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PENGARUH MOTIVASI, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN 
KERJA PADA KINERJA KARYAWAN DI PT JASAMARGA 

SOLO NGAWI  
 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Motivasi, Kompensasi 
Dan Lingkungan Kerja Pada Kinerja Karyawan Di PT Jasamarga Solo Ngawi. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 karyawan PT Jasamarga Solo Ngawi 
dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Teknik pengambilan 
sampel dengan metode non probability sampling. Teknik analisa data 
menggunakan Analisis Regresi linier berganda . Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa : 1) motivasi dan kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 2) lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja 
karyawan.  

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

 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the Effect of Motivation, Compensation and 

Work Environment on Employee Performance at PT Jasamarga Solo Ngawi. The 
sample in this study amounted to 100 employees of PT Jasamarga Solo Ngawi 
using a questionnaire for data collection. The sampling technique is a non 
probability sampling method. Data analysis techniques using multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that: 1) motivation and 
compensation have a significant influence on employee performance. 2) the work 
environment has no influence on employee performance. 

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

1. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya perusahaan merupakan suatu organisasi dimana didalamnya 

ada beberapa faktor-faktor yang harus saling berkaitan supaya bisa mencapai 

kesepakatan atau tujuan dari perusahaan itu sendiri. Salah satu faktor untuk 

menunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan itu sendiri yaitu faktor manusia 

atau sumber daya manusia yang dimiliki perusahaaan itu sendiri. Perusahaan 
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semestinya memberikan atau memfasilitasi sumber daya manusia itu sehingga 

perusahaan nantinya akan berhasil mencapai tujuan dan keberhasilan. Secanggih 

apapun peralatan atau fasilitas yang dimiliki perusahaan, tidak akan bisa mencapai 

tingkat produktivitas yang diharapkan apabila peralatan tersebut tidak 

dioperasikan secara efektif dan efisien oleh sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut. Menurut Siagian (2001) menyatakan bahwa 

produktivitas kerja adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan tujuan 

yang optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal. Sunyoto (2012) menyatakan 

bahwa, produktivitas kerja adalah ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara 

input dan output yang dikeluarkan perusahaan serta peran tenaga kerja yang 

dimiliki persatuan waktu. Sehingga dapat disimpulkan produktivitas kerja 

karyawan adalah keseluruhan output yang dihasilkan oleh karyawan yang diukur 

berdasarkan ukuran waktu dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada. 

Agar dapat memberikan fasilas dan lingkungan kerja yang baik maka harus ada 

beberapa faktor yang menunjang kinerja karyawan diperusahaan seperti adanya 

motivasi, kompensasi serta adanya lingkungan kerja yang baik di dalam atau 

diluar perusahaan tersebut. 

Faktor yang lain Kompensasi adalah salah satu pendorong utama motivasi 

karena manusia secara alami cenderung untuk melakukan lebih baik ketika 

mereka merasa bahwa mereka akan mendapatkan pembayaran atau pengembalian 

yang cukup dari upaya mereka. Sementara orang melakukan upaya untuk alasan 

yang berbeda, lingkungan ekonomi yang kompetitif saat ini ditambah dengan 

masyarakat konsumen telah membuat kompensasi bisa dibilang faktor motivasi 

yang paling penting. Kebanyakan orang termotivasi oleh uang setidaknya untuk 

kebutuhan dan keinginan dasar mereka. Kompensasi ini bisa dibilang salah satu 

pendorong utama motivasi dan salah satu bidang yang paling diteliti, keraguan 

telah dilemparkan oleh Herzberg et al. (1957) dan Amstrong (2008) tentang 

efektivitas kompensasi. Mereka berpendapat bahwa, kekurangan itu menyebabkan 

ketidakpuasan, ketentuannya tidak menghasilkan motivasi yang langgeng. Efek 

dari kompensasi terhadap motivasi bervariasi dari organisasi ke organisasi. Faktor 
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yang lain meningkatkan efisiensi, efektivitas, kinerja dan komitmen kerja 

karyawan, bisnis harus memenuhi kebutuhan karyawannya dengan menyediakan 

kondisi kerja atau lingkungan kerja yang baik. Pentingnya lingkungan kerja dalam 

kepuasan kerja tidak bisa diremehkan. Mengapa beberapa orang merasa baik 

dengan jadwal kerja mereka dan mencapai lebih baik dari yang lain? beberapa 

orang dengan senang hati melihat ke depan untuk kegiatan hari berikutnya di 

tempat kerja, yang lain merasa tertutup hanya dengan memikirkan pekerjaan di 

depan dan kegiatan hari berikutnya. Adapun rumusan masalah yang ada adalah 

Pengaruh Motivasi, Kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT Jasamarga Solo Ngawi 

 

1.1 Pengembangan Hipotesis 

1.1.2 Hubungan Motivasi Terhadap Kinerja karyawan. 

Motivasi karyawan sendiri dapat berasal dari kebutuhan akan uang, 

penghargaan, kekuasaan, dan pengakuan. Motivasi dari luar dapat berasal dari 

keluarga, rekan kerja dan atasan. Secara garis besar motivasi kerja dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi 

positif adalah proses memengaruhi orang dengan memberikan kemungkinan 

mendapatkan hadiah, sementara motivasi negatif adalah proses memengaruhi 

seseorang melalui kekuatan rasa takut seperti kehilangan pengakuan, uang atau 

posisi (Heidjrachman & Husnan, 2002). Pandangan lain mengklasifikasikan 

motivasi kerja menjadi motivasi intrinsik, yaitu penggerak pekerjaan yang 

bersumber dari dalam pekerja dalam bentuk kesadaran akan arti pekerjaan yang 

dilakukan. Motivasi ekstrinsik mendorong tenaga kerja yang bersumber dari 

luar pekerja dalam bentuk kondisi yang mengharuskan melaksanakan 

pekerjaan secara maksimal (Nawawi, 2000). 

Teori ERG dari Clayton Alderfer menjelaskan bahwa setiap individu 

perlu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan eksistensi, hubungan dan 

pertumbuhan yang biasanya disebut kebutuhan ERG. Unsur ERG mencakup 

tuntutan subsisten, kebutuhan fisik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan sosial, 

kebutuhan pekerjaan dan kebutuhan yang produktif dan kreatif. Hasil 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rantesalu, Mus, Mapparenta, Arifin (2016), 

Muda, Rafiki dan Harahap (2014) menunjukkan bahwa motivasi memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dengan didukung penelitian yang 

dilakukan Suryana H. Achmad (2016) menunjukkan bahwa motivasi karyawan 

cenderung pada nilai yang baik (pengaruh yang signifikan terhadap kinerja) 

Adapun hipotesis yang bisa dinyatakan adalah: 

H1: Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan  

1.1.3. Hubungan Kompensasi terhadap Kinerja karyawan. 

Robbins (1996) mengatakan bahwa orang melakukan apa yang mereka 

lakukan untuk mencapai tujuan. Sebelum mereka bekerja, mereka mencari gaji 

dan tunjangan. Ada banyak jenis penghargaan, misalnya: peningkatan gaji, 

tunjangan karyawan atau tugas pekerjaan yang disukai. Semua jenis 

penghargaan dikendalikan oleh organisasi. Lawler III. et al. dalam Dunette dan 

Hough (1992) mengatakan bahwa peran penting dari kontrol organisasi 

(diskresi di bawah kendali) adalah melalui kontrol hadiah untuk mempengaruhi 

perilaku karyawan. Robbins (1996) konsisten dengan Gibson (1996) untuk 

membagi dua jenis manfaat dalam bentuk penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. 

Robbin selanjutnya membagi penghargaan ekstrinsik sebagai berikut: a. 

Kompensasi Langsung, b. kompensasi tidak langsung, c. hadiah uang non. 

Kompensasi sebagai bonus hanya berdasarkan total laba perusahaan atau laba 

unit bisnis, atau beberapa campuran dari dua bonus untuk menghubungkan unit 

ke kinerja keputusan dan tindakan manajer lebih memiliki efek langsung dari 

unitnya sendiri untuk bekerja pada unit bisnis lain (Anthony et al., 2000) Javed 

et al. (2010) menyatakan hubungan kinerja karyawan terhadap kompensasi 

adalah positif. Collins et al. (2005) juga menemukan bahwa praktik efektif 

SDM mempengaruhi kinerja karyawan. Rizal et., al. (2014) menemukan bahwa 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena 

itu, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Berdasarkan diatsa dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Kompensasi memiliki hubungan positif terhadap Kinerja Karyawan 

1.1.4. Hubungan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 
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Lingkungan kerja fisik dapat menghasilkan seseorang untuk 

menyesuaikan atau tidak sesuai dengan lingkungan tempat kerja dan juga 

dikenal sebagai tempat kerja yang ergonomis. Ada beberapa faktor lingkungan 

kerja fisik yang membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka lebih 

efektif dan yang mengarah untuk meningkatkan kepuasan kerja mereka, seperti 

penerangan, konfigurasi lantai, tata letak kantor dan juga tata letak furnitur 

(Brill et al, 1985). 

Menurut Vischer (2007), lingkungan kerja fisik adalah salah satu faktor 

paling penting yang mempengaruhi kinerja kerja. Bukti terkumpul bahwa 

lingkungan kerja fisik di mana orang bekerja mempengaruhi kinerja pekerjaan 

dan kepuasan kerja. McCoy & Evans (2005) menjelaskan bahwa jika karyawan 

tidak puas dengan lingkungan kerja mereka dan setelah karyawan menjadi stres 

di tempat kerja, karyawan cenderung melakukan pekerjaan mereka sangat 

lambat. Ini secara langsung akan mempengaruhi kinerja karyawan dan juga 

untuk produktivitas keseluruhan organisasi. 

Menurut Vischer (2007), karyawan dipengaruhi oleh lingkungan tempat 

mereka bekerja dan dengan memiliki lingkungan yang baik, karyawan dapat 

menerapkan energi mereka dan perhatian penuh mereka untuk melakukan 

pekerjaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lankeshwara (2016) 

menunjukkan bahwa Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja. 

Berdasarkan diatsa dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Lingkungan Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan 
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Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bentuknya kuantitatif. Populasi yang dipakai adalah karyawan 

PT Jasamarga Solo Ngawi dengan sampel penelitian 100 responden dengan 

metode pengumpulan convienien sampling.  Untuk indicator variable kinerja 

yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, effektivitas, kemandirian dan 

komitmen kerja. Untuk motivasi kerja yaitu fisiologis, keamanan, sosial, 

penghargaan, dan aktualisasi diri. Kompensasi yaitu (1) gaji dan insentif, (2)) 

tunjangan, (3) penghargaan. Lingkungan kerja yaitu kebersihan, penerangan, 

udara, keamanan, kebisingan dan hubungan dengan rekan kerja.  

 

3. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

3.1. Karakteristik Responden 

Jumlah Responden berdasarkan  
No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1 Laki-laki 80 80% 

2 Perempuan 20 20% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer 2019, diolah 

Motivasi  

Kompensasi  

Lingkungan  

Kinerja Karyawan  
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Jumlah Responden berdasarkan Umur 
No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1 Laki-laki 80 80% 

2 Perempuan 20 20% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer 2019, diolah 

 
 
 

Jumlah Responden berdasarkan Masa Kerja  
No Masa Kerja Jumlah Prosentase 
1. 1-3th 57 57% 
2. 3-5th 35 35% 
3. >5th 8 8% 
Jumlah 100 100% 
Sumber: data yang diolah, 2019 

 
Jumlah Responden berdasarkan Pendidikan  

No Pendidikan Jumlah Prosentase 
1. S2 1 1% 
2. S1 52 52% 
3. D3 2 2% 
4. SLTA 45 45% 
Jumlah 100 100% 
Sumber: data yang diolah, 2019 
 

 
 

3.2. Analisis Data 

Hasil Analisis Data 
Variabel β Std. Error t hitung Sign. 

Konstanta 10,867 3,955 2,747 0,007 
Motivasi kerja  (X1) 0,300 0,069 4,384 0,000 
Kompensasi (X2) 0,502 0,152 3,303 0,001 
Lingkungan kerja (X3) -0,306 0,200 -1,528 0,130 
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R                    0,564 
R Square        0,318 
Adjusted R²   0,297 

F hitung              14,942 
Probabilitas F     0,000 

 Sumber : data yang diolah, 2019 
 

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi variabel yaitu working 

family conflict, flexibility working dan job stress memiliki pengaruh  terhadap 

kinerja karyawan, Berikut hasil pembahasan hipotesis. 

3.2.1. Hipotesis pertama; Working Family Conflict mempunyai pengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diatas, diperoleh hasil 

bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa working 

family conflict mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi working family 

conflict yang ada diperusahaan, maka akan menurunkan kinerja 

karyawan.  

Hal ini juga sesuai dengan pendapat (Frone, 2000) Work family 

conflict dapat didefiniskian sebagai bentuk tuntutan  peran  dari pekerjaan  

dan  keluarga  secara  mutlak  dan konflik  peran dimana tidak dapat 

disejajarkan dalam beberapa hal.  Hal ini dapat terjadi dalam  pekerjaan 

dan usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan  orang  yang 

bersangkutan pada saat seseorang berusaha memenuhi tuntutan  peran 

dalam memenuhi tuntutan keluarganya atau sebaliknya  dimana  

pemenuhan tuntutan  peran  dalam  keluarga  dipengaruhi  oleh 

kemampuan  orang  tersebut  dalam  memenuhi tuntutan kerjanya. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2008) menunjukkan bahwa 

Working Family Conflict memiliki dampak negatif langsung terhadap 

tingkat kinerja pegawai. Peneliti yang lain juga mengatakan bahwa 

Working Family Conflict semakin mempengaruhi kinerja individu karena 

kinerja kelompok kerja menurun (Roth dan David, 2009). 
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3.2.2. Hipotesis kedua; Flexibility Work mempunyai pengaruh terhadap 

Kinerja  Karyawan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diatas, diperoleh hasil 

bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Flexibility 

Work mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Karyawan, diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi Flexibility Work maka akan 

meningkatkan Kinerja Karyawan. Jadwal kerja yang fleksibel sangat 

tinggi dalam mendukung keinginan karyawan untuk mengelola tanggung 

jawab yang bersaing (Tuttle & Garr, 2012). Karyawan dapat memberi 

tanggapan yang baik kepada atasan yang sensitif terhadap tantangan 

menuntut komitmen personal dan profesional. Tampaknya pengaturan 

kerja alternatif dapat meringankan beberapa tekanan yang diberikan pada 

karyawan tersebut; Namun, para pemimpin bisnis mungkin tertarik untuk 

memahami bagaimana kebijakan tempat kerja nontradisional 

mempengaruhi organisasi mereka Ditemukan bahwa model kerja yang 

fleksibel sangat berharga untuk perbaikan dan keberlanjutan kinerja 

karyawan. Menurut hasil banyak faktor metode fleksibel termasuk 

kesesuaian pekerjaan untuk fleksibilitas, kesetiaan kerja dan sikap 

terhadap jam kerja fleksibel secara langsung mempengaruhi kinerja 

karyawan (Altindag dan Siller, 2014) 

3.2.3 Hipotesis ketiga; Job stress mempunyai pengaruh dengan Kinerja 

Karyawan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di atas, diperoleh 

hasil bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa job 

stress mempunyai pengaruh negatif dengan kinerja karyawan, diterima. 

Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi job stress maka akan 

menurunkan kinerja karyawan. 

Stres dapat membangun pikiran di benak karyawan, pemikiran ini 

dapat bervariasi sesuai situasi dan lingkungan. Semua pikiran ini diproses 

dalam pikiran, dapat menjadi baik atau buruk, Mengembangkan sikap, 

dan kemudian perilaku. Perilaku adalah tindakan dan dapat diamati oleh 
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orang lain. Itulah sebabnya mengapa banyak organisasi sangat bergantung 

pada teori motivasi untuk melepaskan stres karyawan dan untuk 

meningkatkan sikap terhadap inisiatif. Stres memberi banyak efek negatif 

pada karyawan. Karyawan yang stres tidak dapat memenuhi harapan 

organisasi mereka terutama karena kelelahan fisik, psikologis dan 

organisasi yang mereka hadapi (Khattak et al., 2011). Karyawan dalam 

organisasi pelayanan mengalami tekanan kerja yang tinggi, yang 

merupakan alasan utama kinerja karyawan yang buruk dalam pekerjaan 

(Ismail dan Hong, 2011). Stres kerja memiliki dampak yang sangat 

negatif terutama pada kesejahteraan karyawan perempuan yang pada 

gilirannya menciptakan ketidakpuasan dan emosi negatif terhadap 

pekerjaan dan pada akhirnya kinerja dan produktivitas mereka menurun. 

Karyawan, yang merasa di organisasi mereka bahwa pekerjaan mereka 

stres, mencatat penurunan tingkat kinerja mereka (Shahid, 2012. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bashir dan Ramay (2010) menunjukkan 

job stress memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang lain mengatakan job stress memiliki pengaruh negatif 

terhadap kinerja karyawan (Khuong dan Yen, 2016). 

 

4. PENUTUP 

4.1. Simpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis data yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: (1) 

Motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap Kinerja karyawan. (2) 

Kompennsasi memiliki pengaruh terhadap Kinerja karyawan. 

(3)Lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja karyawan. 

4.2 Keterbatasan penelitian 

 Pada penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan: (1) Dalam 

Penelitian ini variabel yang digunakan adalah motivasi kerja, kompenasai, 
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lingkungan kerja dan kinerja karyawan. (2)Penelitian diambil pada 

karyawan di PT Jasa Marga Solo Ngawi. 

 

4.3. Saran 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Motivasi kerja, Kompensasi 

dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap Kinerja karyawan maka 

kesimpulan yang dapat diambil perusahaan adalah: 

Bagi perusahaan : Perusahaan dalam mempertahan karyawan agar tetap 

loyal dengan kinerja yang bagus perlu adanya pemberikan motivasi baik 

dari segi kualitas dalam bekerja, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, 

efisiensi ,dalam bekerja, kemandirian yang diimbangi dari kompensasi 

menjadikan karyawan tetap akan lebih semangat dalam bekerja. Dari segi 

lingkungan kerja perlu adanya kerjasama terus menerus yang lain. 

Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mengkaji lebih 

mendalam mengenai variabel yang akan digunakan dan dilakukan dikota 

lain untuk mengetahui konsisten atau tidak sehingga dapat memperbaiki 

variabel yang digunakan. 
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