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ABSTRAK 

 

Odi Ariansyah/212015137/2018-2019/Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kepuasan 

kerja Karyawan PT. Berlian Maju Motor Palembang/Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Adakah Pengaruh Lingkungan Kerja Dan 

Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Berlian Maju Motor Palembang. tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada 

PT. Berlian Maju Motor Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Terdapat dua variable bebas 

(Lingkungan kerja dan kompensasi) dan satu variabel terikat (kepuasan kerja). Populasi penelitian ini adalah 

seluruh karyawan PT. Berlian maju motor palembang. Yang diambil sejumlah 88 responden sebagai sampel 

dengan teknik random sempling. Data diperlukan sebagai dasar analisis, sedangkan metode pengumpulan 

adalah kuesioner. Teknik analisis digunakan regresi linier berganda. Uji hipotesis simultan (F) dan parsial (t). 

Hasil analisis menunjukkaan bahwa regresi linier berganda ada pengaruh Lingkungan kerja dan Kompensasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Berlian maju motor palembang. Hasil uji  hipotesis secara 

bersama-sama menunjukkan bahwa lingkungan kerja  dan kompensasi berpengaruh positif atau signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Berlian Maju Motor palembang. Hasil analisis parsial menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja dan kompensasi berpengaruh positif atau signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. Berlian Maju Motor Palembang. 

 

 

Kata Kunci: lingkungan kerja,kompensasi,kepuasan kerja 
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ABSTRACK 

 

 

Odi Ariansyah / 212015137 / 2018-2019 / Effect of Work Environment and Compensation 

on Job Satisfaction of Employees of PT. Berlian Maju Motor. Palembang / Human 

Resources Management. 

The formulation of the problem in this study is to determine whether there is an influence of the 

Work Environment and Compensation for Employee Job Satisfaction at PT. Berlian Maju Motor 

Palembang. the purpose of this study was to determine the Effect of Work Environment and 

Compensation on Employee Job Satisfaction at PT. Berlian Maju Motor Palembang. This 

research includes associative research. There are two independent variables (work environment 

and compensation) and one dependent variable (job satisfaction). The population of this 

research is all employees of PT. Diamond advanced motorized Palembang. 88 respondents were 

taken as samples with a random sempling technique. Data is needed as a basis for analysis, 

while the method of collection is a questionnaire. The analysis technique used multiple linear 

regression. Simultaneous hypothesis test (F) and partial (t). The results of the analysis show that 

multiple linear regression has an influence on the work environment and compensation for 

employee job satisfaction at PT. Diamond advanced Palembang motorbike. The results of the 

hypothesis test together showed that the work environment and compensation had a positive 

and significant effect on job satisfaction of employees of PT. Berlian Maju Motor Palembang. 

The results of the partial analysis show that the work environment and compensation have a 

positive and significant effect on job satisfaction of employees of PT. Berlian Maju Motor 

Palembang. 

 

Keywords: work environment, compensation, job satisfaction 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua perusahaan pada hakekatnya didirikan memiliki tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut maka peran Sumber Daya 

Manusia (SDM) sangatlah penting untuk dapat menjalankan perananan tugas-tugas, 

mengoperasionalkan teknologi yang tersedia serta memberikan pemikiran yang inovatif dan 

kreatif.   

Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional merupakan kunci utama 

dalam tumbuh kembangnya sebuah perusahaan. Oleh karena itu, SDM perlu dikelola secara 

optimal sehingga kuantitas dan kualitas SDM yang ada dalam organisasi benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan dan bisa menjadi  aset organisasi dalam memenangkan persaingan 

bisnis.  

Perusahaan dalam usaha untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dapat 

berupa penciptaan kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman, karena dengan kondisi 

lingkungan kerja yang aman dan nyaman akan berdampak pada kondisi psikologi pekerja 

untuk dapat bekerja dengan baik dan benar. lingkungan kerja merupakan segala sesuatu 

yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun non 

fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya 

saat bekerja. Oleh karena itu untuk mewujudkan kepuasan kerja perusahaan harus 

memperhatikan kondisi lingkungan kerja.  

1 
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Selain lingkungan kerja, pemberian kompensasi pun harus diperhatikan oleh perusahaan 

sebagai balas jasa perusahaan kepada para karyawan. Kompensasi merupakan semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan jasa dari perusahaan kepada karyawan. Pemberian balas jasa ini 

dimaksudkan untuk mendorong aktivitas dan kreativitas karyawan sehingga menimbulkan 

loyalitas terhadap perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu mngembangkan dan 

mengaplikasikan imbalan yang layak atau memuaskan, perusahaan tidak hanya kehilangan 

tenaga profesional, tetapi juga kalah bersaing dengan pasar tenaga kerja, dan jika terus 

terjadi maka bukan tidak mungkin perusahaan kalah bersaing dengan perusahaan lain 

karena tujuan perusahaan yang tidak tercapai. 

Sumber daya manusia (SDM) adalah modal utama perusahaan yang tidak dapat 

tergantikan dengan teknologi apapun, semewah-mewahnya dan selengkap-lengkapnya 

fasilitas lingkungan kerja tidak akan berarti jika tidak adanya manusia yang mengatur, 

mengelola dan memeliharanya. Maka berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran 

perusahaan bergantung dari faktor manusianya. 

Kepuasan kerja adalah perasaan senang tidak senang seseorang terhadap pekerjaan.ini 

berarti bahwa konsepsi pekerjaan seperti ini melihat kepuasan kerja sebagai hasilinteraksi 

manusia dengan lingkungan kerjanya.Salah satu yang mempengaruhi kepuasan kerja ialah 

kondisi lingkungan kerja yang kondusif karena dengan kondisi lingkungan kerja yang 

kondusif akan menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja. 

Menurut Yulharsari (2012:3) kepuasan kerja dapat meningkat jika pegawai memiliki 

rasa tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaannya secara maksimal sehingga dengan 
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adanya rasa tanggung jawab yang tinggi dapat mewujudkan perilaku yang diarahkan pada 

tujuan guna mencapai sasaran akhir, yaitu tercapainya tujuan organisasi bersama.  

Dalam hubungannya dengan kepuasan karyawan pada PT Berlian Maju Motor 

Palembang dilihat dari karyawan yang bekerja kurang menyenangi pekerjaannya dan 

mencintai pekerjaannya dikarenakan kurangnya pengawasan dari atasan terhadap 

bawahan. Moral  kerja karyawan kurang bersemangat dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya.menurunnya kedisiplinan kerja dikarnakan gaji yang diterima dari 

atasan jumlahnya kurang memuaskan karna tidak sesuai dengan apa yang telah 

dikerjakan karyawan tersebut. 

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

pegawai.jika dalam  lingkungan sekitar tempat kerja memberikan kesan yang tidak 

nyaman.pegawai merasa malas untuk bekerja. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh 

NitiSemito dalam Sugiarti (2012:75) yakni lingkungan kerja sesuatu yang ada disekitar 

para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankannya. 

 

  Karyawan PT. Berlian Maju Motor Palembang Bagian Service Departmen kurang 

merasa puas dengan lingkungan tempat mereka bekerja. Ketidakpuasan terhadap 

lingkungan kerja ini ditunjukan kurang melaksanakan secara optimal diantaranya adalah 

toilet yang kecil dan tempatnya terlalu jauh, musholla yang kecil dan dianggap kurang, dan 

seringnya dilakukan perubahan design lay out peralatan sehingga sering terjadi kesulitan 

dalam menemukan beberapa peralatan dengan cepat yang menurut mereka mengganggu 
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kinerja karyawan. Kurang diperhatikannya lingkungan kerja yang sehat seperti beban kerja 

yang terlalu berat atau berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan karyawan dan juga 

kurang diperhatikan dalam kebersihahan ruangan kerja yang banyak terdapat bekas-bekas 

oli,gas,uap,asap,kabut dll.,kurang diperhatikannya keamanan kerja dapat mempengaruhi 

keselamatan karyawan seperti kurangnya pengawasan dari atasan,kurangnya peralatan 

kerja, terkadang karyawan salah atau lupa menggunakan alat,peralatan 

rusak,kebisingan,kurang diperhatikannya alat pengaman atau pelindung untuk 

karyawan,penerangan tidak layak sangat mempengaruhi keamanan dalam bekerja.selain itu 

kurangnya kenyamanan dalam bekerja seperti kurang dihargai oleh atasan,terdapat teman 

kerja yang tidak sportif,fasilitas kurang memadai,kurang rapinya ruangan kantor dan tidak 

terlalu memberikan kesempatan karyawan untuk berkembang terutama untuk karyawan 

yang berprestasi karna mereka sangat pantas mendapatkan promosi jabatan. 

 

Menurut Yusnaena (2012:2) kompensasi adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan 

oleh organisasi atau perusahaan kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah 

memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan organisasi atau perusahaan 

guna mencapai tujuan. 

Sistem kompensasi kerja yang baik yakni sistem yang mampu menjamin kepuasan para 

karyawan yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan memperoleh, memelihara, dan 

mempekerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku yang positif akan 

bekerja dengan produktif bagi kepentingan perusahaan (Putranto, 2012:2). Jika suatu 

perusahaan tidak mampu memberikan kompensasi sesuai dengan apa yang diharapkan 
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karyawan maka kepuasan karyawan akan rendah dan dapat berpengaruh negatif terhadap 

perusahaan. 

Pemberian kompensasi yang semakin baik akan mempengaruhi kepuasan karyawan 

dalam bekerja karena karyawan merasa dihargai oleh pimpinannya. Pemberian kompensasi 

yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan karyawan akan mendorong karyawan bekerja 

dengan baik dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan (Yulharsari,  

2012:2).  

Sistem pemberian kompensasi yang tepat waktu akan memberikan pengaruh yang 

cukup baik terhadap kepuasan pegawainya. Jika perusahaan tidak mampu memberikan 

kompensasi yang sesuai dan tepat waktu akan terjadi sebaliknya yaitu kepuasan bekerja 

pegawai akan rendah dan dampak yang paling jelas yakni perusahaan akan kalah bersaing 

dengan perusahaan sejenisnya. Menurut Putranto (2012:2) sistem kompensasi kerja yang 

baik yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para karyawan yang pada 

akhirnya memungkinkan perusahaan memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan 

sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku yang positif akan bekerja dengan 

produktif bagi perusahan. 

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Dhermawan (2012:72), Riansari (2012:80) 

yang menganalisis variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan terjadi hal yang sebaliknya, jika kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan maka lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang baik tidak menyebabkan 

kepuasan kerja baik pula.  
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Selain lingkungan kerja, kompensasi juga mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 

karyawan, karena dengan adanya kompensasi yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk 

balas jasa atas  kontribusi yang mereka telah lakukan kepada perusahaan sehingga 

karyawan akan lebih giat dan loyal melakukan pekerjaanya. 

Karyawan PT. Berlian Maju Motor Bagian Service Departmen kurang merasa puas 

dengan masalah kompensasi yang mereka terima. Ketidakpuasan terhadap kompensasi ini 

disebakan karena beberapa hal, diantaranya adalah karena pemberian gaji yang tidak tepat 

waktu, jumlah pemberian insentif tidak benar-benar langsung diberikan kekaryawan sesuai 

dengan pekerjaan yang telah mereka kerjakan, kurangnya penghargaan dari perusahaan 

seperti bonus untuk karyawan yang sudah bahkan lebih mencapai target pekerjaan 

mereka,kurang diperhatikannya tunjangan jabatan karyawan. Sehingga berdasarkan uraian 

pada latar belakang diatas, maka pada kesempatan kali ini penulis ingin melakukan 

penelitian yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan PT. Berlian Maju Motor Palembang. 

 

B.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang terjadi permasalahan dalam 

penelitian adalah Adakah Pengaruh Lingkungan kerja dan Kompensasi Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan PT.Berlian Maju Motor Palembang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan penulis diatas,maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan PT. Berlian Maju Motor Palembang. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi penulis 

Diharapkan dengan adanya penelitan ini penulis dapat lebih bisa memahami 

keselarasan dan kesesuaian antara ilmu teori yang telah didapat ketika kuliah 

dengan kenyaaan sebenarnya dimasyarakat. 

2. Bagi objek penelitan 

Hasil penelitian ysng dibust oleh penulis  bisa bermanfaat dan menjadi saran juga 

masukan sebagai salah satu informasi dalam membuat segala kebijakan 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini penulis berharap bisa dapat menjadi bahan tambahan refernsi 

untuk kajian mahasiswa dan dosen pada penulisan berikutnya. 
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