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PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

(Studi Empiris Pada Karyawan Bagian Akuntansi PT. Jamu Air Mancur Karanganyar) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompensasi, Motivasi Kerja, dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Studi empiris pada karyawan bagian 

akuntansi PT. Jamu Air Mancur Karanganyar. Metode sampling dalam penelitian ini 

menggunakan sampel jenuh. Jumlah seluruh responden yang berpartisipasi adalah sebesar 44 

karyawan. Analisis data menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 17. Berdasarkan hasil ini menunjukan bahwa variabel 

Kompensasi, Motivasi, dan Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

 

Kata kunci: kompensasi, motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. 

Abstrack 

This study aims to determine the effect of Compensation, Work Motivation and Work 

Environment on Employee Performance. The empirical study on the employees of the 

accounting department of PT. Jamu Air Mancur Karanganyar. The sampling method in this 

study using saturated sample. The total number of respondents who participated were at 44 

employees. Analyzed using Multiple Linear Regression using SPSS 17. Based on these results 

show that the variable compensation, motivation, and the Working Environment influence on 

employee performance. 

 

Keywords: compensation, work motivation, work environment, and employee performance. 

1. PENDAHULUAN 

Dalam suatu perusahaan, salah satu faktor yang harus diperhatikan dan tidak boleh 

diabaikan oleh perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam hal ini 

sebagai kekuatan utama untuk bisa menjadikan suatu organisasi menjadi lebih berkembang. 

Oleh karena itu, setiap organisasi atau perusahaan dituntut untuk senantiasa memperhatikan 

aspek tersebut. Sumber daya perusahaan seperti modal dan mesin tidak memberikan hasil 

yang optimal apabila tidak didukung sumber daya manusia yang bekerja dan memiliki kinerja 

yang baik. 

Sumber daya manusia dalam perusahaan dapat berarti orang-orang yang ada didalam 

perusahaan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas perusahaan seperti karyawan, 

berkaitan dengan hal tersebut maka perusahaan dituntut agar mampu mengoptimalkan dan 

meningkatkan kinerja karyawanya. 

Dengan upaya meningkatkan kinerja karyawan hal ini akan berdampak baik bagi 

kemajuan sebuah perusahaan agar tetap eksis dalam menjalankan oprasionalnya hal ini 
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sejalan dengan ketatnya persaingan bisnis di era globalisasi seperti saat ini. Oleh karena itu 

upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah hal yang harus bisa diselesaikan 

oleh pihak perusahaan agar mencapai tujuan dan keberlangsungan hidup perusahaan (going 

concern) sesuai dengan visi dan misi yang di emban perusahaan. 

Kinerja karyawan atau produktivitas sumberdaya manusia dalam suatu perusahaan 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kompensasi, motivasi kerja dan lingkungan 

kerja. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah pemberian kompensasi yang sesuai dan 

adil kepada karyawan, pemberian kompensasi juga dapat menaik karyawan baru agar 

termotivasi untuk bekerja di perusahaan sehingga dapat menaikan pamor perusahaan 

dimasyarakat umum. Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung sehingga dapat 

berdampak baik kepada motivasi kerja para karyawan.  

Berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murty dan 

Hudiwinarsih (2012),) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

Kompensasi dengan Kinerja Karyawan, Hidayat dan Taufiq (2012) dalam penelitianya 

menunjukan Motivasi kerja berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menentukan 

judul “ Pengaruh Kompensasi, Motivasi Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada Karyawan Bagian Akuntansi PT. Jamu Air 

Mancur Karanganyar)”. 

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Tinjauan Pustaka 

Kinerja Karyawan 

Istilah kinerja sendiri berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dapat dicapai oleh seseorang). 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikannya (Mangkunegara,2009:67).  

Kompensasi 

Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima pegawai sebagai akibat dari 

pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya yang dapat berupa gaji, 

upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, 

uang makan, uang cuti dan lain-lain (Hariandja, 2007: 244). 
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Motivasi Kerja 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi 

mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, 

tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai 

sasaran organisasi yang telah ditentukan  sebelumnya” (Siagian, 2004: 138). 

Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerjaan dan yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, Hidayat dan 

Taufiq (2012). Lingkungan kerja yang positif dan nyaman akan meningkatkan kinerja, 

sebaliknya apabila lingkungan kerja bersifat negatif dapat menurunkan kinerja dan akhirnya 

menurunkan motivasi kerja karyawan. 

Penelitian Terdahulu 

Murty dan Hudiwinarsih (2012) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh 

Kompensasi, Motivasi dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Akuntansi (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur di Surabaya). Dalam penelitian ini yang 

termasuk dalam variabel independennya adalah kompensasi, motivasi, dan komitmen 

organisasional. Hasil pengujian dengan menggunakan uji f menunjukkan bahwa kompensasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, komitmen organisasional berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Yuli Suwati, (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Tunas Hijau Samarinda. Dalam 

penelitian ini yang termasuk dalam variabel independennya adalah kompensasi dan motivasi 

kerja dan variabel dependenya kinerja karyawan. Hasil pengujian menggunakan Regresi 

Linier Berganda menunjukkan bahwa variabel kompensasi dan motivasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Ragil Permanasari, (2013) dalam penelitianya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan 

Lingkungan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawaan PT. Anugrah Raharja Semarang 

yang berjumlah 69 orang. Dalam penelitian ini dengan variabel independenya adalah 

Motivasi dan Lingkungan Kerja serta variabel dependenya adalah Kinerja Karyawan pada 

PT. Anugrah Raharja Semarang. Hasil pengujian menggunakan regresi linier berganda 
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menunjukan bahwa secara parsial motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Lingkungan Kerja berpengaruh positif terhadap terhadap kinerja karyawan. 

Ferry Setiawan dan Kartika Dewi (2013) dalam penelitianya yagn berjudul Pengaruh 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Berkat Anugrah 

dalam penelitian ini yang termasuk variabel independenya adalah Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja serta Variabel Dependenya adalah Kinerja Karyawan Pada CV. Berkat 

Anugrah yang berjumlah 32 orang responden. Hasil pengujian menggunakan regresi linier 

berganda menunjukan  bahwa kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan secara langsung terhadap kinerja karyawan CV. Berkat Anugrah. 

Elias Armeinta Pinem (2015) dalam penelitianya yang berjudul Pengaruh Disiplin, 

Kompensasi, Dan Motivasi Tarhadap Kinerja Karyawan PT. Sentra Agri Mulia Lestari 

Semarang sebanyak 82 orang. Hasil dalam penelitian ini bahwa  Disiplin Kerja, Kompensasi, 

dan Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan PT. Sentra Agri Mulia 

Lestari Semarang. 

Rosalina Nurdiana (2016) dalam penelitianya yang berjudul Pengaruh Gender, 

Kompensasi, Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Solo 

Murni dengan jumlah responden 45 orang. Hasil pengujian mengunakan regresi linier 

berganda menunjukan bahwa Gender, Kompensasi, Motivasi Kerja, Dan Lngkungan Kerja 

Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan PT. Solo murni. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima pegawai sebagai akibat dari 

pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya yang dapat berupa gaji, 

upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, 

uang makan, uang cuti dan lain-lain (Hariandja, 2007: 244). Penelitian terdahulu dari Yuli 

(2013) menyatakan bahwa variabel kompensasi merupakan variabel yang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Tunas Hijau Samarinda. Dari penjelasan 

tersebut menyarankan bahwa kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebaiknya tepat 

pada waktunya supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas perusahaan semakin 

besar, ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik, sehingga karyawan akan merasa 

lebih puas dalam bekerja serta dapat meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan uraian 

diatas maka dapat dirumuskan hipotesis  

H1 : Kompensasi berpengeruh terhadap kinerja karyawan. 
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Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Motivasi menurut Hasibuan (2003:140) adalah suatu dorongan semangat kerja yang 

diberikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya motivasi yang baik melalui 

pemberian penghargaan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan setiap 

prestasi yang dimiliki karyawan dinilai secara teliti dan benar mampu mempengaruhi kinerja 

karyawan. Penelitan terdahulu dilakukan oleh Murty dan Hudiwinarsih (2012) menyatkan 

bahwa motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis  

H2 : Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Darvis (dalam Ekaningsih, 2012 : 21) lingkungan kerja dalam suatu 

organisasi mempunyai arti penting bagi individu yang bekerja di dalamnya, karena 

lingkungan ini akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung manusia yang 

ada di dalamnya. Penelitian terdahulu dari Ragil Permansari (2013) menyatakan bahwa 

Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, ini berarti semakin baik 

lingkungan kerja yang ada di perusahaan berdampak pada semakin tinggi kinerja perusahaan 

tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis  

H3 : Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

survey. Dalam hal ini peneliti melakukan survey pada  karyawan bagian akuntansi PT. Jamu 

Air Mancur Karanganyar, dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang 

diberikan pada masing-masing karyawan. 

Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian akuntansi PT. Air 

Mancur karanganyar yang berjumlah 44 orang. Seluruh populasi dijadikan sampel dalam 

penelitian. Sampel dalam pnelitian ini diambil dengan menggunakan teknik sampel jenuh. 

Jenis Dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Teknik yang dipergunakan untuk 

pengumpulan data primer dilakukan dengan alat kuesioner kepada responden dengan 

memberikan panduan dan tata cara pengisian kuesioner. Kueisioner dibagikan kepada 

karyawan bagian akuntansi PT. Jamu Air Mancur karanganyar. 
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Variabel Penelitian Dan Pengukuran 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama yaitu 

Variabel Dependen yaitu Kinerja Karyawan dan Variabel Independen yaitu Kompensasi, 

Motivasi Kerja, Dan Lingkungan Kerja 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang karyawan 

dengan menggunakan standar perusahaan. Pengukuran variabel kinerja karyawan melaluhi 3 

indikator pertanyaan yang diadopsi dari kushartati (2015) dalam Nurdiana yaitu :kemampuan 

menyelesaikan tugas,  kemampuan menyelesaikan pekerjaan, kehadiran tepat waktu. 

Kompensasi kompensasi adalah suau bentuk penghargaan balas jasa yang diterima 

seseorang karyawan atas jasanya. Pengukuran variabel kompensasi melaluhi 2 indikator 

pertanyaan yang diadopsi dari kushartati (2015) dalam Nurdiana yaitu :kompensasi dibayar 

tepat waktu, kompensasi yang diterima dapat memenuhi kebutuhan. 

Motivasi Kerja adalah daya dorongan yang mengakibatkan seseorang mau 

mengerahkan kemampuanya. Pengukuran variabel motivasi kerja melaluhi 5 indikator 

pertanyaan yang diadopsi dari kushartati (2015) dalam Nurdiana yaitu :kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan dakan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan aktualisasi 

diri. 

Lingkungan Kerja adalah segala sesuatu yang ada didalam para pekerja yang dapat 

mempengaruhinya. Pengukuran variabel lingkungan kerja  melaluhi 3 indikator pertanyaan 

yang diadopsi dari kushartati (2015) dalam Nurdiana yaitu :jaminan kesehatan, penerangan 

lampu, fasilitas yang memadai. 

Skala Pengukuran 

Variabel terikat dan bebas tersebut diukur dengan skala likert 1-5. Skala likert 1-5 

digunakan untuk mengukur respon subjek ke dalam 5 poin dengan interval yang sama. 

Seluruh indikator pertanyaan diberikan 5 alternatif jawaban yaitu: Sangat setuju (SS) diberi 

skor 5,Setuju (S) diberi skor 4, Netral (N) diberi skor 3,Tidak Setuju (TS) diberi skor 

2,Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. 

Uji Kualitas Data 

Data penelitian tidak akan berguna jika instrument yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian tidak memiliki reability (tingkat keandalan) dan validity 

(tingkat kebenaran/keabsahan yang tinggi) yang memenuhi persyaratan minimal. Uji kualitas 

data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. 

Uji Asumsi Klasik 
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Sebelum melakukan pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 

klasik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas. 

Uji Regresi Berganda 

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda, yaitu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara 

sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

KK = a +  β1 K + β2 MK + β3 LK + e 

Keterangan : 

KK  = Kinerja  

Α  = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi 

K  = Kompensasi 

MK  = Motivasi Kerja 

LK   = Lingkungan Kerja 

e   = Error 

 

4. HASIL PEMBAHASAN 

Tabel IV.14 

Hasil Analisis Koefisien Regresi Berganda 

 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung Sig 

Konstanta 16.012 5.590 0.000 

Kompensasi 0.492 2.887 0.006 

Motivasi kerja 0.120 1.767 0.085 

Lingkungan Kerja -0.199 -2.111 0.041 

R
2  

= 0.227 Fhitung = 5.101  

Adjusted R
2
 = 0.222 Sig = 0.004  

      Sumber : Data diolah 2016 

KK = 16,012 +  0,492 K + 0,120 MK – 0,199 LK + e 

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: 
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Konstanta sebesar 16,012 menunjukkan bahwa apabila kompensasi, motivasi kerja 

dan, lingkungan kerja diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka kinerja karyawan 

tetap mengalami peningkatan.  

Koefisien regresi variabel kompensasi menunjukkan koefisien yang positif sebesar 

0,492 dengan demikian dapat diketahui bahwa besarnya kompensasi yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan, akan meningkatkan kinerja karyawan.  

Koefisien regresi variabel motivasi kerja menunjukkan koefisien yang positif sebesar 

0,120 dengan demikian dapat diketahui bahwa tingginya motivasi yang diberikan perusahaan 

akan meningkatkan kinerja karyawan. .  

Koefisien regresi variabel lingkungan kerja menunjukkan koefisien yang negative 

sebesar -0,199 dengan demikian dapat diketahui bahwa lingkungan kerja yang kurang 

nyaman dapat menurunkan kinerja karyawan.  

5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil ini menunjukan bahwa variabel Kompensasi, Motivasi, dan 

Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

Saran  

1. Untuk penelitian berikutnya disarankan peneliti memperluas jumlah sampel, sehingga 

hasil penelitian dapat digeneralisir. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan kuesioner sebagai 

instrument pengumpulan data, akan lebih baik jika ditambahkan dengan survei 

langsung kepada responden yang menjadi sampel penelitian, sehingga data yang 

dikumpulkan akan lebih valid. 
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