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ABSTRAK 

 

PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA  

TERHADAP KINERJA KARYAWAN  

 

Oleh 

 

M TEGAR YOZETA 

 

Kompensasi dan lingkungan kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Penerbit 

Erlangga Bandar Lampung.  Sampel yg digunakan pada penelitian ini populasi 

yaitu seluruh karyawan PT Penerbit Erlangga sejumlah 118 orang. Alat analisis 

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 

program SPSS 23. 

 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan, yaitu kompensasi dan 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT 

Penerbit Erlangga Bandar Lampung. Saran bagi Pimpinan PT Penerbit Erlangga 

Bandar Lampung harus lebih meningkatkan kepuasan akan kompensasi yang 

diberikan pada karyawan. Kompensasi yang sesuai dan diharapkan oleh 

karyawan akan membuat karyawan lebih loyal terhadap perusahaan dan 

berdampak positif terhadap kinerja karyawan. Pimpinan PT  Penerbit Erlangga 

Bandar Lampung agar mampu meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan 

kerja perusahaan agar karyawan dapat memaksimalkan kinerjanya, lingkungan 

kerja yang diharapkan karyawan dan kompensasi yang sesuai bagi karyawan 

akan berdampak pada kinerja karyawan dan kinerja perusahaan. 

 

Kata Kunci : Kompensasi, Lingkungan Kerja, Kinerja 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF COMPENSATION AND THE WORKING ENVIRONMENT  

ON EMPLOYEE PERFORMANCE 

 

By 

 

M TEGAR YOZETA 

 

 

Compensation and work environment are factors that can affect employee 

performance. The purpose of this study is to determine the effect of compensation 

and work environment on employee performance PT Penerbit Erlangga Bandar 

Lampung. The sample used in this study population is all employees of PT 

Penerbit Erlangga are 118 people. Analysis tool in this research use multiple 

linear regression analysis with SPSS 23 program. 

 

The results of this study support the proposed hypothesis, namely compensation 

and work environment have a positive and significant impact on employee 

performance of PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung. Advice for Leaders of 

PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung should increase the satisfaction of the 

compensation given to the employees. Appropriate compensation and expected by 

employees will make employees more loyal to the company and impact positive on 

employee performance. Leader of PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung able to 

improve and maintain the quality of the company's work environment so that 

employees can maximize their performance, work environment expected 

employees and appropriate compensation for employees will impact on employee 

performance and company performance. 

 

Keywords: Compensation, Work Environment, Performance 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang manajemen yang 

sangat penting dan khusus untuk mempelajari hubungan antara manusia dengan 

lingkungannya dalam sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia 

memiliki peranan untuk mengendalikan perilaku para individu yang ada didalam 

suatu organisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar para karyawan dapat berkerja 

secara maksimal sesuai dengan standar kerja sehingga menghasilkan sesuatu yang 

produktif bagi perusahaan secara efektif dan efisien. Karyawan sebagai sumber 

daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, keberadaannya perlu diperhatikan 

dan dikembangkan dengan sebaik mungkin.  

 Perusahaan harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki 

oleh para karyawan yang bertujuan agar karyawan dapat memberikan kontribusi 

ataupun masukan yang maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan.Setiap 

instansi, lembaga atau organisasi merupakan sekelompok sumber dayamanusia 

yang didalamnya saling bekerjasama dalam mencapai tujuan bersamayang telah 

ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Agar tercapainya tujuan berada didalam 

instansi baik itu pada tingkat manajer maupun dari karyawan, hal tersebut dapat 

menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta mampu menciptakan kinerja 

yang tinggi. 
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 Menurut Milkovich dan Newnan (2005) kompensasi mengacu kepada 

semua bentuk penghasilan, berupa uang, layanan berwujud dan manfaat 

yangkaryawan peroleh sebagai bagian dari hubungan kerja. World at Work (2015) 

menyatakan kompensasi itu melibatkan gaji yang diberikan oleh atasan untuk 

layanan yang diberikan kepada karyawan yang terdiri dari waktu, usaha dan 

keterampilan. Gross, Steven, Friedman dan Helen (2004) menyatakan bahwa 

kompensasi pembayaran langsung ,insentif jangka pendek dan jangka panjang.  

 Dessler (2009) kompensasi karyawan merujuk kepada semua bentuk 

bayaran atau hadiah bagi karyawan dan berasal dari pekerjaan mereka. 

Kompensasi karyawan memiliki dua komponen utama: pembayaran langsung 

dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus, dan pembayaran tidak 

langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan liburan yang di 

bayar oleh perusahaan. Sedangkan menurut Ghazanfar (2015) mengemukakan 

bahwa Kompensasi adalah seluruh balas jasa baik berupa uang, barang ataupun 

penghargaan yang di berikan oleh perusahaan kepada pegawai berdasarkan 

kinerjanya. kompensasi berkaitan tentang gaji pokok, ketercukupan kompensasi, 

keadilan kompensasi dan  pemahaman kompensasi. Hasilnya akan berdampak 

pada kinerja individu. 

 Kompensasi karyawan mengacu pada semua bentuk pembayaran atau 

pengahargaan untuk karyawan berdasarkan hasil pekerjaan. pembayaran termasuk 

kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung dan imbalan non finansial. 

Mengembangkan kompensasi yang efektif dan tepat adalah bagian penting dari 

sumber daya manusia proses. Kompensasi yang efektif dan tepat dapat membantu, 
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menarik dan mempertahankan kompeten dan individu berbakat yang dapat 

membantu organisasi mencapai misi dan tujuannya  Rijalu et al (Dessler, 2002). 

 Pimpinan perusahaan dalam memberikan tugas dan tanggung jawab 

kepada karyawan hendaknya juga memperhatikan lingkungan kerja karyawan. 

Tata ruang di tempat kerja seperti mebel, pewarnaan, pencahayaan, pertukaraan 

udara, keamanan fisik, kualitas udara, informal dan daerah pertemuan formal, 

daerah tenang, privasi, penyimpanan pribadi, rungan kerja, dan sebagainya, 

berdampak terhadap kinerja karyawan, sehingga lingkungan kerja tidak hanya 

mempengaruhi semangat kerja dan gairah kerja tetapi dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan (Nitisemito, 1992).  

 Kohun (2002) dalam Samson et al. (2015) menyatakan bahwa lingkungan 

kerja adalah jumlah hubungan timbal balik yang ada dalam karyawan dan 

lingkungan dimana mereka bekerja. Karyawan akan merasa puas ketika mereka 

merasakan lingkungan terdekatnya baik lingkungan fisik maupun keadaan 

emosional bersesuaian dengan kewajiban mereka (Farh, 2012) dan seberapa baik 

karyawan terhubung langsung dengan lingkungan tempat mereka bekerja 

organisasi mereka, mempengaruhi tingkat kesalahan, efisiensi dan inovasi, 

kolaborasi dengan karyawan lain, ketidakhadiran dan, akhirnya retensi mereka 

(Leblebici, 2012). Sedarmayanti (2001) yang dapat mempengaruhi terbentuknya 

suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan, 

diantaranya adalah penerangan/cahaya di tempat kerja, temperatur/suhu udara di 

tempat kerja kelembaban di tempat kerja sirkulasi udara di tempat kerja 

kebisingan di tempat kerja getaran mekanis di tempat kerja bau tidak sedap 

ditempat kerja tata warna di tempat kerja dekorasi di tempat kerja musik di tempat 
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kerja keamanan di tempat kerja. Bekerja di lingkungan yang nyaman seperti 

teman kerja yang siap untuk membantu dan berinteraksi satu sama lain saat 

bekerja bahkan pimpinan perusahaan memperlakukan semua karyawan sama 

sehingga dapat menghasilkan peningkatankinerja karyawan serta kinerja seluruh 

organisasi.Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai melakukan 

pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasaaman 

dan memungkinkan para pegawai untuk bekerja optimal. 

 Menurut Sedarmayanti (2009) Secara garis besar, jenis lingkungan kerja 

terbagi menjadi 2 yakni: Lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. 

Lingkungan kerja fisik adalah semua yang terdapat disekitar tempat kerja yang 

dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. 

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 ataupunhubungan dengan 

bawahan. Lingkungan kerja non fisik ini merupakan lingkungan kerja yang tidak 

bisa diabaikan. Menurut Nitisemito (2001) perusahaan hendaknya dapat 

mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan, 

bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama di perusahaan. Kondisi 

yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik 

dan pengendalian diri. 

 Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Koopmans, et al. (2014), mendefinisikan 
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kinerja individu sebagai kebiasaan atau tindakan yang relevan terhadap tujuan 

perusahaan. Arti Kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata job performance dan 

disebut juga actual performance atau prestasi kerja atau prestasisesungguhnya 

yang telah dicapai oleh seseorang karyawan. Banyak sekali definisi atau 

pengertian dari kinerja yang dikatakan oleh para ahli, namun semuanya 

mempunyai beberapa kesamaan arti dan makna dari kinerja tersebut. Yang (2008) 

tentang kinerja individu menunjukkan bahwa kinerja individu tidak dapat 

diverifikasi. Demikian pula ia menegaskan bahwa organisasi dapat menggunakan 

bonus langsung dan penghargaan berdasarkan kinerja individu jika kinerja 

karyawan terlihat (Yang, 2008). Sejalan dengan Yang (2008), Bishop (1987) 

menyelidiki kinerja karyawan dan mengungkapkan pengakuan itu dan pengakuan 

dan penghargaan atas kinerja karyawan mengarahkan diskriminasi antara 

karyawan produktifitas. 

 Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja 

dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000). (Armstrong dan Baron, 1998) 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil 

kerja yang dicapai dari pekerjaan tersebut, kinerja adalah tentang apa yang 

dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Menurut Koopmans, et al  

(2014) indikator untuk mengukur kinerja karyawan, kinerja tugas, kinerja 

kontekstual, dan Prilaku Kerja Kontraproduktif.  

 Penerbit Erlangga Berdiri pada 30 April 1952, Erlangga Group pada 

mulanya hanya menerbitkan buku-buku pelajaran saja. Namun kini, di usia yang 
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ke 64, Erlangga telah menduduki posisi mapan di ranah penerbitan Indonesia. 

Erlangga semakin dikenal karena tingginya kualitas dan kayanya ragam buku 

yang diterbitkan.Tertempa oleh berpuluh tahun jatuh dan bangunnya sektor 

pendidikan di Indonesia, dalam skala nasional Erlangga adalah penerbit buku 

pelajaran yang terbaik. Di luar itu, sejak sepuluh tahun yang lalu Erlangga Group 

mulai melakukan pengembangan usaha dengan menerbitkan judul-judul buah 

karya penulis yang dikenal di ranah nasional maupun internasional, baik untuk 

buku anak maupun buku populer.  

 Dengan bangga Erlangga sampaikan, Erlangga Group adalah rumah bagi 

buku pelajaran terbaik, penulis-penulis yang ternama, dan juga karakter kartun 

kesayangan anak.Saat ini, produk Erlangga adalah paduan harmonis dari buku 

pelajaran, buku anak, fiksi, non fiksi, dan juga majalah. Kala menciptakan sebuah 

produk, Erlangga selalu mengutamakan nilai pendidikan.Erlangga pun tak ragu 

untuk mengusung semboyan “Belajar Lebih, Lebih Belajar”.Buku-buku Erlangga 

disusun berdasarkan riset terus-menerus, evaluasi tiada henti oleh para editor 

terbaik di Indonesia, dibantu para konsultan ahli dari berbagai bidang, dalam dan 

luar negeri. Bukan itu saja. Buku Erlangga dipasarkan oleh para tim pemasar yang 

profesional, mengetahui produk dengan sangat baik dan memastikan para guru 

tahu cara memakai buku Erlangga dengan program pelatihan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan.Untuk menghasilkan karya terbaik, lingkup penerbitan 

Erlangga bagi ke dalam lima kategori utama buku pelajaran, buku untuk 

perguruan tinggi, buku anak, buku populer (fiksi dan non fiksi), dan buku 

referensi.  
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Tugas menerbitkan buku-buku tersebut jatuh ke tangan Penerbit Erlangga dan 

kelima imprintnya Erlangga for Kids, Esensi, Esis, Emir, dan Phiẞeta. PT 

Penerbit Erlangga di Bandar Lampung terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No 

66 Jumlah karyawan yang ada di PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung adalah 

148 karyawan. 

Tabel 1.1 Aktivitas SDM di PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung Tahun  

      2017 

Hari Kerja Jam Masuk 

Kerja 

Istirahat Jam Keluar  

Kerja 

Senin 07.30 13.00 – 14.00 17.00 

Selasa 07.30 13.00 – 14.00 17.00 

Rabu 07.30 13.00 – 14.00 17.00 

Kamis 07.30 13.00 – 14.00 17.00 

Jumat 07.30 11.30 – 14.00 17.00 

Sabtu 07.30 11.30 – 13.00 14.00 

Sumber : PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung Tahun 2017 

Data pada Tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa waktu bekerja pegawai dari hari 

senin sampai dengan hari sabtu 8 jam/hari sedangkan pada hari jumat tingkat 

produktivitas pegawai 7 jam/hari. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

jumlah total jam kerja dalam satu bulan adalah 176 jam/bulan.Beberapa karyawan 

mengatakan bahwa jam kerja membuat beban kerja menjadi tinggi karena mereka 

harus bekerja dari senin sampai sabtu dan harus mengejar target penjualan 

mereka, mengejar target mereka juga berupaya untuk mendapatkan kompensasi 

yang tinggi. 
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Tabel 1.2 Data Kompensasi Gaji PT Penerbit Erlangga Bandar   

      Lampung Tahun 2017 

No Jabatan Gaji Uang Makan 

1 Manager 9.000.000 450.000 

2 ASM Manager 8.000.000 450.000 

3 Supervisor 7.000.000 450.000 

4 HRD 5.000.000 450.000 

5 Kabag Akuntansi 4.500.000 450.000 

6 Kabag Keuangan 4.500.000 450.000 

7 Kabag IT 4.500.000 450.000 

8 Kabag Gudang 4.000.000 450.000 

9 Salesman 3.000.000 450.000 

10 Staff Gudang 2.000.000 450.000 

11 Office Security 1.300.000 450.000 

12 Office Boy 1.200.000 450.000 

Sumber : PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung Tahun 2017 

Tabel 1.2 di atas merupakan data perkiraan dari pembulatan nominal 

rupiahupah/gaji dari karyawan. Data tersebut mewakili gambaran dari kompensasi 

PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung jika dilihat dari indikator gaji/upah pokok 

yangditerima. Tujuan ditampilkannya data tersebut untuk memastikan dengan 

jumlahupah/gaji tersebut apakah mengindikasi kompensasi yang baik atau 

mungkinsebaliknya diduga ada ketidaksesuaian beban kerja dan upah/gaji yang 

diterima.Data tersebut menunjukan bahwa masih ada karyawan dengan jabatan 

Security, dan office boy dengan pendapatan gaji bersih dibawah UMK Bandar 

Lampung Tahun 2017, yaitu sebesar Rp 2.054.365.Pimpinan perusahaan bagian 

HRD PT Penerbit Erlangga selalu memotivasi karyawannya agar mampu 

meningkatkan kualitas perusahaan melalui peningkatan kinerja. Kompensasi 

merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Pendapat tersebut 
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diperkuat oleh Rachmawati (2008) mengatakan bahwa kompensasi diberikan 

dengan tujuan memberikan rangsangan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan 

prestasi kerja, efisiensi dan efektivitas produktivitas kerja. Apabila kompensasi 

diterapkan dengan baik akan menciptakan motivasi. Salah satu faktor semangat 

tidaknya karyawan dapat disebabkan dengan minimnya kompensasi yang diterima 

karyawan dari perusahaan. Kompensasi dimaksudkan sebagai balas jasa (reward) 

perusahaan terhadap pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan 

karyawan kepada perusahaan. Beberapa karyawan mengatakan terutama salesman 

gaji yang diterima sebenarnya cukup tetapi mereka mendapat beban kerja yang 

tinggi karena harus mengejar target penjualan jika mereka tidak dapat mengejar 

target mereka tidak mendapatkan bonus yang diberikan tiap tahun. Untuk bonus 

tidak semua karyawan mendapatkannya hanya dibagian ASM Manager, HRD, 

dan Kabag. Jika penjualan per tahun tidak mencapai target mereka tetap 

mendapatkan bonus berbeda dengan salesman jika tidak mencapai target mereka 

tidak akan mendapatkan bonus tersebut karena mereka ada skema insentif itu 

yang membuat mereka mendapatkan bonus atau tidak. Kemudian terutama 

dibagian salesman mereka juga mendapatkan uang transport hanya Rp. 

10.000/hari dan makan hanya Rp. 15.000/hari menurut mereka itu jumlah yang 

kecil dan kurang setidaknya mereka berharap mendapatkan uang transport dan 

makan sebesar Rp. 50.000/hari. Karena salesman paling banyak melakukan 

pekerjaan diluar lingkungan perusahaan dan harus turun lapangan. Menurut 

beberapa karyawan untuk bagian staff gudang, office security dan office boy 

mereka hanya mendapatkan bonus 0,5 % penjualan tiap tahun, menurut mereka 

itu angka yang kecil karena pekerjaan mereka sangat melelahkan dan tidak adil 
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karena atasan atasan mereka mendapatkan 1% dari penjualan jika penjualan 

tersebut mencapai target. Untuk bonus dari uang lembur juga yang hanya 

diberikan 15.000/jam termasuk salesman jumlah yang diterima untuk kerja lembur 

mereka sangat kecil membuat mereka kelelahan dan tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang sudah mereka lakukan dan itu membuat mereka tidak semangat 

bekerja dan tidak termotivasi jam kerja lembur mereka terkadang dari jam 6 sore 

sampai jam 9 malam jika dijumlahkan kurang lebih mereka hanya mendapatkan 

Rp. 50.000 itu merupakan angka yang sangat kecil. Kemudian untuk mengenai 

tunjangan hari raya yang mendapatkan seperti gaji 1 bulan penuh hanya dibagian 

ASM Manager, HRD, Kabag. Menurut beberapa karyawan dibagian salesman, 

staff gudang, office security dan office boy ini tidak adil karena mereka hanya 

mendapatkan setengah gaji mereka saja itu merupakan jumlah yang kecil karena 

hari raya merupakan hari besar dan mereka membutuhkan banyak keperluan 

mereka berharap kompensasi tunjangan hari raya seharusnya sebesar gaji yang 

mereka terima setiap bulan. Kemudian mengenai bonus juga mereka sangat tidak 

termotivasi sekali terhadap bonus yang diterima karena. 

Tabel 1.3 Data Kondisi Sarana dan Prasarana di PT Penerbit Erlangga 

    Tahun  2017 

No. Nama Barang Jumlah (unit) Kondisi 

1 AC 14 Cukup Baik 

2 CCTV 9 Baik 

3 Komputer 14 Cukup Baik 

4 Telepon 9 Baik 

5 Meja 75 Baik 

6 Kursi 200 Baik 

Sumber: PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung Tahun 2017 

Tabel 1.3 merupakan lingkungan fisik yang dimiliki oleh PT Penerbit Erlangga 

yang berguna untuk menunjang aktivitas kerja para karyawan. Sarana dan 

prasarana penunjang kerja merupakan inventaris yang kepemilikannya dimiliki 
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oleh perusahaan PT Penerbit Erlangga dikatakan masih cukup baik karena masih 

kurangnya AC pada ruang kerja sehingga udara di ruang kerja masih terasa panas, 

kekurangan jumlah komputer, karena komputer sangat penting untuk karyawan 

terutama ditingkat salesman, jumlah komputer sangat sedikit sekali hanya 

diperuntukan untuk bagian kepala ruangan dan staff ADM saja sementara dengan 

jumlah karyawan yang sudah disebutkan sangat kurang, untuk karyawan yang 

bukan kepala ruangan menggunakan laptop pribadi. Jumlah sarana dan prasarana 

masih dirasa kurang jumlahnya sehingga dapat menghambat kinerja karyawan. 

Tabel 1.4 Kualitas Lingkungan Kerja PT Penerbit Erlangga Tahun 2017 

No. Jenis Kondisi 

1. Suhu Cukup Baik 

2. Cahaya Cukup Baik 

3 Kebisingan Tidak Baik 

4. Keamanan Baik 

Sumber : PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung Tahun 2017 

Tabel 1.4 yang menunjukkan lingkungan nonfisik secara umum sudah cukup baik, 

tetapi untuk cahaya kurang baik, suhu kurang baik walaupun disetiap ruangan 

terdapat AC akan tetapi suhu udara masih terasa panas dikareankan beberapa AC 

yang tidak berfungsi,  pencahayaan kurang baik karena jika sinar matahari masuk 

pada saat siang hari membuat karyawan kurang nyaman karena silau dan menjadi 

panas dikarenakan tirai atau hordeng yang terdapat di ruangan terlalu tipis. 

Kemudian mengenai kebisingan tidak baik karena berada di jalan raya yang cukup 

padat, serta bersebelahan langsung dengan bengkel dan cucian mobil, dan 

bersebelahan juga dengan hot mix proyek membuat karyawan terganggu 

pekerjaannya. Mengenai lingkungan kerja tidak semua berpengaruh terhadap 

karyawan karena tidak semua karyawan berada didalam lingkungan perusahaan, 
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seperti salesman mereka tidak sepenuhnya berada di dalam lingkungan 

perusahaan melainkan turun lapangan, kebanyakan yang berpengaruh terhadap 

lingkungan misalnya pada staff kabag, dan staff gudang mereka yang sering 

merasakan ketidaknyamanan pada lingkungan ditempat mereka bekerja. 

Tabel 1.5 Tingkat Pendidikan Karyawan PT Penerbit Erlangga Tahun 2017 

Tingkat Pendidikan Total (Orang) 

SMA 11 

D3 32 

S1 75 

Total 118 

Sumber : PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung Tahun 2017 

Tabel 1.5 menunjukkan jumlah karyawan di PT Penerbit Erlangga Tahun 2017 

berdasarkan tingkat pendidikannya dengan jumlah terbanyak pada tingkat 

pendidikan S1, dilanjutkan dengan D3, SMA tingkat pendidikan yang berjumlah 

paling rendah yaitu SMA. Tingkat pendidikan S1 merupakan tingkat pendidikan 

yang memiliki jumlah karyawan terbanyak dan cukup dinamis jumlahnya selama 

pertengahan tahun 2017.Tingkat pendidikan dapat merubah pola pikir yang lebih 

baik dari seseorang, karyawan yang bekerja dengan dibekali pendidikan yang 

tinggi dapat dikatakan lebih dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga 

kinerja dariperusahaan dapat puas dirasakan. Good (2006) dalam Kagaari dan 

Munene (2007) menyatakan bahwa pendidikan sebagai suatu proses 

perkembangan kecakapanseseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku 

dalam masyarakat. Proses dimana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang 

terpimpin khususnya didalam lingkungan sekolah sehingga dapat mencapai 

kecakapan sosial dan dapat mengembangkan kepribadiannya. Karyawan yang 
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memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan tinggi harus dapat dimanfaatkan 

maksimal oleh perusahaan. 

 

Tabel 1.6 Data Absensi PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung Tahun  

        2016 – 2017 

 

Bulan 

 

Jumlah 

Hari 

Kerja 

(hari) 

Jumlah 

Pegawai 

(orang) 

Total 

Hari 

Kerja 

(hari) 

Jumlah 

Hari 

Absen 

(hari) 

Jumlah 

Hari 

Kehadiran 

(hari) 

Tingkat 

Absensi 

(%) 

November 24 118 2.832 60 2.772 2,11 

Desember 24 118 2.832 30 2.802 1,60 

Januari 25 118 2.950 65 2.885 2,20 

Februari 24 118 2.832 26 2.806 0,91 

Maret 23 118 2.714 30 2.684 1,10 

April 24 118 2.832 45 2.787 1,58 

Mei 26 118 3.068 23 3.045 0,74 

Juni 20 118 2.360 50 2.310 2,11 

Juli 24 118 2.832 43 2.789 1,51 

Agustus 26 118 3.068 55 3.013 1,79 

September 25 118 2.950 69 2.881 2,33 

Oktober 25 118 2.950 73 2.877 2,47 

Total  290 1416 34.220 569 33.657 20,45 

Rata-Rata 24,16 118 2.851,6 47,41 2.804,7 1,70 

Sumber : PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung Tahun 2016 – 2017  

 

Menurut Hasibuan (2003) Perhitungan Tabel 1.6 dapat dilakukan pada rumus 

berikut ini: 

a. Total hari kerja = Jumlah Hari Kerja x Jumlah pegawai 

b. Jumlah hari kehadiran = Total Hari Kerja – Jumlah Absensi  

c. Persentase tingkat kehadiran =    Jumlah hari kehadiran 

 x100% 

   Total hari kerja  

d. Jumlah hari absen = Jumlah ketidakhadiran pegawai selama 1 bulan  

e. Tingkat absensi =     Jumlah hari absensi 

x100% 

              Total hari kerja 
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Data diatas menunjukkan jumlah kehadiran selama bulan November 2016 –

Oktober 2017. Jumlah kehadiran berfluktuatif dan cenderung menurun mulai 

bulan Agustus hingga Oktober 2017 yang menyebabkan ketidakstabilan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya akibat tidak tercapainya kinerja yang didapat oleh 

pegawai dan berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Pegawai yang mampu 

mengidentifikasikan dirinya ke dalam organisasi akan lebih menunjukkan 

kemauan mereka dalam bekerja karena merasa bahwa antara dirinya dan 

organisasi memiliki pandangan yang serupa terhadap nilai-nilai dan tujuan. Hal 

tersebut dapat menyebabkan pekerjaans edikit terganggu dan dapat mempengaruhi 

prestasi kerja dan kompensasi pegawai itu sendiri.Hal ini menunjukkan bahwa 

pegawai belum dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik karena jumlah 

kehadiran pada periode tersebut belum maksimal 100%, khususnya pada 4 bulan 

terakhir. Tingkat absensi tertinggi karyawan PT Penerbit Erlangga terjadi pada 

bulan Oktober 2017 yaitu sebesar 2,47. Rata-rata tingkat absensi karyawan PT 

Penerbit Erlangga adalah sebesar 1,70%. Tingkat absensi karyawan dapat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, apabila tingkat absensi ketidakhadiran 

tinggi maka kinerja karyawan akan tidak maksimal. 

Tabel 1.7 Data Penjualan PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung Tahun  

      2014 - 2017 

 

No 

 

 

Tahun 

Penjualan (Rp) Penjualan/unit Present

ase 

Target Realisasi Target Realisasi % 

1 2014 20.000.000.000 19.130.000.000 115.000 113.000 94% 

2 2015 20.000.000.000 19.140.240.000 115.000 111.000 94% 

3 2016 20.000.000.000 19.356.000.000 115.000 109.000 91% 

Sumber : PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung Tahun 2017 
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Tabel 1.7 dapat dilihat bahwa kinerja PT. Penerbit Erlangga mengalami 

penurunan pada periode 2014 - 2016. Capaian penjualan pada periode 2014-2016 

cenderung mengalami penurunan dari penjualan yang telah ditargetkan oleh PT. 

Penerbit Erlangga. Pada periode tahun 2016 karyawan hanya mampu menjual 

109.000 unit produk dari 115.000 unit produk yang ditargetkan atau hanya sebesar 

91% nya saja. Berbeda dengan periode 2014 - 2015 dimana karyawan mampu 

menjual 112.000 unit produk dari 115.000 unit produk yang ditargetkan atau 

sebesar 94 % nya. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja karyawan yang 

berimbas pada menurunnya kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Penerbit Erlangga Bandar Lampung’’ . 

 

B. Rumusan Masalah 

Kompensasi merupakan cermin dan perhatian pihak manajemen perusahaan atas 

jasa atau kerja karyawan itu sendiri, kompensasi juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi prestasi dan semangat kerja karwayan dalam upaya mecari 

hasil atas pengorbanan yang diberikan kepada perusahaan. Masalah yang dihadapi 

oleh perusahaan meskipun sudah memberikan kompensasi yang cukup baik 

namun terdapat indikasi yang menunjukkan turun atau rendahnya kinerja 

karyawan. 

 

Faktor yang berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan salah satunya 

adalah lingkungan kerja. Tabel 1.3 dan 1.4 menjelaskan tentang lingkungan fisik 

dan nonfisik di kantor PT Penerbit Erlangga Cabang Bandar Lampung, dapat 
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dilihat bahwa kebisingan dirasa masih kurang baik karena bersebelahan bengkel 

dan cucian mobil, dan bersebelahan juga dengan hot mix proyek membuat 

karyawan terganggu pekerjaannya. 

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya maka rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Penerbit 

Erlangga ? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT 

Penerbit Erlangga ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

A. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

B. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

berguna sebagai bahan pengambilan kebijakan strategis dalam upaya 

mengetahui pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada instansi yang dimaksud. 
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B. Bagi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya  manajemen sumber daya 

manusia. 

C. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan sebagai penerapan dari ilmu yang didapat. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Teori yang disajikan dalam penelitian ini menerangkan hubungan antar beberapa 

konsep yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Konsep-konsep 

tersebut kemudian akan di jabarkan menjadi variabel-variabel penelitian. 

Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut peneliti kemudian menyajikan suatu 

kerangka teori yang menjelaskan tentang hubungan antara dua variabel yang akan 

diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: teori kompensasi, 

lingkungan kerja dan teori kinerja. 

 

1. Kompensasi 

Perusahaan mengembangkan manajemen kompensasi sebagai langkah  strategis 

untuk memperoleh karyawan terbaik yang dapat membantu  perusahaan dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dan 

indikator kompensasi. 

a. Pengertian Kompensasi 

Armstrong (2010) dalam Yamoah (2013) mendefinisikan sistem  penghargaan 

yang terdiri dari kebijakan, proses, prosedur, dan praktik terpadu organisasi untuk 

memberi penghargaan kepada karyawan sesuai dengan kontribusi, keterampilan 

dan kompetensi mereka. Sirait (2006) menyatakan bahwa, Kompensasi adalah hal 
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yang diterima oleh pegawai, baik berupa uang atau bukan uang sebagai balas jasa 

yang diberikanbagi upaya pegawai (kontribusi pegawai) yang diberikannya untuk  

organisasi.  

Ghazanfar (2015) mengemukakan bahwa Kompensasi adalah seluruh balas jasa 

baik berupa uang, barang ataupun penghargaan yang di berikan oleh perusahaan 

kepada pegawai berdasarkan kinerjanya. kompensasi berkaitan tentang gaji 

pokok, ketercukupan imbalan,  program keadilan kompensasi dan program 

pemahaman kompensasi. hasilnya akan berdampak pada kinerja individu. 

 

b. Indikator Kompensasi 

 

Rumpel and Medcof (2006) dalam Ghazanfar (2015) membagi variabel 

kompensasi menjadi empat inikator yaitu: 

 

1. Base Pay 

Inikator ini mengacu pada gaji pokok yang didapat dan dirasakan oleh 

karyawan,`gaji yang sesuai dan yang diharapakan akan meningkatkan 

gairah kerja. 

2. sufficiency Of Compensation 

 

Indikator ini mengacu pada kualitas ketercukupan imbalan yang diberikan, 

bertujuan sebagai dasar pemberian kompensasi, sejauh mana jumlah 

kompensasi yang dirasakan cukup untuk kebutuhan karyawan. 
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3. Equity Compensation  

Indikator ini mengacu pada  pemerataan dan keadilan sistem kompensasi 

yang diterapkan. Pegawai yang merasa adil akan kompensasi yang telah 

diberikan, mencerminkan sistem kompensasi berjalan baik. 

4. Compensation Understanding 

 

Indikator ini mengacu pada kemampuan seorang memahami sistem 

kompensasi sebagai penerima kompensasi dari perusahaan. Apabila 

seorang karyawan telah memahami sistem kompensasi, mengakibatkan 

sesorang menjadi waspada akan keberadaannya sebagai penerima 

kompensasi dan untuk tetap mempertahankan kinerjanya. 

 

2. Lingkungan Kerja 

Penjelasan teori lingkungan kerja dan indikator lingkungan kerja merujuk pada 

teori para ahli yang digunakan peneliti dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayati (2001) lingkungan kerja merupakan kseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. Samson et al. (2015) menyatakan bahwa lingkungan 

kerja adalah jumlah hubungan timbal balik yang ada dalam karyawan dan 

lingkungan dimana mereka bekerja. Karyawan akan merasa puas ketika mereka 

merasakan lingkungan terdekatnya baik lingkungan fisik maupun keadaan 

emosional bersesuaian dengan kewajiban mereka (Farh, 2012) dan seberapa baik 

karyawan terhubung langsung dengan lingkungan tempat mereka bekerja 
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organisasi mereka, mempengaruhi tingkat kesalahan, efisiensi dan inovasi, 

kolaborasi dengan karyawan lain, ketidakhadiran dan, akhirnya retensi mereka 

(Leblebici, 2012). Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pegawai pada saat 

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

lingkungan psikosoial yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat 

bekerja. 

b. Jenis Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2009), adalah keseluruhan alat perkakas 

dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, 

metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun 

sebagai kelompok. Sedarmayanti (2009), menyatakan bahwa secara garis besar 

jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu lingkungan kerja fisikdan non fisik 

sebagai berikut: 

a. Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah segala keadaan berbentuk fisik yang  

terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. 

b. Lingkungan kerja non fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan 

maupunhubungan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. 
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c. Indikator Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan indikator pendukung keberhasilan pelaksanaan 

kerja, semakin baik kondisi lingkungan kerja maka akan semakin baik pula hasil 

pekerjaan yang akan diraih pegawai.  

Samson et al. (2015) menyatakan bahwa ada dua indikator dari lingkungan kerja, 

yaitu: 

1. Lingkungan fisik 

Lingkungan fisik meliputi komponen lingkungan kerja nyata yang terdiri tata 

ruang dan fungsi dari lingkungan (Kohun, 2002). Samson et al. (2015) 

mengklasifikasikan lingkungan fisik menjadi 3  kategori, yaitu:   

a. Furnitur 

b. Pencahayaan dan ventilasi 

c. Kebisingan 

2. Lingkungan psikososial 

Faktor lingkungan psikososial dianggap sebagai salah satu isu yang paling penting 

dalam masyarakat kotemporer dan masa depan. Mereka mengacu pada interaksi 

antara lingkungan dan kondisi kerja, kondisi organisasi, fungsi dan isi dari 

pekerjaan, usaha, kaarkteristik individu pekerja serta orang-orang dari anggota 

keluarga mereka (Vischer, 2008). Oleh karena itu, sifat dari faktor psikososial 

yang kompleks, meliputi isu-isu yang berkaitan dengan pekerja, lingkungan 

umum dan pekerjaan.  

Samson et al (2015) mengklasifikasikan lingkungan psikososial menjadi 3 

kategori, yaitu: 
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1. Dukungan atasan 

2. Peran harmoni 

3. Kualitas kepemimpinan 

Beberapa pengertian di atas yang digunakan landasan dalam penelitian ini adalah 

pengertian yang paling sesuai dengan keadaan dalam perusahaan yaitu pendapat 

menurut Kohun (2002) dalam Samson et al. (2015) menyatakan bahwa 

lingkungan kerja adalah jumlah hubungan timbal balik yang ada dalam karyawan 

dan lingkungan dimana mereka bekerja. 

 

3. Kinerja   

Penjelasan teori kinerja  dan indikator kinerja merujuk pada teori para ahli yang 

digunakan peneliti dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengertian Kinerja  

Koopmans, et al. (2014), mendefinisikan kinerja individu sebagai perilaku atau 

tindakan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan.Menurut Robbins (2001), 

Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya 

menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Sedangkan menurut 

Anwar Teguh Sulistyani, ”kinerja seseorang merupakan kombinasi dari 

kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Maka 

dari itu kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kinerja yang tinggi karyawan 

akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaanya. Sebaliknya dengan kinerja 

yang rendah akan mudah menyerah terhadap keadaan bila mendapatkan kesulitan 
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dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehingga akan sulit untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan.  

 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

a. Efektifitas dan efisiensi  

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan 

bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak 

dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga 

mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efesien. 

Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka 

kegiatan tersebut efesien (Prawirosentono, 1999). 

b. Otoritas (wewenang) 

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada 

anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 

kontribusinya (Prawirosentono, 1999). Perintah tersebut mengatakan apa 

yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

c. Disiplin  

Disiplin adalah taat kepda hukum dan peraturan yang berlaku 

(Prawirosentono, 1999). Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan 

yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi 

dimana dia bekerja. 
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d. Inisiatif  

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. 

c. Indikator Kinerja    

Menurut Koopmans, et al. (2014), menyebutkan ada tiga indikator untuk 

mengukur kinerja karyawan secara individu, yaitu: 

1. Kinerja tugas 

Dimensi ini mengacu pada kemampuan dan kecakapan karyawan dalam 

melaksanakan tugas pokok. Perilaku yang menggambarkan kinerja tugas 

antara lain adalah kualitas dan kuantitas kerja, keterampilan kerja dan 

pengetahuan terhadap pekerjaan.  

2. Kinerja kontekstual 

Dimensi ini mengacu pada perilaku karyawan yang mendukung 

lingkungan perusahaan, lingkungan sosial, dan lingkungan psikologis 

tempat mereka bekerja. Perilaku yang mnggambarkan kinerja kontekstual 

diantaranya adalah mengerjakan tugas tambahan, upaya dalam 

memfasilitasi rekan kerja, kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi.  

3. Perilaku kerja kontraproduktif 

Perilaku kerja tidak produktif mengacu pada perilaku yang mengganggu 

atau membahayakan kesejahteraan perusahaan. Perilaku kerja tidak 

produktif meliputi absensi, menyalahgunakan jabatan, dan mencuri 

ditempat kerja.  
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B. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan beberapa literatur dari penelitian sebelumnya tentang 

kompensasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan:  

  Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Carsurindo 

Superintendent Medan 

 

Febriyanti (2011)  

  kompensasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Untuk menganalisa 

penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda. 

2.  Construct Validity of the Individual 

Work Performance Questionnaire. 

 

Koopmans, et al. (2014) 

tentang validitas Individual Work 

Performance Quistionnaire (IWPQ). 

Penelitian dilakukan pada 1.424 

karyawan dari berbagai sector 

pekerjaan di Belanda. IWPQ 

mengindikasikan gagasan validitas 

yang dapat diterima. Peneliti diberikan 

sebuah instrument pengukuran kinerja 

yang valid dan reliabel dan juga dapat 

digunakan untuk karyawan dengan 

sector pekerjaan yang berbeda. 

3.  Pengaruh Kompetensi Karyawan dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT PLN (Persero) Distribusi 

Lampung. 

Radian Danu Saputra (2017) 

kompetensi karyawan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan begitu pula 

dengan lingkungan kerja pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan  

4. The Influence of Compensation on 

Performance Managemen. 

Ghazanfar, (2015) 

Kompensasi pengaruh positif terhadap 

Kinerja .Untuk menganalisa penelitian 

ini menggunakan analisis regresi. 

Dengan menggunkan skala Likert 

5.  Effect of Workplace Environment on 

the Performance of Commercial 

Banks Employees  

Samson at al. (2015) 

Lingkungan Kerja Berpengaruh 

terhadap kinerja Karyawan 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

C. Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran akan mengarahkan proses penelitian sesuai tujuan yang ingin 

dicapai dan akan menjadi alur pemikiran penelitian. Pada prinsipnya perusahaan 

selalu mengharapkan karyawannya bekerja secara optimal agar dapat 

meningkatkan keuntungan dan membantu mempercepat pencapaian tujuan 
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organisasi lainnya. Demi tercapainya tujuan tersebut perusahaan harus memulai 

sejak dini proses pemeliharaan karyawan dari segala hal – hal negatif yang dapat 

mengakibatkan kerugian ada perusahaan tersebut. 

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk 

mecapai tujuan. Kinerja dapat berjalan baik apabila karyawan mendapatkan 

kompensasi yang sesuai harapan serta lingkungan kerja yang kondusif. Faktor 

lainsupaya kinerja berjalan dengan baik manajer harus memperhatikan kepuasan 

kerja karyawan. Kepuasan kerja menjadi mediasi dalam prosesnya kinerja dan 

produktivtas karyawan. Perusahaan harusnya memberikan keadilan kepada para 

karyawan berupa hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang di 

berikan kepada pegawai sebagai pengahargaan dari peleyanan mereka. Karena 

kompensasimeruapkan segala sesuatu yang di terima oleh karyawan yang di 

berikan kepada pegawai. Kompensasi yang diberikan harus sebanding dengan 

tuntutan beban kerja yang ditetapkan. Karyawan akan merasa senang dalam 

bekerja ketika tuntutan beban kerja dengan kompensasi yang sebanding terpenuhi. 

Hal ini akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih optimal. Perusahaan 

harusnya meberikan keadilan kepada para karyawan berupahadiah yang bersifat 

uang merupakan kompensasi yang di berikan kepada pegawai sebagai 

pengahargaan dari peleyanan mereka. Karena kompensasi meruapkan segala 

sesuatu yang di terima oleh karyawan yang di berikan kepada pegawai. 

Dari pengertian di atas di lihat bahwa kompensasi merupakan alat pengikat 

perusahaan terhadap karyawan. Faktor penarik dan motivasi untuk kinerja 

karyawan, dengan demikian kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting 

di dalam perusahaan, karena kompensasi bisa di jadikan sebagai alat pendorong 
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untuk meningkatkan kinerja karyawan.lingkungan kerja pada dasarnya merupakan 

suatu lingkungan dimana parakaryawan bekerja untuk melaksakan tugas dan 

pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja sangat berpengaruh besar untuk 

mendorong semangat kerja. Semangat kerja tersebut sangan di butuhkan 

karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. 

Dari uraian di atas dapat di mengerti bahwa kompensasi dapat meningkatkan 

kinerja karyawan jika perusahaan memberikan gaji, tujuan, dan fasilitas sesuai 

harapan karyawan atas jasa yang telah di berikan serta dukungan lingkungan kerja 

yang kondusif baik lingkungan fisik maupu non fisik. Makadapat di gambarkan 

sebuah kerangka berpikir, sebagai berikut: 

 

                     H1 

        

         

        

    

       

     

           H2   

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

Lingkungan Kerja (X2) 

 

 Lingkungan Fisik 

 Lingkungan 

Psikososial 
 

Samsons et al. (2015) 

 

 

  

  

 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

 

 Kinerja Tugas 

 Kinerja 

Kontekstual 

 Perilaku Kerja 

Kontraproduktif 

 

Koopmans et al. (2014) 

Kompensasi (X1) 

 

 Base Pay 

 sufficiency Of 

Compensation 

 Equity Compensation  

 Compensation 

Understanding. 

Rumpel and Medcof 

(2006) dalam Ghazanfar 

(2015) 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan hasil kajian empiris diatas, maka 

peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagaiberikut: 

H1 = Kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

          karyawan. 

H2 = Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

         karyawan. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausalitas. Desain penelitian 

kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan 

adanya hubungan sebab akibat antar variabel (Sanusi, 2014).  

 

B. Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya.  Penelitian ini dilakukan 

di PT  Penerbit Erlangga Bandar Lampung dan objek dalam penelitian ini ada tiga 

variabel, yaitu sebagai berikut: 

1. Kompensasi (variabel independen) 

2. Lingkungan Kerja (variabel independen) 

3. Kinerja  (variabel dependen). 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan 

langsung dari sumber dan objek yang diteliti (Sanusi, 2014).  Data primer 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan 
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terkait penelitian yang dilakukan kepada karyawan PT  Penerbit Erlangga 

Bandar Lampung.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersdia dan dikumpulkan oleh 

pihak lain (Sanusi, 2014).  Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data untuk 

penelitian, berikut ini adalah dua cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan peneliti, yaitu: 

1. Studi Kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang 

berkaitan dengan penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, 

literatur-literatur, serta publikasi-publikasi lain yang dapat dijadikan sumber 

penelitian. 

2. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Menurut Sugiyono (2013) kuesioner cocok digunakan 

jika jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. 

3. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan 

perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian sistematik dengan 

individu-individu yang diteliti (Sanusi,2014). 
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E. Populasi dan Sampel penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah populasi yaitu seluruh karyawan PT  

Penerbit Erlangga Bandar Lampung sejumlah 118 karyawan.   

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah petunjuk tentang bagaimana variabel dapat diukur. 

Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan 

bagaimana caranya mengukur variabel.Adapun operasional variabel pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel: 

Tabel 3.1. Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator variabel Skala 

   Pengukuran 

Kompensasi Kompensasi adalah 1. Base Pay Skala Likert 
(X1) seluruh balas jasa baik 2. sufficiency Of  (STS, TS, N, 

 berupa uang, barang Compensation S, ST) 

 Ataupun penghargaan  3. Equity Compensation (Sanusi,2014) 

 Yang di berikan oleh 4. Compensation   

 perusahaan kepada Understanding  

 pegawai berdasarkan     

 kinerjanya. Rumpel and Medcof  

 Ghazanfar (2015) (2006) dalam Ghazanfar  

  (2015)  

 

Lingkungan 

 

Lingkungan kerja adalah 

 

Lingkungan kerja Skala Likert 

Kerja jumlah hubungan timbal mempunyai 2 dimensi, (STS, TS, N, 

(X2) balik yang ada dalam yaitu: S, ST) 

 karyawan dan lingkungan 1. Lingkungan fisik (Sanusi, 2014) 

 dimana mereka bekerja 2. Lingkungan  

 (Samson, et al., 2015)      Psikososial  

  (Samson, et al., 2015)  

Kinerja Kinerja merupakan  1.Kinerja tugas Skala Likert 

(Y) perilaku atau tindakan  2.Kinerja kontekstual (STS, TS, N, 

 yang berhubungan dengan  3.Perilaku kerja kontra S, ST) 

 tujuan perusahaan.     Produktif (Sanusi, 2014) 

 (Koopmans, et al., (Koopmans, et al.,  

 2014) 2014)  

Sumber: Lampiran Data diolah, 2018  
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Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam 

definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam 

lingkup obyek penelitian, variabel yang digunakan yaitu: kompensasi, lingkungan 

kerja dan kinerja. 

G. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

faktor dengan bantuan software SPSS. 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) digunakan 

untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat atau tidaknya 

dilakukan analisis factor.  Bila nilai KMO MSA lebih besar dari 0,5 maka proses 

analisis dapat dilanjutkan.  Validitas suatu butir kuesioner dapat diketahui jika 

nilai faktor loading ≥ 0,5.  Jika terdapat nilai faktor loading < 0,5 maka harus 

dikeluarkan dan begitu seterusnya sampai tidak ada lagi nilai yang kurang dari 0,5 

atau terjadi cross loading. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam 
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penelitian ini adalah uji statistic CronbachAlpha suatu variabel dinyatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0.6. 

3. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.  

Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikan > 0,05.  Jika asumsi 

ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak 

dapat digunakan 

 

H. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan/dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Deskripsi Hasil Survei 

Deskriptif hasil survei dilakukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan 

sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, 

proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang 

kecendrungan yang tengah berlangsung. 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan 

secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, … Xn) dengan 

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 
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penurunan.Untuk melakukan pengujian regresi linear berganda, penulis 

menggunakan bantuan program software SPSS. 

Persamaan regresi linear berganda untuk hipotesis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Y1 = a + b1X1 + e 

Y2 = a + b2X2 + e 

Keterangan: 

 

Y = variabel kinerja 

X1 = variabel kompensasi 

X2 = variabel lingkungan kerja 

a = konstanta 

b1,2 = koefisien 

e  = tingkat eror (eror term) (Sugiyono, 2013). 

 

I. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji T) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara parsial variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  Hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

 H0: b1= 0, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh kompensasi  terhadap 

kinerja. 

 H1: b1≠ 0,artinya secara parsial terdapat pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja. 

 H0: b2= 0, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja. 

 H2: b2≠ 0,artinya secara parsial terdapat pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja. 
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Dikatakan berpengaruh apabila sig < α (0,05). Pengujian ini dilakukan dengan 

tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Jika thitung> ttabel (0,05), maka hipotesis didukung. 

 Jika thitung< ttabel (0,05), maka hipotesis tidak didukung. 

 

Hasil uji t dapat dilihat pada Output Coefficient dari hasil analisis regresi berganda 

menggunakan SPSS. 



 
 
 
 
 
 

V.        SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

 
 
 
 

A. Simpulan 
 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh  kompensasi dan  lingkungan  kerja  terhadap kinerja karyawan  

PT  Penerbit Erlangga Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan : 

1. Kompensasi  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan  PT  Penerbit Erlangga Bandar Lampung. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan  PT  Penerbit Erlangga Bandar Lampung. 

B. Saran 

Beberapa hal yang dapat menjadi masukan pada penelitian ini berdasarkan hasil 

dan pembahasan yang telah dipaparkan, adalah : 

1. Pimpinan PT  Penerbit Erlangga Bandar Lampung sebaiknya dapat 

menjaga dan meningkatkan kenyamanan karyawan dari lingkungan fisik 

seperti, luas ruangan yang masih kecil, tata letak ruangan, suhu udara 

yang masih belum sesuai. 

2. Pimpinan PT Penerbit Erlangga Bandar Lampung harus lebih 

meningkatkan kepuasan akan kompensasi yang diberikan pada 

karyawan. Kompensasi yang sesuai dan diharapkan oleh karyawan akan 
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membuat karyawan lebih loyal terhadap perusahaan dan berdampak 

terhadap kinerja karyawan.  Pimpinan PT  Penerbit Erlangga Bandar 

Lampung mampu meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan kerja 

perusahaan agar karyawan dapat memaksimalkan kinerjanya, 

lingkungan kerja yang diharapkan karyawan dan kompensasi yang 

sesuai bagi karyawan akan berdampak pada kinerja karyawan dan 

kinerja perusahaan. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan  yang  

dialami oleh penulis, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi 

manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Keterbatasan metode observasi yang peneliti lakukan yaitu peneliti tidak 

melakukan wawancara terhadap responden, dikarenakan responden yang 

tidak ingin diwawancarai secara mendalam terkait variabel-variabel 

penelitian. 

2. Responden dalam penelitian ini dibatasi dalam lingkup sampel yaitu 

hanya karyawan  PT  Penerbit Erlangga Bandar Lampung. Peneliti  

selanjutnya  penulis sarankan untuk memperluas ukuran sampel  

karyawan pada perusahaan penerbit yang sejenis di Bandar Lampung.  



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 

 

Aditya Nur Pratama. 2017. Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja 

 Terhadap Kinerja Karyawan PT. Razer Brothers. 

 

Alexopoulos, K.F.N. 2015. The Workplace as a Factor of Job Satisfaction and 

 Productivity. Journal of Facilities Management. Vol. 13 Iss 4 pp. 332-349. 

 

Arep, I. dan Tanjung, H. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: 

 Universitas Trisakti. 

 

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT 

 Rineka Cipta. 

 

Armansyah. 2016. Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan KerjaTerhadap 

 Disiplin Kerja Pegawai Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. 

 

Armstrong, M. 2010. A handbook of human resource management practice. 

Kogan Page, London. 

 

Armstrong,  M.  and  Baron,  A.  1998. Performance Management – The New 

Realities. London: Institute of Personnel and Development. 

 

Challenger, J.A. (2000). 24 Trends reshaping the workplace. The Futurist, 35-41. 

 

Dessler, Gary. 2009. Manajemen SDM buku 1. Jakarta : Indeks Handoko, 

 T. Hani. 2008. Manajemen Personalia dan Sumber Daya 

 Manusia.Yogyakarta: BPFE. 

 

Ghazanfar, Yousaf. 2015. The Influence of Compensation on Performance 

 Managemen. Global Journal of Management and Business Research: A 

Administration and Management. Volume 16 Issue 10 Version 1.0  Year 

2015. 

 

 



Gunu Umar. 2013. The Influence of Compensation on Performance of Sales 

 Representatives of Pharmaceutical Companies Based in Ilorin. An 

 International Multi-Disciplinary Journal, Ethiopia. Vol. 4 (3b) July, 2010 

 ISSN 1994-9057. 

Ghozali, Imam. 2013. “Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program 21”. 

 Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

 

Hasibuan, Malayu, S., P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 

 Revisi, Cetakan Kesebelas, PT. Bumi Aksara, Jakarta. 

 
Javed, M. B. (2014). Determinants of work environment and its impact on 

employee performance and turnover intentions. International journal of 

learning and development, 4, 120-139. 
 

Kreitner, R. & Kinicki A. 2000. Organizational Behavior 5th edition, Boston: Mc  

 Graw-Hill. 

Kohun, (2002). Workplace Environment and its impact on organizational 

performance in Public  sector organizations, International Journal of 

Enterprise Computing and Business  System International Systems, Vol. 1 

Issue 1 January 2011. 

 

Koopmans, L., Bernaards, C.M., Hildebrandt, V.H., Vet, H.C.W., dan de, Beek, 

 J. 2014. Construct Validity of Individual Work Performance 

 Questionaire”. Journal of Occuptional and Emvironmental Medicine. 

 Vol.53 (3), pp. 331-337. 

 

Kagaari, J.R.K. dan Munene, J.C. 2007. Engineerin Lecturers' Competencies and 

Organisational Citizenship Behaviour (OCB) at Kyambogo University. 

Journal of European Industrial Training.Vol. 31 Iss 9 pp. 706–726. 

 

Leblebici, Demet. 2012. “Impact Of Workplace Quality On Employee’s 

 Productivity:Case Stuty Of A Bank In Turkey”.Journal Of  Business, 

 Economics & Finance, Vol.1 No 1 Hal 45-47 Turkey: Okan University. 

 

Mangkunegara, A. Prabu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

 Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 

 

Mira Bekenova. 2015. The Impact Of Merger On The Individual Working 

 Performance Of Employee. International Journal of Management and 

 Applied Science, ISSN: 2394-7926. Volume-1, Issue-11, Dec.-2015. 

  

Mr. Abdul Hameed, Mphil. 2014. Impact of Compensation on Employee 

 Performance (Empirical Evidence from Banking Sector of Pakistan). 

 International Journal of Business and Social Science Vol. 5 No. 2. 

 



Nitisemito,  Alex. S. (  1992  ),  Manajemen  dan  Sumber  Daya  Manusia, BPFE 

UGM,  Yogyakarta. 

 

Nitisemito,  Alex. S. 2001, Manajemen Personalia, Edisi Kedua, Ghalia 

Indonesia. 

 

Prawirosentono, Suyadi.1999. Manajemen sumber Daya Manusia ( Kebijakan. 

 Kinerja Karyawan), Kiat membangun Organisasi Kompetitif menjelang. 

 Perdagangan Bebas Dunia, Edisi Pertama. 

 

Rakhmat Nugroho. 2006.Analisis Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Kinerja 

Karyawan   (Studi Empiris pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), 

Cabang Bandung). 

 

Radian Danu Saputra. 2017. Pengaruh Kompetensi Karyawan Dan Lingkungan 

 Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT PLN (Persero)Distribusi 

 Lampung. 

 

Ratna Ursula Setiadi, Pompong Budi Setiadi& Indroyono. 2016. The Effect of 

 Compensation and Work Motivation on Employee Performance at Semen 

 Indonesia Limited Company. International Journal of Academic Research 

 and Reflection. Vol. 4, No. 3, 2016 ISSN 2309-0405. 

Robbins, Stephen P. 2006. Prilaku Organisasi. Jkarta: Salmeba Emapat 

Rumpel, S. and Medcof, J.W. 2006. Total rewards: Good fit for tech workers. 

Reserch Technology Manahement, September-Oktober, 27-35 

 

Sanusi, Anwar. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Keempat. Jakarta: 

 Salemba Empat. 

 

Samson, G.N., Waiganjo, M., dan Koima, J. 2015. Effect of Workplace 

 Environment on the Performance of Commercial Banks Employees in 

 Nakuru Town. International Journal of Managerial Studies and Research 

 (IJMSR). Vol. 3 Iss 12 pp. 76-89. 

 

Sedarmayanti.  2001.  Sumber  Daya  Manusia  dan  produktivitas  Kerja.  Jakarta: 

Mandar Maju. 

 

Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Penerbit 

Mandar Maju. Bandung.  

 

Setyo Riyanto, Ady Sutrisno, Hapzi Ali. 2017. The Impact of Working 

 Motivation and Working Environment on Employees Performance in 

 Indonesia Stock Exchange. International Review of Management and 

 Marketing. ISSN: 2146-4405. 

 



Sheila Wambui Njoroge & Josephat Kwasira. 2015. Influence of Compensation 

 and Reward on Performance of Employees at Nakuru County 

 Government.IOSR Journal of Business and Management(IOSR-JBM) e-

 ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 17, Issue 11 .Ver. I PP 

 87-93. 

Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi III. 

 Yogyakarta : STIE YKPN. 

Sirait, Justine. 2006. Memahami Aspek- Aspek Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia Dalam Organisasi Garasindo, Jakarta. 

 

Sugiyono. 2006. Statistik Untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS. 

 Bandung : Alfabeta. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan keempat belas. Bandung: 

AFABETA. 

 

Vischer, J.C. 2008. Towards an environmental psychology of workplace: How 

 people are Affected by environments for work. Journal of Architectural 

 Science Review, 56 (2), 97-105. 

 

Waqas Khan, Engr. Owais Mufti. 2012. Effect of Compensation on Motivating 

 Employees in Public and Private Banks of Peshawar(BOK and UBL). 

 ISSN 2090-4304 Journal of Basic and Applied Scientific Research. ISSN 

 2090-4304 

 

Wibowo, 2010. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Press. 

 

World At Work.  2015. Total Rewards Model AFramework for Strategies to     

 Attract, Motivate and Retain Employees mployees. 

 

Yamoah, Emmanuel Erastus. 2013 . Reward Systems and Teachers' Performance: 

Evidence From Ghana. Canadian Social Science. 

 

 


	1. COVER DAN LAIN LAIN.pdf (p.1-7)
	2. SANWACANA TEGAR.pdf (p.8-14)
	3. DAFTAR ISI.pdf (p.15-20)
	4. BAB 1.pdf (p.21-37)
	5. BAB 2.pdf (p.38-49)
	6. BAB 3.pdf (p.50-56)
	8. BAB 5.pdf (p.57-58)
	9. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.59-62)

