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PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA, 

KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN 

 ( Studi Kasus Pada Kantor PD BPR BKK Purwodadi)  
 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi, motivasi, 

lingkungan kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagi 

intrumen pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT BPR BKK Purwodadi. Sampel dalam penelitian ini dengan teknik 

sampling jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Berdasarkan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan, diperoleh 87 responden. Model analisis data 

yang digunakan adalah model regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 

versi 21. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, sedangkan kompensasi, motivasi, lingkungan kerja, 

dan budaya organisasi tidak berpengaruh pada kinerja karyawan. 

Kata kunci:  kompensasi, motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan, budaya 

organisasi, kinerja 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the effect of compensation, motivation, work 

environment, leadership, and organizational culture on employee performance. 

This research uses  survey method with  questionnaire as a data collection 

instrument. The population in this research is all employees of PT BPR BKK 

Purwodadi. The sample in this research is taken with saturated sampling 

technique, where the entire population was sampled. Based on the sampling 

technique used, 87 respondents were obtained. The data analysis model used is 

multiple linear regression model with SPSS version 21. The result shows that 

leadership affect to employee performance while compensation, motivation, work 

environment, and organization culture do not affect for employee performance. 

Keywords : compensation, motivation, work environment, leadership,  

organization culture, employee performance. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia penting bagi berfungsinya perusahaan yang efektif. Sumber 

daya manusia merupakan alat yang berharga untuk meningkatkan produktivitas. 

(Griffin, 2004:414) Persaingan  dalam pelayanan jasa keuangan antar bank 

membuat PD BPR BKK Purwodadi harus mengelola sumber daya manusia 

dengan baik untuk meningkatkan efekvitas dan efisiensi perusahaan, untuk itu 
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perusahaan mulai serius membangun dan mengembangkan sumber daya 

manusianya. PD BPR BKK Purwodadi sebelum menjadi BPR (Bank Perkreditan 

Rakyat) adalah lembaga keuangan non Bank yang bernama Badan Kredit 

Kecamatan (BKK), yang berdiri pada tahun 1970 dimana kondisi perekonomian 

pada saat itu dapat dikatakan memprihatinkan, dan masyarakat pada umumnya 

kekurangan modal untuk kegiatan usahanya. Sementara itu lembaga-lembaga 

keuangan yang ada pada umumnya berlokasi di kota-kota yang jauh dari 

jangkauan penduduk yang sebagian besar berdomisili di pedesaan. Pada tanggal 8 

Oktober 1991, Badan Kredit Kecamatan Purwodadi mendapat persetujuan 

Menteri Keuangan KEP-346/KM.13/1991 sebagai Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) dengan tujuan untuk mendekatkan pemodalan kepada masyarakat yang 

membutuhkan di Kabupaten Grobogan dan sebagai penyumbang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Dalam meningkatkan kinerja, PD BPR BKK Purwodadi tidak terlepas dari 

berbagai faktor  yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kinerja  diantaranya adalah kompensasi, motivasi, 

lingkungan kerja, kepemimpinan dan budaya  organisasi. 

Menurut Fahmi (2013:132) kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu 

perusahaan baik perusahaan yang memprioritaskan laba dan tidak 

memprioritaskan laba dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh faktor yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

dalam perusahaan, yaitu kompensasi, motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan 

dan budaya organsasi. 

Menurut Suwati (2013),  kompensasi merupakan imbalan yang diterima 

oleh karyawan sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaan di perusahaan dalam 

bentuk uang atau tunjangan. Pemberian kompensasi sesuai dengan hasil kerja 

karyawan diharapkan akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan (Kasenda, 2013).  Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian 

Kusuma dan Nugroho (2012) yang menyebutkan bahwa pemberian kompensasi 

yang meningkat akan meningkatkan kinerja karyawan. 
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Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan tujuan karyawan.  

Menurut Potu (2013), motivasi merupakan respon karyawan terhadap sejumlah 

pernyataan mengenai keseluruhan usaha yang timbul dari dalam diri karyawan 

agar tumbuh dorongan untuk bekerja dan tujuannya dapat tercapai.  Dalam 

penelitian Kustrianingsih et. al (2016) yang menemukan bahwa apabila variabel 

motivasi kerja meningkat maka kinerja karyawan meningkat juga. Karyawan yang 

mempunyai motivasi tinggi memiliki kinerja tinggi, sedangkan apabila karyawan 

memiliki motivasi yang rendah maka rendah pula kinerja di perusahaan. 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitr karyawan 

pada saat bekerja, baik berbentuk fisik atau non fisik, langsung atau tidak 

langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. 

Menurut Potu (2013) Lingkungan kerja memegang peranan penting terhadap baik 

buruknya kualitas hasil kinerja karyawan. Bila lingkungan kerja nyaman, maka 

bisa dipastikan performa yang dihasilkan pun akan maksimal. Diperkuat dengan 

penelitian Kusuma dan Nugroho (2012) terdapat pengaruh positif dan signifikan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Muizu (2014) kepemimpinan merupakan aktivitas yang dilakukan 

untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan 

kontribusinya secara sukarela dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

Pemimpin harus dapat menggerakan karyawannya agar mereka bekerja dengan 

semangat untuk mencapai kinerja yang baik (Potu, 2013). Diperkuat dengan 

penelitian Wardhani et. al  (2016) terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Fahmi (2013:50) budaya organisasi merupakan suatu kebiasaan 

yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan 

aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dan manajer perusahaan.  Diperkuat dengan hasil penelitian Rizky et. al 

(2014) terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 
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Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. Faktor-faktor yang diuji di penelitian ini adalah kompensasi, 

motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Kusuma dan Nugroho (2012) meliputi variabel independen 

kompensasi, motivasi, lingkungan kerja, terhadap kinerja karyawan.  Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan veriabel 

kepemimpinan dan budaya organisasi yang dilakukan oleh penelitian Putra et al 

(2014). Penelitian terdahulu menggunakan PT. Coca-Cola Bottling Central Java 

sebagai objek penelitian, sedangkan peneliti menggunakan PD. BPR BKK 

Purwodadi sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KOMPENSASI, 

MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus pada 

Kantor PD BPR BKK Purwodadi)”. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji 

hipotesis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompensasi, 

motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. Data yang digunakan data primer dengan membagikan kuesioner 

kepada karyawan PD BPR BKK Purwodadi. 

Populsi merupakan sekelompk elemen atau kasus, baik itu individual, 

objek, atau peristiwa yang berhubunan dengan kriteria spesifik dan merupakan 

sesuatu yang menjadi target generalisasi yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan ditarik kesimpulannya (Hamdi dan Bahrudin, 2015:38). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh  karyawan yang bekerja di PD 

BPR BKK Purwodadi sebanyak 87 karyawan. Seluruh populasi dijadikan sampel 

dalam penelitian. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan Berdasarkan hasil penelitian 

nilai signifikan kompensasi adalah 0,706 > 0,05, artinya kompensasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kompensasi PD BPR BKK 

Purwodadi yang diukur Kompensasi dibayar dimuka dan kompensasi yang 

diterima tidak mempengaruhi kinerja karyawan. 

Menurut Yusuf (2015:237) kompensasi merupakan imbal jasa yang 

diberikan kepada karyawan sebagai  kontribusi dan pekerjaan mereka kepada 

perusahaan. Pemberian kompensasi diharapkan dapat meningkatkan 

meningkatkan kinerja dan memotivasi karyawan. Akan tetapi pemberian imbalan 

yang diterima oleh karyawan dirasa kurang. Sehingga kompensasi tidak 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Murty dan Hudiwinarsih 

(2012) bahwa kompensasi tidak berpengaruh pada kinerja karyawan bagian 

akuntansi,besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan dirasa tidak adil dan 

tidak sesuai dengan harapan karyawan, sehingga karyawan melakukan 

pekerjaannya kurang maksimal. Nashafa dan Rahardjo (2016) tidak ada pengaruh 

positif signikika  kompensasi terhadap kinerja karyawan karena perusahaan belum 

memberikan fasilitas berupa kompensasi yang sesuai dengan tingkat pendidikan 

karyawan. 

Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Berdasarkan hasil penelitian 

nilai signifikan motivasi adalah 0,182 > 0,05, artinya motivasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan.. Motivasi kerja karyawan PD BPR BKK 

Purwodadi yang diukur dari faktor fisiologi, keamanan, sosial, penghargaan dan 

aktualiasi diri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Menurut Permansari (2013) motivasi merupakan pemberian daya 

penggerak agar seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Setiap karyawan belum tentu bersedia mengerahkan 

prestasi kerja yang dimilikinya secara optimal, sehingga masih diperlukan adanya 

pendorong agar seseorang mau menggunakan seluruh potensinya untuk bekerja. 
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Sehingga motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Putra et al (2014) bahwa 

motivasi tidak berpengaruh pada kinerja pegawai pada Badan Perencanaan 

Pembanguran Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai, keamannan kerja yang 

diharapkan pegawai dirasa kurang karena lokasi kantor yang sangat jauh dengan 

kondisi jalan yang rusak dan dilalui kendaraan-kendaraan besar yang ramai, hal 

ini mebuat karyawan merasa tidak aman. Suwati (2013) menyatakan  motivasi 

tidak berpengaruh pada PT Tunas Hijau Samarinda, motivasi yang diberikan dari 

perusahaan kepada karyawana yang berupa penghargaan, perhatian pimpinan, 

persaingan dan kebanggaan dirasa kurang bagi karyawan sehingga karyawan 

belum tentu mengerahkan prestasi kerjanya secara maksimal. 

Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Berdasarkan hasil 

penelitian nilai signifikan lingkungan kerja adalah 0,103 > 0,05, artinya 

lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.. 

Lingkungan kerja karyawan PD BPR BKK Purwodadi yang diukur dari jaminan 

kesehatan, penerangan yang memadai dan fasilita yang memadai tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Potu (2013) lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang 

disekitar karyawan saat bekerja, baik yang berupa fisik ataupun non fisik, 

langsung dan tidak langsung yang dapat mempengaruhi karyawan dan 

pekerjaannya saat bekerja. Jaminan dan fasiltitas yang ada di PD BPR BKK 

Purwodadi dirasa kurang mencukupi sehingga lingkungan kerja tidak 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Arianto (2013) bahwa 

lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja, lingkungan 

fisik dan non fisik di Yayasan Pendidikan Luar Biasa Kabupaten Demak kurang 

memadai dan kurang mendukung bagi kegiatan belajar mengajar. Hal ini 

dikarenakan lingkungan kerja tidak memadai untuk kegiatan yang ada di Yayasan 

Pendidikan Luar Biasa Kabupaten Demak. Sidanti (2015) menyakan lingkungan 

kerja tidak berpengaruh pada kinerja karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Madiun, lingkungan kerja fisik dan non fisik harus diperhatikan, keduanya tidak 
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bisa dipisahkan terkadang perusahaan hanya mementingkan satu jenis lingkungna 

kerja saja sehingga kinerja yang dihasilkan kurang maksimal. 

Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Berdasarkan hasil 

penelitian nilai signifikan kepemimpinan adalah 0,015 < 0,05, artinya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.. 

Kepemimpinan PD BPR BKK Purwodadi yang diukur dari perhatian individuais, 

pemberian tugas, motivasi inspirasional dan hubungan antara atasan dan bawahan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Nugraheni et al. (2016) Gaya kepemimpinan yang efektif dalam 

mengelola sumber daya manusia dalam suatu unit kerja akan berpengaruh pada 

perilaku kerja yang diindikasikan dengan peningkatan kepuasan kerja individu 

dan kinerja unit itu sendiri, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Pemberian motivasi dari atasaan kepada karyawan 

dapat meningkatkan hasil pekerjaan dari karyawan, sehingga kinerja karyawan 

dapat meningkat pula. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Azhary (2017) bahwa 

gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Trisumber 

Makmur Indah, gaya kepemimpinan yang ada di PT Trisumber Makmur indah 

sudah baik, pemberian perhatian kepada karyawan, hubungan pimpinan dan 

bawahan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Gitayani et. al. (2015) 

menyatakan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, gaya 

kepemimpinan pada dasarnya menekankan untuk menghargai tujuan karyawan 

sehingga nantinya karyawaan memilik keyakinan bahwa kinerja yang dihasilkan 

melebihi harapan karyawan. 

Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan Berdasarkan hasil 

penelitian nilai signifikan budaya organisasi adalah 0,102 > 0,05, artinya budaya 

organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya 

organisasi yang ada di PD BPR BKK Purwodadi yang diukur dari kepercayaan, 

penghargaan, perhatian dan penyesuaian diri memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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Menurut Duha (2016:272) budaya organisasi merupakan dasar yang 

menjadi panutan bagi seluruh individu yang berada di perusahaan dan dalam 

melakukan kegiatannya, baik dalam bekerja, bersosialisasi, maupun kegiatan-

kegiatan lainnya di dalam maupun di luar pekerjaannya, sehingga aktivitas yang 

berlangsung adalah bernilai dan bermakna. Karyawan baru merasa butuh waktu 

untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan yang ada. Sehingga budaya 

organisasi belum bisa meningkatkan kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Lina (2014) bahwa budaya 

organisasi tidak mempengaruhi kinerja karyawan biro Universitas Muhammadyah 

Sumatrera Utara, budaya organisasi sudah baik namun perlu di tingkatkan lagi, 

terutama dalam mengatasi kecenderungan konflik, oleh sebab itu  perlu 

manajemen konflik yang disesuaikana dengan lingkungan di UMSU. Mufidah 

(2018) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh pada kinerja 

karyawan, peran budaya organisasi semakin penting, namun apabila budaya 

organisasi tidak didasari kesadaran diri karyawan guna menerapkan aturan dan 

norma-norma yang berlaku serta mengoptimalkan kinerjamya, maka kinerja tidak 

akan tercapai secara maksimal. 

 

4. PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan buktii empiris pengaruh kompensasi, 

motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan (Studi kasus pada Kantor PD BPR BKK Purwodadi). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PD 

BPR BKK Purwodadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (0,378) lebih kecil 

dari ttabel (1,980) atau nilai p-value 0,706>0,05 sehingga H1 ditolak,  Motivasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PD BPR BKK Purwodadi. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung (1,345) lebih kecil dari ttabel (1,980) atau nilai p-

value 0,182>0,05 sehingga H2 ditolak, Lingkungan kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di PD BPR BKK Purwodadi. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai thitung (1,651) lebih kecil dari ttabel (1,980) atau nilai p-value 
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0,103>0,05 sehingga H3 ditolak. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di PD BPR BKK Purwodadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 

(2,488) lebih besar dari ttabel (1,980) atau nilai p-value 0,015<0,05 sehingga H4 

diterima,  Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PD 

BPR BKK Purwodadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (1,654) lebih kecil 

dari ttabel (1,980)  atau nilai p-value 0,102>0,05 sehingga H5 ditolak 

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah diambil, maka 

dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  Penelitian selanjutnya hendaknya 

dilakukan dengan memperluas responden tidak hanya di PD BPR BKK 

Purwodadi saja, tetapi dapat memperluas sampel pada perusahaan sejenis lainnya 

sehingga daya generalisasi hasil penelitian dapat di perbesar. Peneliti selanjutnya 

sebaiknya mengembangkan variabel-variabel yang diteliti, sebab tidak menutup 

kemungkinan bahwa dengan penelitian yang mencakup lebih banyak variabel 

akan dapat menghasilkan simpulan yang lebih baik. Misalnya, faktor umur, faktor 

pendidikan, dan  lain sebagainya, Peneliti lain disarankan untuk menggunakan 

metode wawancara atau observasi langsung kepada responden, sehingga jawaban 

responden dapat dikontrol untuk menghindari terjadinya bias atau salah persepsi 

dari responden terhadap instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian. 
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