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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan dasar gambaran 

penelitian berikutnya, walaupun ada perbedaan subyek, obyek, variabel penelitian, 

metode analisis yang digunakan maupun indikator yang diteliti. Penyajian 

rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Penyajian Rangkuman Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 

Variabel  

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

(Kesimpulan) 

1 Arif Adi 

Kusuma 

(2012) 

Variabel Bebas:  

 Kompensasi 

(X1) 

 Lingkungan 

Kerja (X2) 

 Motivasi (X3) 

Variabel Terikat: 

 Kinerja 

Karyawan (Y) 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda  

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kompensasi, lingkungan 

kerja dan motivasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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No 
Peneliti 

(Tahun) 

Variabel  

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

(Kesimpulan) 

2 Sugiyarti 

(2012) 

Variabel Bebas: 

 Lingkungan 

kerja  

 Kompensasi 

Variabel Terikat: 

 Kepuasan 

kerja 

 Kinerja 

karyawan 

 

 

 

 

Analisis 

Jalur (Path 

analysis)   

 Kompensasi terbukti 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja  

 Lingkungan kerja 

terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

 Kepuasan kerja 

terbukti memediasi 

pengaruh lingkungan 

kerja dan kompensasi 

terhadap kinerja. 
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3 

3  

Aris 

Setianto 

(2010) 

Variabel Bebas 

 Lingkungan (X1) 

Kompensasi (X2) 

Motivasi (X3) 

Variabel Terikat 

 Kinerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA) 

 Variabel bebas 

lingkungan, 

kompensasi, motivasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap variable 

terikat kinerja. 

No 
Peneliti 

(Tahun) 

Variabel  

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

(Kesimpulan) 

4 Masrokah 

(2012) 

Variabel Bebas: 

 Motivasi  

 Kepuasan kerja 

 Lingkungan 

kerja 

Variabel Terikat: 

 Kinerja 

pegawai 

Regresi 

berganda 

 Motivasi, Lingkungan 

kerja, dan kepuasan 

kerja terbukti 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja. 

 

 



15 
 

 
 

Sumber: Data Penelitian Terdahulu  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah terletak pada variabel penelitiannya seperti kepuasan kerja sebagai 

varabel intervening, dan indicator-indikator yang digunakan dalam penelitian 

tersebut, metode analisis data dengan menggunakan Path analysis, rentang skala 

hanya menggunakan 4 pilihan jawaban, populasi yang digunakan sejumlah 32 

orang. Posisi peneliti yaitu untuk mengembangkan, membandingkan, dan 

melanjutkan penelitian yang terdahulu. 

B. Landasan Teori 

1) Kinerja Karyawan 

a. Pengertian kinerja 

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan 

diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 

pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban 

suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu 

kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai 

kinerja suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil tindakan yang 

diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatankegiatan 

utama, dan tugas pokok instansi , bahan untuk perencanaan, menentukan 

tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan, dan lain-

lain (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2000).  
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Kinerja karyawan menurut Martoyo (2000) adalah hasil kerja 

selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

misal standar, target/ sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama. 

Sedangkan Gomes (2001), menyatakan kinerja sebagai catatan terhadap 

hasil produksi dari sebuah hasil pekerjaan tertentu atau aktivitas tertentu 

dalam periode waktu tertentu.  

Tim Studi Pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

(2000) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi.  

Istilah kinerja menurut Mangkunegara (2009) berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Dengan demikian menurut 

Mangkunegara (2009) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja baik 

secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Mangkunegara 

(2009) juga mengemukakan bahwa indikator kinerja, yaitu: 

(1) Kualitas 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan 

mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. 
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(2) Kuantitas 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai 

bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat 

dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing. 

(3)  Pelaksanaan tugas 

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan 

mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada 

kesalahan. 

(4)  Tanggung Jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran 

akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan perusahaan.  

Rivai & Fawzi (2004) menyatakan bahwa kinerja tidak 

berdiri sendiri tapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan 

kompensasi, sehingga dengan kata lain kinerja ditentukan oleh 

kemampuan, keinginan dan lingkungan. Oleh karena itu agar 

mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai 

keinginan tinggi untuk mengerjakan dan mengetahui pekerjaannya 

serta dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antar pekerjaan dan 

kemampuan.  
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Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. 

Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja 

(output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu 

yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang 

diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.  

b. Penilaian Kinerja 

Kemampuan perusahaan dalam mengukur kinerja karyawan 

merupakan salah satu faktor penting yang akan menentukan keberhasilan 

jangka panjang perusahaan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan 

penilaian kinerja (performance appraisal) adalah suatu sistem terstruktur 

dan formal dalam mengukur, mengevaluasi dan mempengaruhi atribut-

atribut yang berhubungan dengan pekerjaan, perilaku, dan outcomes 

karyawan, serta tingkat absensi, untuk mengetahui produktivitas dan 

efektivitas karyawan dalam melaksanakan pekerjaan di masa depan 

sehingga bermanfaat bagi karyawan, organisasi, dan masyarakat. Secara 

lebih sederhana dapat dikemukakan bahwa penilaian kinerja adalah proses 

melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

karyawan (Handoko, 2006).  

Lebih lanjut Handoko (2006) menjelaskan, untuk melakukan 

penilaian terhadap kinerja karyawan, sistem penilaian harus mempunyai 

hubungan dengan pekerjaan (job-related), praktis, mempunyai standar, 
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dan menggunakan ukuran yang dapat diandalkan. Job-related berarti 

bahwa sistem penilaian prestasi akan perilaku kritis untuk perilaku kerja, 

artinya ukuran itu mengukur aspek kinerja yang betul-betul penting dalam 

penilaian aktivitas kerja.  

Sistem disebut praktis bila penilaian mudah dipahami baik oleh 

penilai maupun karyawan. Keputusan yang penting yang berkaitan dengan 

penilaian kinerja adalah jenis kriteria yang digunakan, periode waktu 

penilaian dan waktu penilaian. Pada umumnya organisasi menetapkan 

waktu penilaian antara 6 bulan hingga 1 tahun. Penetapan periode waktu 

penilaian ini berkaitan lama waktu yang diperlukan untuk mengetahui 

prestasi seseorang yang menjalankan pekerjaan dan tujuan dari penilaian 

itu sendiri.  

Apabila periode atau siklus penilaian terlalu cepat dibandingkan 

dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengukur secara tepat, penilaian 

yang dilakukan bisa salah. Sedangkan bila periodenya terlalu lama, 

karyawan tidak akan tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki 

kinerjanya sampai terlambat. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Gibson, (2008:123-124) faktor – faktor  yang 

mempengaruhi kinerja ada tiga yaitu: 

1. Faktor dari variabel individu 

a. Kemampuan dan keterampilan 
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b. Latar belakang, dan demografis. 

2. Faktor dari variabel psikologi 

a. Persepsi 

b. Sikap 

c. Kepribadian 

d. Peran 

e. Motivasi 

f. Kepuasan kerja 

g. Stres kerja 

3. Faktor organisasi 

a. Kepemimpinan 

b. Kompensasi 

c. Konflik 

d. Kekuasaan 

e. Struktur organnisasi 

f. Desain pekerjaan 

g. Lingkungan Kerja 

  

2. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional 

terhadap berbagai aspek pekerjaan (Kreitner dan Kinicki, 2003). Definisi 

ini tidak dapat diartikan sebagai suatu konsep tunggal. Seseorang dapat 
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relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan 

salah satu atau lebih aspek yang lainnya. Kepuasan adalah cermin dari 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.  Menurut Luthans (2006) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau 

emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja 

seseorang.  

Robbin (2006) mendefinisikan kepuasan kerja adalah suatu sikap 

umum seorang individu terhadap pekerjaannya, selisih antara banyaknya 

ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka 

yakini seharusnya mereka terima. Kepuasan kerja ditentukan oleh 

beberapa faktor yakni kerja yang secara mental menantang, kondisi kerja 

yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, serta kesesuaian 

kepribadian dengan pekerjaan. 

b. Teori Kepuasan kerja   

Teori tentang kepuasan kerja yang disampaikan oleh Rivai (2009: 

856) merangkum beberapa teori terkait kepuasan kerja, salah satu teori 

tersebut adalah teori dua faktor dari Hertzberg yang dikembangkan oleh 

Hasibuan (1990).  Teori dua faktor atau teori motivasi-higiene 

memisahkan dua perangkat yang menerangkan sikap terhadap tugas 

karyawan, yaitu: (1) faktor kepuasan dan (2) faktor ketidakpuasan. Dari 

penelitian Herzberg diketahui bahwa kepuasan diperoleh karena karyawan 

melakukan pekerjaan.  
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Kepuasan tersebut merupakan motivasi yang semuanya 

berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan atau terhadap isi 

pekerjaan, sehingga faktor kepuasan terdiri dari pekerjaan yang menarik, 

penuh tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, serta ada kesempatan 

memperoleh penghargaan dan promosi. Faktor ketidakpuasan umumnya 

disebabkan oleh faktor lingkungan atau hubungan kerja, gaji/upah, 

pengawasan, hubungan antar personal, kondisi kerja, dan statu, sehingga 

faktor ketidakpuasan disebut faktor lingkungan atau faktor higien 

(Supriyono, 2000). 

 

c. Faktor-faktor Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja pada dasarnya dipengaruhi karena adanya beberapa 

faktor. Pertama faktor individu, dimana kepuasan kerja dipengaruhi usia, 

jenis kelamin, pengalaman dan sebagainya. Kedua, faktor pekerjaan, 

dimana kepuasan kerja dipengaruhi oleh otonomi pekerjaan, kreatifitas 

yang beragam, identitas tugas, keberartian tugas (task significancy), 

pekerjaan tertentu yang bermakna dalam organisasi dan lain-lain. Dan 

ketiga, faktor organisasional, yakni kepuasan kerja dipengaruhi oleh skala 

usaha, kompleksitas organisasi, formalitas, sentralisasi, jumlah anggota 

kelompok, lamanya beroperasi, usia kelompok kerja dan kepemimpinan 

(Robbins, 2006).  

Faktor lain dalam organisasi yang dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan kerja menurut Nahusona et al (2004) adalah motivasi dan 
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kejelasan peran. Motivasi ini antara lain diperngaruhi oleh tingkat gaji dan 

fasilitas yang didapatkan, kenaikan pangkat dan penghargaan, 

kemungkinan untuk maju dan berkembang dalam pekerjaan, pengaruh 

supervisor atau pemimpin dimana kepuasan kerja yang tinggi dipengaruhi 

dengan cara kerja supervisor yang efektif.  

Kejelasan peran diipengaruhi oleh tugas yang diberikan pada 

karyawan (otonomi tugas), apabila terlalu berat ataupun ringan akan 

mengakibatkan ketidakserasian kerja sehingga karyawan tidak dapat 

mengaktualisasikan kemampuannya secara maksimal. Luthans (2006) 

dalam bukunya Perilaku Organisasi secara rinci menjelaskan indicator-

indikator tentang kepuasan kerja, yaitu: 

1. Kepuasan  Pekerjaan itu Sendiri  

Kepuasan pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama 

kepuasan, dimana pekerjaan tersebut memberikan tugas yang 

menarik, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menerima 

tanggung jawab dan kemajuan untuk karyawan. Penelitian terbaru 

menemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan kompleksitas 

pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan kerja. 

Jika persyaratan kreatif pekerjaan terpenuhi, maka mereka 

cenderung menjadi puas. Selain itu, perkembangan karir (tidak 

perlu promosi) merupakan hal penting untuk karyawan muda dan 

tua. 

2. Kepuasan Gaji  
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Gaji sebagai faktor multidimensi dalam kepuasan kerja 

merupakan sejumlah upah/ uang yang diterima dan tingkat dimana 

hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas 

dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Uang tidak 

hanya membantu orang memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga 

alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang 

lebih tinggi.  

Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana 

manajemen memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan. 

Jika karyawan fleksibel dalam memilih jenis benefit yang mereka 

sukai dalam sebuah paket total (rencana benefit fleksibel), maka 

ada peningkatan signifikan dalam kepuasan benefit dan kepuasan 

kerja secara keseluruhan. 

3. Kepuasan Kesempatan Promosi 

Kesempatan promosi adalah kesempatan untuk maju dalam 

organisasi, sepertinya memiliki pengaruh yang berbeda pada 

kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan promosi memiliki sejumlah 

bentuk yang berbeda dan memiliki penghargaan, seperti promosi 

atas dasar senioritas atau kinerja dan promosi kenaikan gaji. 

Lingkungan kerja yang positif dan kesempatan untuk berkembang 

secara intelektual dan memperluas keahlian dasar menjadi lebih 

penting daripada kesempatan promosi.  
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4. Pengawasan (Supervisi)  

Pengawasan merupakan kemampuan penyelia untuk 

memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Ada 2 (dua) 

dimensi gaya pengawasan yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. Yang pertama adalah berpusat pada karyawan, diukur 

menurut tingkat dimana penyelia menggunakan ketertarikan 

personal dan peduli pada karyawan, seperti memberikan nasehat 

dan bantuan kepada karyawan, komunikasi yang baik dan meneliti 

seberapa baik kerja karyawan.  

Kedua adalah iklim partisipasi atau pengaruh dalam 

pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pekerjaan 

karyawan. Secara umum, kedua dimensi tersebut sangat 

berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. 5. Rekan kerja Pada 

umumnya, rekan kerja yang kooperatif merupakan sumber 

kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan secara 

individu. Kelompok kerja, terutama tim yang „kuat‟ bertindak 

sebagai sumber dukungan, kenyamanan, nasehat, dan bantuan pada 

anggota individu.  

Kelompok kerja memerlukan kesalingtergantungan antar 

anggota dalam menyelesaikan pekerjaan. Kondisi seperti itulah 

efektif membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan, sehingga 

membawa efek positif yang tingggi pada kepuasan kerja. 
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3. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

Pengertian lingkungan kerja menurut Menurut Nitisemito (1996) 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar pekerja dan dapat mempengaruhi 

mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut 

Sedarmayati (2009) mendefinisikan lingkungan kerja adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana 

seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.  

Sementara itu menurut Saydam (2000), yang mendefinisikan 

lingkungan kerja sebagai keseluruhan sarana prasarana kerja yang ada 

disekitar karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Menurut Barry Render 

& Jay Heizer (2001) lingkungan kerja merupakan lingkungan fisik tempat 

karyawan bekerja yang mempengaruhi kinerja, keamanan dan mutu 

kehidupan kerja mereka. 

 

b. Indikator Lingkungan Kerja 

Secara garis besar, jenis lingkungan kerja dibagi menjadi dua, 

yaitu: 1) lingkungan kerja fisik, dan 2) lingkungan kerja non fisik. 

1)   Lingkungan Kerja Fisik 
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Menurut Sedarmayanti (2009) lingkungan kerja fisik adalah 

semua yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Indikator-indikator lingkungan kerja menurut   

Sedarmayanti (2009) adalah sebagai berikut: 

a) Penggunaan Pewarnaan ruangan 

Menurut Nitisemito (1996), pemilihan warna dapat 

mempengaruhi mood dan semangat kerja para karyawan. 

Pewarnaan ruang hendaknya menggunakan warna-warna yang 

dingin dan lembut dipandang, misalnya warna coklat muda, 

krem, abu-abu muda, hijau muda, dll.  

Menurut McShane (Badri, 2006), pewarnaan 

mempunyai dampak terhadap psikologi yang positif maupun 

negatif bagi karyawan dalam hal produktivitas, kelelahan, 

moral, tingkah laku, dan ketegangan. 

b) Peralatan Kantor 

Menurut Liang Gie (2000) perlatan kantor adalah 

benda-benda yang dipakai dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan/ tugas sehari-hari oleh para karyawan.  Dengan kata 

lain peralatan kantor berate sesuatu yang dapat dipakai 

/digunakan dalam mecapai maksud dan tujuan yang dinginkan 

seseorang. 
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c) Kebersihan 

Menurut Nitisemito (1996), bagi seorang yang normal 

kebersihan ruangan merupakan salah satu faktor yang amat 

penting yang dapat mempengaruhi semangat dalam bekerja. 

Setiap lembaga maupun organisasi diharapkan selalu menjaga 

kebersihan lingkungan kerja karena selain mempengaruhi 

kesehatan tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan 

para karyawannya. 

d) Pertukaran udara 

Menurut Nitisemito (1996) Pertukaran udara merupakan 

salah satu hal yang patut diperhatikan dalam suatu lembaga 

karena sebagian besar waktu akan dihabiskan oleh karyawan di 

dalam area kerjanya. Pertukaran udara sangat menentukan 

kesegaran fisik karyawan. Udara yang yang tidak mengalami 

pertukaran akan meningkatkan gas CO2, tidak segar serta suhu 

ruangan akan menjadi panas. Tingkat pertukaran udara yang 

cukup adalah 0,67 meter kubik (Badri, 2006). 

 

e) Penerangan 

Menurut Sedarmayanti (2009) mengatakan bahwa 

cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai 

guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab 
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itu perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang 

tetapi tidak menyilaukan. 

f) Musik  

Musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana, 

waktu serta tempat dapat membangkitkan dan merangsang 

karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu lagu-lagu perlu dipilih 

dengan selektif untuk diperdengarkan di tempat kerja. Tidak 

sesuainya musik yang diperdengarkan di tempat kerja akan 

mengganggu konsentrasi kerja 

g) Keamanan 

Keamanan disini menurut Nitisemito (1996), dibagi 

menjadi dua, yaitu keamanan terhadap milik pribadi dan 

kemanan diri karyawan. Keamanan terhadap milik pribadi 

misalnya kendaraan karyawan yang ditinggalkan ditempat 

parkir sehingga karyawan tidak dapat mengawasinya secara 

langsung.  

Selanjutnya keamanan diri karyawan, sering ditafsirkan 

sebagai keselamatan kerja. Pekerjaan yang berbahaya 

hendaknya karyawan menggunakan pelindung yang sudah 

sesuai standar yang dapat memperkecil resiko kecelakaan 

ditempat kerja. 

h) Kebisingan.  
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Menurut Shomer (Badri, 2006), kebisingan yang terus 

berulang-ulang akan menyebabkan gangguan fisik dan 

psikologi misalnya kehilangan pendengaran sementara atau 

permanen, kelelahan fisik dan mental, keresahan, ketegangan 

yang dapat meningkatkan tekanan darah serta metabolisme 

tubuh, dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan 

masalah kesehatan yang serius.  

Menurut Badri (2006), tingkat suara dapat diukur 

dengan satuan desibel, dan suara terkecil yang dapat didengar 

oleh manusia adalah nol desible. Maksimum desible pada area 

perkantoran adalah 90, di mana 50 desible sering dipilih. 

2) Lingkungan Kerja Non-Fisik 

Menurut Sedarmayanti (2009), menyatakan bahwa “lingkungan 

kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan sesama 

rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan”. Menurut Bagus 

Kisworo (2012), lingkungan kondusif bisa tercipta jika adanya 

komunikasi yang baik dalam lingkungan perusahaan, interaksi antar 

karyawan, motivasi kerja tinggi, tidak ada saling curiga, dan 

memberikan kontribusi menjadi orientasi setiap karyawan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa indikator lingkungan kerja non fisik terbagi menjadi dua yaitu: 

(1) Hubungan antar karyawan, (2) Hubungan dengan atasan. 
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4. Kompensasi 

a. Pengertian kompensasi 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi 

atau perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun 

non finansial, pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan 

mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan 

perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan 

karyawan. 

Menurut Handoko (2005) kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Sedangkan 

menurut Simamora (2004) mendefinisikan “Kompensasi (compensation) 

meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima 

oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. 

Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai 

ganti kontribusi mereka kepada organisasi”. 

Menurut Hasibuan (2012) Kompensasi adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan”.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan, sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang 

dihasilkan oleh karyawan, untuk kepentingan perusahaan. Kompensasi 
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bisa berbentuk uang ataupun fasilitas yang diberikan perusahaan pada 

karyawan. 

b. Tujuan Kompensasi 

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah 

sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, 

stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. 

Hasibuan (2012) mengemukakan beberapa tujuan kompensasi: 

1) Ikatan Kerja Sama 

Kompensasi adalah salah satu syarat terjalinnya ikatan 

kerja sama formal antara pengusaha dengan karyawan. 

Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, 

sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati. 

2) Kepuasan Kerja 

Balas jasa memungkinkan karyawan akan dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan 

egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatannya. 

3) Pengadaan Efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, 

pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan 

lebih mudah. 
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4) Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer 

akan mudah memotivasi bawahannya. 

5) Stabilitas Karyawan 

Program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas 

karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. 

6) Disiplin 

Pemberian balas jasa yang cukup besar akan membuat 

disiplin karyawan semakin baik. Mereka menyadari serta 

mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

7) Pengaruh Serikat Buruh 

Program kompensasi yang baik, akan mengurangi 

pengaruh serikat buruh  dan karyawan akan berkosentrasi pada 

pekerjaannya. 

8) Pengaruh Pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka 

intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

c. Jenis-jenis Kompensasi 
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Menurut teori dari Simamora (2004) membedakan kompensasi 

menjadi dua macam, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak 

langsung. 

1) Kompensasi Langsung 

Kompensasi langsung merupakan penghargaan yang 

diterima karyawan dalam bentuk uang. Kompensasi langsung 

dapat berupa upah, gaji, insentif, dan tunjangan-tunjangan lain. 

Menurut pendapat Dessler (2007) menjelaskan bahwa: 

“Kompensasi langsung adalah pembayaran keuangan langsung 

dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi dan bonus”. 

Menurut Nawawi (2005): “Kompensasi langsung adalah 

penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah, yang 

dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. 

Kompensasi langsung disebut juga upah dasar yakni upah atau 

gaji tetap yang diterima seorang pekerja dalam bentuk upah 

bulanan (salary) atau upah mingguan atau upah tiap jam dalam 

bekerja (hourly wage)”. Kompensasi secara langsung terdiri 

dari: 

I. Gaji 

Definisi Gaji menurut Simamora (2004) dalam 

bukunya menjelaskan bahwa: “Upah (wages) biasanya 

berhubungan dengan tarif gaji per-jam (semakin lama 
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jam kerjanya, semakin besar bayarannya). Upah 

merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi 

pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan (pekerja 

kerah biru). Sedangkan gaji (salary) umumnya berlaku 

untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, dan tahunan 

(terlepas dari lamanya jam kerja).” 

II. Insentif  

Jenis kompensasi lain yang diberikan kepada 

karyawan sebagai imbalan atas kerjanya adalah upah 

insentif. Menurut Nawawi (2005) definisi upah insentif 

adalah: “Penghargaan atau ganjaran yang diberikan 

untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas 

kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaku-

waktu”. 

III. Bonus 

Jenis kompensasi lain yang ditetapkan 

perusahaan adalah berupa pemberian bonus. Pemberian 

bonus kepada karyawan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan produktifitas kerja dan semangat kerja 

karyawan. Pengertian bonus menurut Simamora (2004) 

adalah “Pembayaran sekaligus yang diberikan karena 

memenuhi sasaran kinerja”.  
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2) Kompensasi tidak Langsung 

Kompensasi tidak langsung meliputi semua imbalan 

finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung. 

Kompensasi tidak langsung menurut Nawawi (2005) adalah 

“Program pemberian penghargaan atau ganjaran dengan variasi 

yang luas, sebagai bagian keuntungan organisasi atau 

perusahaan”. Selanjutnya, Nawawi (2005) menggolongkan 

kompensasi tidak langsung menjadi 3 bagian, yaitu: 

a) Pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja (Time 

of benefit)  

b) Perlindungan ekonomis terhadap bahaya 

c) Program pelayanan karyawan 

d. Indikator-indikator Kompensasi 

Indikator-indikator kompensasi menurut Simamora (2004) 

diantaranya: 

1) Upah dan gaji 

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. 

Upah merupakan basis bayaran yang kerapkali digunakan bagi 

pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Gaji umumnya 

berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau tahunan. 

2) Insentif 
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Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di 

luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. 

3) Tunjangan 

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan 

jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pension, 

dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan 

kepegawaian. 

4) Fasilitas 

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas 

seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir 

khusus, atau akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh 

karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari 

kompensasi, terutama bagi eksekutuf yang dibayar mahal. 

C. Pengaruh Antar Variabel 

1) Pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan dalam suatu perusahaan akan dapat tercapai apabila 

lingkungan kerjanya juga mendukung. Karyawan akan merasa nyaman 

dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan apabila pelayanan 

karyawan yang diberikan oleh perusahaan memuaskan sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan karyawannya, kondisi kerja yang ada di perusahaan 

mendukung dan membuat karyawan merasa nyaman dalam melakukan 

pekerjaannya, selain itu juga hubungan antar karyawan juga baik. Hal ini 
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tentunya akan dapat lebih mempermudah karyawan dalam upaya pencapaian 

kinerja yang baik.  

Sukanto dan Indrijo (1999:151) menyatakan bahwa lingkungan kerja 

yang buruk akan mempengaruhi pekerja, kinerja menjadi menurun, karena 

pekerja merasa terganggu dalam pekerjaannya, hingga tidak dapat 

mencurahkan perhatian penuh terhadap pekerjaannya. Hal ini didukung 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nunung Ristiana (2012) 

terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan, semakin nyaman lingkungan kerja maka akan semakin 

meningkat kinerja karyawannya. 

2) Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan  

Pemberian kompensasi pada umumnya hanya tertuju pada jumlah yang 

dibayarkan kepada karyawan. Apabila jumlah kompensasi telah cukup 

memadai, berarti sudah layak dan baik. Menurut Nawawi (2001), 

kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai 

balas jasa mereka. Sebenarnya tidak sesederhana itu, sebab cukup memadai 

menurut kacamata perusahaan, belum tentu dirasakan cukup oleh karyawan 

yang bersangkutan. Semangat kerja tinggi dan loyalitas karyawan banyak 

dipengaruhi oleh besarnya kompensasi.  

Meskipun kompensasi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

kinerja tetapi diakui bahwa kompensasi merupakan salah satu faktor penentu 

yang dapat mendorong kinerja karyawan. Jika karyawan merasa jasanya 
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dihargai oleh organisasi dengan penerapan pemberian kompensasi yang baik 

maka karyawan pada umumnya akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

Hasil penelitian yang dilakukan Adhian Nugraha (2010) kepuasan 

kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Semakin tinggi kepuasan kompensasi yang diberikan, maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

3) Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan  

Menurut Timmreck (2001) kepuasan kerja karyawan menunjukkan 

terpenuhi atau tidaknya keinginan mereka terhadap pekerjaan yang dijalani. 

Jika lingkungan kerja seseorang karyawan tidak mendapatkan apa yang 

diharapkan diantaranya peluang promosi yang adil, pendapatan yang baik, 

rekan kerja dan atasan yang menyenangkan serta kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri maka dapat dipastikan kinerja karyawan akan buruk.  

Penelitian Masrokah (2012) yang menguji pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja menunjukkan bahwa kepuasan kerja terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja. Demikian pula dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Soegihartono (2012) juga menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja. 

4) Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja.  

Menurut Nitisemito dalam Sariyathi (2007:66) lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada di lingkungan pekerja yang dapat mempengaruhi 
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dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja dalam 

suatu organisasi mempunyai peran penting untuk kelancaran proses produksi 

karena lingkungan kerja yang baik tidak hanya dapat memuaskan karyawan 

dalam melaksanakan tugas, tetapi juga berpengaruh dalam meningkatkan 

kinerja karyawan.  

Kepuasan kerja karyawan menunjukkan terpenuhi atau tidaknya 

keinginan mereka terhadap pekerjaan yang dijalani. Jika lingkungan kerja 

seseorang karyawan tidak mendapatkan yang diharapkan, diantaranya 

peluang promosi yang adil, pendapatan yang baik, rekan kerja dan atasan 

yang menyenangkan serta kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri maka 

dapat dipastikan kinerja karyawan akan buruk.  

5) Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja.  

Siregar (2011) menyatakan bahwa tidak ada satu organisasi yang dapat 

memberi kekuatan baru yang dapat meningkatkan produktivitas 

karyawannya jika badan usaha tersebut tidak memiliki sistem kompensasi 

finansial yang realistis. Uang bukan satu-satunya motivasi individu bekerja, 

tetapi kita tidak boleh lupa karyawan harus diberi penghargaan berupa 

kompensasi finansial untuk mencapai kinerja yang produktif. Karena bagi 

sebagian karyawan, upah adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan 

mereka.  

Diduga sistem kompensasi finansial dapat menjadi awal dan akhir dari 

kepuasan kerja seorang karyawan. Oleh sebab itu, jika sistem kompensasi 
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finansial baik dan meningkat, maka akan menimbulkan perasaan senang atau 

puas terhadap pekerjaan. Kondisi atau perasaan senang tersebut dapat 

menjadi faktor yang mendorong seorang karyawan untuk menunjukkan 

kinerja individual yang tinggi sesuai harapan perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sugiyarti (2012) menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

terbukti memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

D. Kerangka Berfikir 

Menurut Sakaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa 

“kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang 

penting jadi dengan demikian Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan 

secara teoritis peraturan antar variable yang akan diteliti. Jadi secara teoritis 

perlu dijelaskan hubungan antara variable independen dan variabel dependen, 

bila dalam penelitian ada intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa 

variabel itu diikutkan.  

Menurut Tuckman dalam Sugiyono (2007) variabel intervening adalah 

variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung 

dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela / 

antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel 

dependen. 
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pengaruh variabel independen diantaranya variabel lingkungan kerja 

(X1) yang meliputi penerangan/pencahayaan ruangan, peralatan kerja, 

kebersihan ruangan kerja, dan hubungan antar karyawan yang menggunakan 

pendapat dari Sedarmayanti (2009), dan variabel independent yang ke-2 yaitu 

variabel kompensasi (X2) yang meliputi gaji, insentif, tunjangan, serta fasilitas 

kerja yang menggunakan pendapat dari Simamora (2004).  

Semua variabel independen tersebut nantinya akan mempengaruhi 

variabel dependen yaitu Variabel kinerja karyawan (Y) yang meliputi kualitas, 

kuantitas, dan tanggungjawab yang menggunakan teori dari Mangkunegara 

(2009). akan tetapi ada variabel intervening yakni variabel kepuasan kerja (Z) 

yang meliputi kepuasan terhadap pekerjaan, kepuasan terhadap gaji, kepuasan 

terhadap kesempatan promosi, dan kepuasan terhadap pengawas yang 

menggunakan pendapat dari Luthans (2006).  

Menurut Sugiyono (2000) kepuasan sebagai variabel intervening atau 

variabel mediasi yaitu kepuasan sebagai salah satu motivasi yang semuanya 

berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan dan keaadan sekitar yang 

mempengaruhi individu. Salah satu yang mempengaruhi kepuasan adalah 

faktor lingkungan atau hubungan kerja, gaji/upah, sesuai dengan hasil 

penelitian dari Sughiyarti (2012) dimana hasil yang diperoleh yakni kepuasan 

kerja memediasi pengaruh antara lingkungan kerja dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan. 
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Berdasarkan landasan teori di atas maka dapatlah disusun suatu 

keangka pemikiran sebagai dasar penentu hipotesis seperti gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Intervening  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.1 diatas diketahui bahwa variabel independent 

yaitu variabel lingkungan kerja (X1) dan kompensasi (X2) nantinya akan 

mempengaruhi variabel dependen yakni variabel kinerja (Y) melalui variabel 

intervening yakni variabel kepuasan kerja (Z). 

E. Hipotesis  

Lingkungan Kerja 

(X1) 

 

Indikator: 
1. Pencahayaan (X1.1) 

2. Peralatan Kerja 

(X1.2) 
3. Kebersihan (X1.3) 

4. Hubungan antar 

karyawan (X1.4) 
 Kinerja (Y) 

 
Indicator: 

1. Kualitas (Y1.1) 

2. Kuantitas (Y1.2) 
3. Tanggungjawab 

(Y1.3) 

Kompensasi (X2) 
 

 

Indikator: 

1. Gaji (X2.1) 

2. Insentif (X2.2) 
3. Tunjangan (X2.3) 

4. Fasilitas kerja 

(X2.4) 

Kepuasan Kerja (Z) 

Indikator: 

1. Kepuasan terhadap 

pekerjaan (Z1.1) 

2. Kepuasan terhadap 

gaji (Z1.2) 

3. Kepuasan terhadap 

promosi (Z1.3) 

4. Kepuasan terhadap 

pengawas (Z1.4) 
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Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat (sugiyono, 2008). Dilihat dari penelitian terdahulu dan rumusan masalah 

diatas perumusan hipotesis ini ditujukan sebagai berikut, yaitu: 

H1: Diduga lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H2: Diduga kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H3: Diduga kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H4: Diduga variabel kepuasan kerja memediasi antara pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

H5: Diduga variabel kepuasan kerja memediasi antara pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan. 

 

 


