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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini perusahaan harus memiliki cara untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dan kesejahteraan karyawan perusahaan. Setiap 

perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai tujuan tersebut diantaranya adalah 

mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dapat membantu tercapainya tujuan-

tujuan lain yang telah direncanakan oleh perusahaan. Tujuan tersebut seperti 

perusahaan tumbuh dan berkembang, serta kaitannya dengan kesejahteraan 

masyarakat adalah melalui terciptanya kesejahteraan bagi karyawan. Setiap usaha 

dalam pencapaian tujuan yang dimiliki perusahaan tidak terlepas dari adanya 

tindakan dari sumber daya manusia yang dimiliki. Peran sumber daya manusia yang 

begitu penting dan berperan besar dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

Oleh karena itu, penanganan karyawan harus dilakukan secara serius dan 

menyeluruh, artinya mengupayakan agar pendayagunaan potensi sumber daya 

manusia dapat dilakukan secara maksimal. Setiap perusahaan berusaha supaya 

karyawan mempunyai kinerja yang tinggi, sebab jika perusahaan mampu 

meningkatkan kinerja karyawan maka akan diperoleh keuntungan yang tinggi, 

pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan dapat dikurangi, absensi dapat 

diperkecil seminimal mungkin. 

Menurut (Mangkunegara 2009:77) menyatakan bahwa kinerja karyawan 

adalah hasil kerja secara kualitatif dan kuantitatif yang dicapai seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Kinerja yang tinggi merupakan manifestasi dari kualitas karyawan. Kinerja ini 
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merupakan suatu hal yang penting dalam rangka menunjang kelancaran perusahaan 

dalam mencapai tujuannya dan dapat tercipta jika terdapat semangat yang tinggi 

dari para karyawannya. 

Menurut (Mangkunegara 2001:67) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan diantaranya, lingkungan kerja, kompensasi yang diberikan dan 

disiplin kerja. Dengan lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin kerja yang 

diberikan perusahaan terpenuhi maka kinerja karyawan akan semakin baik. Jadi, 

bila ketiga faktor tersebut terpenuhi maka tujuan perusahaan akan tercapai. 

Menurut (Alex S. Nitisemito 1996:109) lingkungan kerja diartikan sebagai 

segala sesuatu yang ada disekitar pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Adanya lingkungan kerja yang 

baik akan memberikan ketenangan, keamanan serta kenyamanan bagi karyawan 

dalam bekerja sehingga karyawan menjadi lebih fokus dalam menyelesaikan 

pekerjaan sehingga tugas dapat diselesaikan tepat waktu.  

Selain faktor lingkungan kerja yang dapat meningkatkan kinerja karyawan 

adalah faktor kompensasi. Kompensasi menurut (Hasibuan 2009:118) adalah 

semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

Karyawan akan melakukan pekerjaannya sesuai tanggung jawab dan keahliannya 

mengharapkan akan mendapatkan timbal balik yang sesuai seperti kompensasi yang 

diterima atas jasa yang diberikan. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai 

individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka diantara 
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para karyawan itu sendiri. Kompensasi ini yang akan digunakan karyawan untuk 

memenuhi kelangsungan hidup sehari-hari. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah faktor disiplin 

kerja. Menurut (Hasibuan 2008:193) disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Manajer akan membuat suatu tata tertib dan peraturan yang nantinya harus 

dilakukan oleh semua karyawan di perusahaan tersebut. Peraturan tersebut akan 

dilaksanakan oleh semua karyawan atas kesadaran dan kesediaannya.  

Dari teori – teori diatas terdapat keterkaitan antara variabel lingkungan kerja, 

kompensasi dan disiplin kerja dengan didukung penelitian yang terdahulu. Menurut 

Intan lautia (2017) menyatakan bahwa lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin 

kerja berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Menurut Oki 

Prasetyo, Dkk (2015) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan 

kerja, kompensasi dan disiplin kerja adanya pengaruh positif terhadap variabel 

kinerja karyawan. Menurut Muliati (2014) menunjukkan hasil dari penelitiannya 

bahwa lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh sinifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

PT. Malindo Intitama Raya beralamat di Jalan Yos Sudarso 32A Bedali 

Agung adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Cahaya Buana Group (CBG). 

PT. Malindo Intitama Raya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

manufaktur dan trading dengan produk furniture yang berupa panel, plastik, sofa, 

springbed, dan kasur busa. Untuk memperoleh produk-produk tersebut, 

PT.Malindo Intitama Raya melakukan order produksi pada perusahaan yang 
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menjadi pusat di wilayah III (wilayah Timur) yaitu PT. Subaindo Cahaya 

Polyntraco. 

PT.Malindo Intima Raya melakukan cara untuk meningkatkan kinerja 

karyawan agar dapat bekerja dengan baik adalah dengan menciptakan lingkungan 

kerja yang nyaman, aman, kondusif dan menyenangkan sehingga karyawan akan 

merasa betah berada didalam lingkungan kerjanya akan mempengaruhi kinerja 

yang dimilikinya. Kinerja karyawan akan meningkat baik secara kualitas maupun 

kuantitas dan ketepatan waktu dalam bekerja. 

Dari hasil observasi pada PT.Malindo Intitama Raya yang memiliki 330 

karyawan pada bagian produksi masih menunjukkan adanya peyimpangan kondisi 

lingkungan kerja dalam ruang bekerja yang sering di abaikan baik dari 

karyawannya sendiri maupun dari pihak manajemen. Berikut kondisi lingkungan 

kerja yang berada dalam proses produksi juga kurang memadai terlihat dari tabel 

1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1 Kondisi Lingkungan Kerja Bagian Produksi PT.Malindo Intitama 

Raya 2018 

Kondisi Sebab Akibat Tindakan 

a. Tumpukan 

bahan baku 

yang berlebih  

b. Tempat bahan 

baku yang 

tidak teratur 

c. Peletakan 

rangka 

produksi yang 

sembarangan 

 

 

a. Kurangnya 

penaturan 

prosedur yang 

baik 

b. Kurangnya 

perhatian 

terhadap 

pengaturan 

tempat bahan 

baku dengan 

teratur 

  

a. Tersandung 

bahan baku  

b. Kejatuhan 

material kerja 

yang tidak 

teratur 

c. Tertimpa 

rangka divan 

d. Tersandung 

tumpukan 

rangka 

sandaran 

 

a. Membuat 

prosedur 

produksi yang 

baik 

b. Melakukan 

inspeksi secara 

menyeluruh 

c. Melakukan 

pengaturan 

penempatan 

bahan baku 

dengan teratur 
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Sumber: PT. Malindo Intitama Raya 2018 

 

Lanjutan Tabel 1.1 Kondisi Lingkungan Kerja Bagian Produksi PT. Malindo 

Intitama Raya 2018 

 

Kondisi  Sebab  Akibat  Tindakan  

d. Area kerja 

produksi 

berlantai 2 

e. Pencahayaan 

diarea tertentu 

kurang 

f. Kurangnya 

fentilasi udara 

c. Kurangnya 

inspeksi dan 

pengawasan 

pihak 

manajemen 

d. Kurangnya 

perhatian 

terhadap 

kondisi 

perusahaan 

e. Tertusuk paku 

dan kurang 

fokus dalam 

bekerja 

d. Melakukan 

perancangan 

peralatan 

kerja sesuai 

K3 

e. Memasang 

penerangan 

yang 

seimbang 

f. Memperbaiki 

kondisi 

lingkungan 

kerja yang 

baik 

Sumber: PT. Malindo Intitama Raya 2018 

 

Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa lingkungan kerja PT.Malindo Intitama 

Raya masih kurang memadai dalam kinerja setiap hari sehingga kinerja karyawan 

PT. Malindo Intitama. Masih banyaknya kendala pada lingkungan kerja yang 

dimiliki perusahaan seperti penerangan, suhu udara, tata ruang, keamanan dan 

hubungan pemimpin dengan karyawan akan menghambat kinerja karyawan yang 

baik. Dalam penerapan lingkungan kerja yang baik dalam perusahaan tersebut 

masih kurang begitu diperhatikan dan dijalankan dengan baik. Penerapan ini masih 

sering diabaikan oleh beberapa pihak baik dari pihak manajemen maupun dari pihak 

karyawan yang merasa acuh terhadap peraturan atau ketentuan lingkungan yang 

baik.  
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Tingginya kinerja karyawan tidak hanya di pengaruhi dari suatu kondisi 

lingkungan kerja perusahaan tersebut tetapi ada hal yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan yaitu pemberian kompensasi. Para karyawan akan lebih 

meningkatkan kinerjanya untuk melakukan pekerjaan mereka apabila perusahaan 

mengerti dan memperhatikan betul akan kebutuhan para karyawan yang pada 

dasarnya adalah mereka bekerja untuk mendapatkan uang, dalam hal ini berbentuk 

kompensasi.  

Dalam pemberian kompensasi karyawan PT. Malindo Intitama Raya 

memberikan kompensasi terhadap karyawan perusahaan yang berupa Gaji, 

Tunjangan, Bonus. Tinggi rendahnya kinerja karyawan dalam mencapai target 

produksi sebagai acuan pemeberian gaji karyawan untuk menjaga kesejahteraan 

para karyawan pihak manajemen dan mengikut sertakan karyawannya dalam 

program kesehatan untuk menunjang keberhasilan perusahaan. Gaji yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan yaitu sesuai dengan UMK Kabupaten Malang yaitu 

sebesar Rp.2.574.807,22. Pada karyawan bagian produksi yang mendapatkan uang 

bonus apabila ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan pada hari tersebut 

karena adanya pesanan yang lebih yang di berikan 1 tahun sekali sebesar 1 kali gaji 

pokok. Adapun tunjangan yang diberikan perusahaan terhadap karyawan antara lain 

kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan), THR (Tunjangan Hari Raya), Tunjangan 

kesehatan yang diberikan perusahaan berupa BPJS Ketenagakerjaan merupakan 

kebijakan perusahaan untuk kesejahteraan karyawan. Perusahaan mengikut 

sertakan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan pada Kelas II. Biaya BPJS tersebut 

sebesar 5% dari gaji pokok karyawan sehingga dalam pembayaran BPJS tersebut 
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maka gaji pokok karyawan akan secara otomatis terpotong sebesar 1% yaitu sebesar 

Rp.25.800.00 dan 4% pembiayaan tersebut di tanggung perusahaan. Untuk THR 

diberikan menjelang hari raya yang diberikan satu tahun sekali dan sebesar 1 kali 

gaji dan pemberian kompensasi tersebut guna untuk mendorong dan meningkatkan 

kinerja karyawan. Pada pemberian kompensasi terhadap karyawan yang berupa gaji 

karyawan perusahaan tersebut mereka merasa kurang mencukupi untuk kebutuhan 

sehari-hari dan pemberian gaji terhadap karyawan PT. Malindo Intitama Raya 

sering terjadi keterlambatan dalam pemberian gaji karyawan yang menyebabkan 

kinerja karyawan menurun dikarenakan faktor gaji yang diberikan oleh perusahaan. 

Pada pemberian bonus yang diberikan terhadap karyawan menginginkan pemberian  

bonus diberikan setiap bulan sekali apabila ada karyawan yang telah melebihi target 

dan telah melakukan lembur kerja untuk memenuhi target perusahaan. untuk 

pemberian tunjangan yang diberikan karyawan hanya berupa tunjangan kesehatan 

dan THR pada kenyataan yang ada pada karyawan PT.Malindo Intitama Raya perlu 

adanya tunjangan uang makan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan 

perusahaan. Jadi pemberian kompensasi berupa gaji, bonus dan tunjangan yang 

diberikan terhadap karyawan masih belum terpenuhi secara maksimal sehingga 

kinerja karyawan juga akan menurun. 

Selain itu disiplin kerja yang dilakukan oleh pada PT.Malindo Intitama 

Raya absensi karyawan di lakukan dengan menggunakan absensi digital yaitu 

berupa absensi sidik jari sehingga memudahkan dalam pencatatan kehadiran 

karyawan. Dengan disiplin yang baik berarti karyawan harus bersedia mengerjakan 

dan mentaati peraturan perusahaan yang telah ditetapkan perusahaan. Dari data 
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yang diperoleh dari PT.Malindo Intitama Raya masih ditemukan karyawan yang 

kurang disiplin. Ini dilihat berdasarkan tingkat absensi dari karyawan yang sering 

terlambat masuk kerja dan tingkat kehadiran karyawan. Berikut tingkat kehadiran 

karyawan PT.Malindo Intitama Raya dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini: 

Tabel 1.2 kehadiran karyawan PT. Malindo Intitama Raya 2017 

No Bulan Jumlah 

Karyawan 

Keterlambat 

1 Januari  330 55 

2 Februari 330 45 

3 Maret 330 34 

4 April 330 20 

5 Mei 330 37 

6 Juni 330 16 

7 Juli 330 30 

8 Agustus 330 37 

9 September 330 45 

10 Oktober 330 33 

11 November 330 48 

12 Desember 330 25 

Sumber : PT.Malindo Intitama Raya 2017 

        Pada tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa tingkat keterlamabatan karyawan 

pada PT.Malindo Intitama Raya masih kurang diperhatikan secara serius terhadap 

pihak manajemen perusahaan. Kurangnya kesadaran akan peraturan perusahaan 

yang masih di abaikan oleh karyawan yang mengakibatkan rendahnya tingkat 

kinerja karyawan yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat hasil produksi 

perusahaan. Apabila karyawan tersebut terlambat perusahaan harus memberikan 

sanksi pada karyawan tersebut sehingga karyawan akan selalu memiliki 

kewaspadaan yang tinggi terhadap tanggung jawab kerja pada perusahaan. Jam 

kerja pada perusahaan harus di taati. Berikut tabel jam kerja pada PT.Malindo 

Intitama Raya. 
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Tabel 1.3 Jam Kerja PT.Malindo Intitama Raya 2018 

Bag. Springbad Bag. Plastik Injection Staf Perusahaan 

Shift 1 : 06.00 – 14.00 wib 

Shift 2 :14.00 – 22.00 wib 

Non Shift : 08.00 – 14.00 

Shift 1 : 06.00 – 14.00 wib 

Shift 2 : 14.00 – 22.00 wib 

Shift 3 : 22.00 – 06.00 wib 

Senin – jumat : 

08.00 – 16.30 wib 

Sabtu : 08.00 – 11.30 

wib 

Sumber: PT.Malindo Intitama Raya 2018 

Pada tabel diatas merupakan jam kerja yang harus dipatuhi oleh karyawan. 

Pada jam kerja yang telah di tetapkan oleh perusahaan maka karyawan wajib 

melaksanakannya agar tujuan perusahaan tercapai dengan tepat waktu. Dalam 

perusahaan memberikan 4 kategori ketidakkehadiran karyawan yaitu Sakit, Alpha, 

Izin, Cuti kerja  tercantum pada tabel berikut ini :  

Tabel 1.4 absensi karyawan PT.Malindo Intitama Raya 2017 

No Bulan 
Jumlah 

hari kerja 
Sakit Izin Alpha Cuti 

1 Januari 23 15 14 10 4 

2 Februari 23 26 10 17 2 

3 Maret 23 22 5 17 7 

4 April 22 10 10 18 2 

5 Mei 23 10 10 17 6 

6 Juni 24 14 12 15 7 

7 Juli 22 20 10 16 8 

8 Agustus 24 12 15 13 2 

9 September 22 7 15 25 5 

10 Oktober 24 10 13 17 6 

11 November 22 15 12 20 7 

12 Desember 22 21 9 15 4 

Sumber : PT.Malindo Intitama Raya 2017 

Pada tabel 1.4 dapat diketahui bahwa tingkat absensi karyawan masih tinggi, 

sehingga akan menyebabkan penurunan kinerja perusahaan dan produktivitas kerja 
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karyawan. Dengan adanya hal tersebut diatas maka sangat erat kaitannya antara 

disiplin kerja terhadap kinerja perusahaan tersebut.  

Kinerja karyawan pada PT. Malindo Intitama Raya dalam hal kualitas, 

kuantitas dan ketetapan waktu masih kurang di perhatikan dengan serius oleh 

karyawan. Terbukti dengan banyaknya biaya proses produksi akibat pengerjaan 

ulang yang masih tinggi karena hasil produksi karena tidak sesuai dengan kualitas, 

kuantitas dan ketetapan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dapat dilihat 

pada biaya produksi dan pengerjaan ulang (rework) dibawah ini: 

Tabel 1.5 Biaya Produksi Dan Pengerjaan Ulang Produk PT. Malindo 

Intitama Raya Tahun 2017 

Bulan  Biaya produksi (Rp) Pengerjaan ulang(rework) (Rp) 

Januari 76.150.000 51.540.000 

Februari 67.074.900 50.880.000 

Maret 65.580.000 52.175.000 

April 66.984.000 52.600.000 

Mei 81.880.000 51.560.000 

Juni 77.340.000 52.175.000 

Juli 73.605.800 50.088.100 

Agustus 85.000.000 56.200.000 

September 76.850.000 45.000.000 

Oktober 69.900.000 54.000.000 

November 55.875.000 33.000.000 

Desember 62.788.000 40.895.000 

Sumber: PT. Malindo Intitama Raya 2017 

Pada tabel 1.5 diatas masih tingginya jumlah biaya pengerjaan ulang akibat 

hasil produksi yang tidak sesuai dengan target yang di inginkan perusahaan. Biaya 

pengerjaan ulang tertinggi terjadi pada bulan agustus. Sehingga hal tersebut 

menjadi beban perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. Malindo 

Intitama Raya. 

Hal ini disebabkan oleh lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin kerja yang 

belum terpenuhi dengan baik. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah 



11 

 

 

ditentukan diperlukan suatu peraturan agar karyawan dapat meningkatkan kinerja 

supaya dapat meminimalisir kerugian perusahaan. Maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian  dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi 

Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PT. 

Malindo Intitama Raya”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan batasan 

masalah terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. 

Penelitian ini di fokuskan pada pengaruh lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT.Malindo Intima Raya. Penelitian ini akan 

mengukur seberapa besar pengaruh lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Malindo Intima Raya, Bedali, Lawang – 

Malang. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi lingkungan kerja, pemberian kompensasi dan tingkat 

disiplin kerja dan tingkat kinerja karyawan PT.Malindo Intitama Raya ?  

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT.Malindo Intitama Raya ? 

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT.Malindo 

Intitama Raya ? 

4. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT.Malindo Intitama Raya ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 



12 

 

 

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di rumuskan tujuan dan manfaat 

dalam penelitian ini meliputi : 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT.Malindo Intitama Raya 

b. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

PT.Malindo Intitama Raya  

c. Untuk mengetahu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan PT.Malindo Intitama Raya  

d. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja,kompensasi, dan 

disiplin kerja karyawan terhadap kinerja karyawan PT.Malindo 

Intitama Raya 

2. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi 

kajian teoritis yang berkaitan dengan kinerja karyawan yaitu tentang 

pengaruh lingkungan kerja, kompensasi, dan disiplin kerja serta 

membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang 

permasalahan sejenis. 

b. Manfaat Secara Praktis 
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1) Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 

yaitu lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT Malindo Intima Raya. 

2) Bagi Perusahan 

Adanya penelitain ini bisa digunakan sebagai 

pertimbangan dalam menerapkan kebijakan guna 

meningkatkan kinerja karyawan.  

3) Bagi Masyarakat Umum dan Pembaca 

Sebagai sumber informasi data sekunder sebagai 

pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan 

masukan yang berharga bagi masyarakat. 

E. Penelitian Terdahulu 

Dalam mendukung penelitian yang peneliti lakukan, maka penulis 

menyajikan data pendukung dari penelitian terdahulu yang memiliki 

keterikatan dengan penelitan yang peneliti lakukan. Berikut adalah tabel dari 

hasil penelitian terdahulu. 
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Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu 

No Keterangan Uraian 

1. Judul Penelitian Pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan studi pada 

sales promotion girl/man kalbe nutritionals 

cabang surakarta (Intan Lautia, 2017) 

 Metode Penelitian Kuantitatif 

 Hasil Penelitian Variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin kerja 

secara simultan dan parsial 87,1% artinya kinerja 

petugas kesehatan yang baik diterapkan karena 

memiliki kemampuan dan motivasi kerja yang 

baik, sedangkan 12,9% lainnya dipengaruhi oleh 

variable lain yang tidak diteliti. 

2. Judul Penelitian Pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karywan PT. 

Masscom Graphy Semarang (Oki Prasetyo, Aji 

Suryoko, Agung Budiatmo, 2015) 

 Metode Penelitian Kuantitatif 

 Hasil Penelitian Terdapat pengaruh antara lingkungan kerja, 

disiplin kerja dan kompensasi secara simultan 

terhadap kinerja karyawan, dengan t hitung 

1,6717 dan f hitung 19,420 dan pengaruh 

dominan yaitu variabel disiplin kerja. 

3. Judul Penelitian Pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

dinas Bina Marga Sulawesi Tengah. (Muliati, 

2014) 
 Metode Penelitian Kuantitatif 

 Hasil Penelitian Berdasarkan Uji T terdapat pengaruh signifikan 

dengan tingkat kepercayaan 95%. Kompensasi 

(0,304), disiplin kerja (0,162), lingkungan kerja 

(0,197) 
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Dari hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti disajikan, terdapat 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini 

yaitu : 

1. Pada peneltian yang dilakukan oleh Intan Lautia (2017) ditemukan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu pada objek yang 

akan diteliti, jumlah sempel, dan indikator variabelnya. Persamaan yang 

ditemukan yaitu sama-sama menggunakan variabel lingkungan kerja, 

kompensasi dan disiplin kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan 

sebagai variabel terikat dan sama-sama menggunakan teknis analisis linier 

berganda. 

2. Pada peneltian yang dilakukan oleh Oki Prasetyo Aji, Sri Suryoko, Agung 

Budiatmo (2015) ditemukan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

saat ini yaitu pada objek yang akan diteliti, jumlah sempel, dan indikator 

variabelnya. Persamaan yang ditemukan yaitu sama-sama menggunakan 

variabel lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin kerja sebagai variabel 

bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat dan sama-sama 

menggunakan teknis analisis linier berganda. 

3. Pada peneltian yang dilakukan oleh Muliati (2014) ditemukan perbedaan 

yaitu pada objek yang akan diteliti, jumlah sempel, dan indikator 

variabelnya. Persamaan yang ditemukan yaitu sama-sama menggunakan 

variabel lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin kerja sebagai variabel 

bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat dan sama-sama 

menggunakan teknis analisis linier berganda 


