dengan 

atasan 

 Hubungan dengan 

rekan kerja 

Kinerja (Y) 

 Kualitas 

 Ketepatan Waktu 

Gambar 2.1 Hubungan Kompensasi 

dan Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja 
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didukung oleh situasi lingkungna kerja yang baik. Hubungan dengan rekan kerja 

yang harmonis dan tanpa ada saling intrik sesama rekan kerja, adalah salah satu 

faktor yang dapat memepengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi 

dan menjadikan karyawan mampu bekerja sama dan pada akhirnya meningkatkan 

kinerja. 

Menurut Mangkunegara, (2009:67) Kinerja (Y) adalah hasil secara kulitas, 

kuantitas, dan ketepatan waktu yang dicapai seorang pekerja dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Senada 

dengan pendapat tersebut (Mathis dan Jackson, 2006:78) mengungkapkan kinerja 

pada dasarnya merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan 

sehingga mempengaruhi seberapa banyak mereka memeberi kontribusi kepada 

organisasi termasuk kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu.  

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pada penelitihan 

ini adalah sebagai berikut: 

Kompensasi memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja karyawan. 

Apabila perusahaan memberikan kompensasi berupa gaji, bonus, upah, dan 

asuransi, maka karyawan akan merasa bahwa perusahaan mampu memberikan 

apa yang menjadi kebutuhan karyawan, sehingga kinerja karyawan akan semakin 

tinggi. Hadinata (2014) menyatakan bahwa kompensasi berpengaaruh positif 

signifikan terhadap kinerja pada karyawan. 

   : Kompensasi berpengaruh positif  terhadap kinerja  karyawan. 
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Lingkungan kerja menjadi salah satu yang harus diperhatikan perusahaan. 

Lingkungan kerja yang kondusif akan membuat karyawan nyaman dalam bekerja, 

memberikan daya tarik untuk karyawan terkait dengan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab karyawan, dan akhirnya kinerja karyawan akan meningkat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Alfaranti (2011) menyatakan terdapat pengaruh yang positif 

signifikan antara variabel Lingkungan kerja terhadap Kinerja Karyawan. 

   : Lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Kompensasi dan lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Apabila perusahaan mampu memberikan kompensasi yang sesuai dan lingkungan kerja 

yang kondusif maka akan meningkatkan kinerja karyawan, sehingga karyawan akan 

membantu untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rukmini (2016) menunjukkan bahwa kompensasi dan lingkungan kerja 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kenerja karyawan. 

   : Kompensasi dan Lingkungan kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja yang kondusif yang berarti suasana kerja, hubungan antar 

karyawa, dan hubungan antara karyawan dengan atasan yang berjalan dengan baik, 

akan mampu menjadikan kinerja karyawan meningkat yang akan berdampak pada 

terujutnya target yang di tentukan perusahaan. Karena lingkungan karyawanlah yang 

mendorong karyawan bekerja secara maksimal. Dalam penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh suharyanto (2015) menunjukkan bahwa lingkungan kerja adalah 

variabel  yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

   : Lingkungan kerja menjadi variabel dominan terhadap 

kinerja karyawan. 


