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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian kinerja karyawan 

Kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual 

Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang di 

capai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya, Mangkunegara (2016). 

Menurut Sinambela (2017) kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat di capai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral dan etika. Menurut Wardhani dkk (2016) Kinerja 

adalah mempunyai hasil yang telah dicapai dari yang telah 

dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau 

tugas. Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan 

diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau 

kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, Edison dkk (2016).  
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Dalam jurnal internasional Employee performanceis defined as 

results obtained fromjob functions or activities performed as 

behaviour and results (Amstrongdan Baron, 2005). Evaluation 

towards employee performance can be assessed by several parties 

involved and by a representative evaluator. Robbins (2001) states 

that usually the best work evaluation is to be done by employee’s 

direct supervisor. This is related to the fact that direct supervisor is 

the person responsible for his/her subordinate’s performance for 

comprehensive evaluation, (kinerja karyawan didefinisikan sebagai 

hasil yang diperoleh dari fungsi kerja atau kegiatan yang dilakukan 

sebagai perilaku dan hasil (Amstrongdan Baron, 2005). Evaluasi 

terhadap kinerja karyawan dapat dinilai oleh beberapa pihak yang 

terlibat dan oleh evaluator representatif. Robbins (2001) menyatakan 

bahwa biasanya evaluasi kerja terbaik harus dilakukan oleh atasan 

langsung karyawan. Ini terkait dengan fakta bahwa atasan langsung 

adalah orang yang bertanggung jawab atas kinerja bawahannya 

untuk evaluasi komprehensif). 

Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, work 

performance atau job performance tetapi dalam bahasa Inggrisnya 

sering disingkat menjadi performance saja. Kinerja dalam bahasa 

Indonesia disebut juga prestasi kerja. Kinerja atau prestasi kerja 

(performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari 

oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam 
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menghasilkan sesuatu. Masalah kinerja selalu mendapat perhatian 

dalam manajemen karena sangat berkaitan dengan produktivitas 

lembaga atau organisasi. “performance = Ability x motivation”. 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan 

dan kemauan. Memang diakui bahwa banyak orang mampu tetapi 

tidak mau sehingga tetap tidak menghasilkan kinerja. Demikian pula 

halnya banyak orang mau tetapi tidak mampu juga tetap tidak 

menghasilkan kinerja apa-apa, Sukarjati (2016).  Kinerja adalah 

sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau 

kemampuan bekerja, dengan kata lain bahwa kinerja dapat diartikan 

sebagai prestasi kerja, Sukarjati, (2016). 

    Berdasarkan definisi – definisi tersebut maka kinerja adalah 

hasil kerja yang dicapai seseorang karyawan terhadap pelaksanaan 

tugas yang dinilai berdasarkan pada kriteria atau standar penilaian 

tertentu. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut tingkat 

keberhasilan individu atau kelompok. Sedangkan kinerja bias 

diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  

Menurut Mangkunegara (2016) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja, yaitu sebagai berikut :  
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1) Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri 

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality 

(knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas 

rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu di tempatkan pada 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the 

right place, the right man on the right job).  

2) Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).  

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong 

diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara 

maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental 

yang siap secara psikofisik (siap secara mental, mampu secara 

fisik, tujuan, dan situasi). Artinya seorang pegawai harus siap 

mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target 

kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan 

menciptakan situasi kerja.  
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c. Indikator kinerja karyawan 

Indikator kinerja karyawan menurut Edison dkk (2016) 

1)  Target  

Fokus pada target, menantang dan realistis, mmenuhi kuantitas 

dan pelanggan (internal dan eksternal) pouas atas kuantitas yang 

dihasilkan. 

2) Kualitas  

Kualitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, anggota 

memiliki komiotmen tentang kualitas. 

3) Waktu  

Pekerjaan selesai tepat waktu, pelanggan puas atas waktu 

penyelesaian dan anggota berkomitmen terhadap pentingnya 

ketepatan waktu. 

4) Taat asas  

Dilakukan dengan cara yang benar dan transfaran dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

2. Kepemimpinan  

a. Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Edison dkk (2016) kepemimpinan telah 

dideskripsikan oleh beberapa pakar merupakan suatu tindakan yang 

memengaruhi orang lain atau bawahannya agar mau bekerja sama 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.  
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Pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli dalam buku 

Edison dkk (2016) sebagai berikut : 

1) Schermerhorn : kepemimpinan adalah proses menginspirasi 

orang lain unruk bekerja keras guna menyelesaikan tugas-tugas 

penting. 

2) Gary Yukl : kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang 

lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu 

dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, 

serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk 

mencapai tujuan bersama. 

3) Jeff Madura : kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi 

kebiasaan-kebiasaan orang lain demi mencapai sasaran bersama.  

Artinya, keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai 

tujuan organisasi banyak ditentukan oleh gaya kepemimpinan 

seseorang dalam mengelola sumber daya yang ada. Dari gaya 

kepemimpinan inilah suasana lingkungan kerja di tentukan.  

Terdapat banyak ragam pandangan tentang pengertian 

kepemimpinan, leadership, antara lain Wibowo (2013) memberikan 

definisi kepemimpinan sebagai kemampuan memengaruhi suatu 

kelompok menuju pada pencapaian tuhjuan.. sumber dari pengaruh 

mungkin bersifat formal, seperti yang diberikan pada jabatan 

manajerial organisasi.  
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Sedangkan Greenberg dan Baron, Wibowo (2013)  

memberikan definisi kepemimpinan sebagai proses dimana satu 

individu memengaruhi anggota kelompok lain menuju pencapaian 

tujuan kelompok atau organisasional yang didefinisikan. Sedangkan 

pemimpin adalah individu dalam kelompok atau organisasi yang 

paling berpengaruh terhadap orang lain. 

Menurut Robins Judge (2013) kepemimpinan (leadership) 

kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok menuju 

pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Organisasi 

memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat 

untuk efektivitas yang optimal.    

Hasiolan (2016) mengatakan bahwa kepemimpinan 

(leadership) adalah kemampuan seseorang untuk mengguasai atau 

mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda-beda untuk 

mencapai tujuan tertentu (Ishak dan Tanjung 2003). Kepemimpinan 

merupakan suatu sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yang 

dalam penerapannya menggandung konsekuensi terhadap diri si 

pemimpin, antara lain harus berani menggambil keputusan sendiri 

secara tegas dan tepat, harus berani menerima risiko sendiri, harus 

berani bertanggung jawab sendiri dan perlu diingat bahwa tanggung 

jawab tidak boleh didelegasikan ke bawah. Menurut Ranupanjoyo 

(2002), kepemimpinan adalah tingkah laku yang mempengaruhi 

orang, agar mereka memberikan kerjasamanya dalam mencapai 
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suatu tujuan yang menurut pertimbangan adalah perlu dan 

bermanfaat bagi kemajuan organisasi, karena itu peran pemimpin 

sangat dibutuhkan demi tujuan organisasi. Kepemimpinan sangat 

dibutuhkan guna membentuk organisasi yang efektif dan efesien, 

karena peranan  kepemimpinan juga dapat mendorong pada prestasi 

kerja. Hal ini disebabkan pemimpin merupakan faktor dominan 

dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi (Griffin 2004). 

Semakin baik kepemimpinan yang dijalankan di instansi, maka akan 

semakin tinggi kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugas mereka, 

Hasiolan (2016). 

Berdasarkan definisi – definisi tersebut kepemimpinan adalah                                   

suatu kekuatan yang menggerakan perjuangan yang di lakukan oleh 

seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengajak bawahan atau 

karyawan nya untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu 

perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Seorang pemimpin adalah 

orang yang sangat di hormati dan di segani oleh bawahan nya, jadi 

seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang sangat baik 

kepada bawahannya, karena seorang karyawan yang baik itu 

tergantung dengan pemimpinnya. 

b. Indikator kepemimpinan  

Indikator kepemimpinan Menurut Edison (2016) : 

1) Memiliki strategi yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik 
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Memiliki straregi bisnis yang jelas dan realistis, Strategi 

bisnis dikomunikasikan dengan baik kepada anggota, anggota 

percaya terhadap pemimpin dalam melakukan perubahan kea 

rah yang lebih baik.  

2) Kepedulian kepada anggota dan lingkungan 

Memberikan perhatian dan memotivasi kerja anggota, peduli 

terhadap setiap permasalahan yang dihadapi para anggotanya, 

memperhatikan lingkungan dan kenyamanan bekerja. 

3) Merangsang anggota 

Merangsang anggota untuk membekali diri dengan pengetahuan 

dan keahlian dalam usaha meningkatkan kompetensi, 

merangsang anggota untuk memiliki tekad dalam menyelesaikan 

tugas dengan tuntas, mengajak seluruh anggota untuk 

berorientasi pada kualitas. 

4) Menjaga kekompakan Tim 

Mengajak anggota untuk bekerja dalam tim yang solid dan 

harmonis, menyelesaikan setiap konflik antar anggota dengan 

baik. 

5) Menghargai perbedaan dan keyakinan 

Menghargai setiap perbedaan pendapat untuk tujuan yang lebih 

baik, mengajak seluruh anggotanya untuk menghormati 

perbedaan dan keyakinan. 
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3. Kompensasi  

1. Pengertian kompensasi  

Pemberian kompensasi merupakan suatu dorongan yang 

penting bagi karyawan karena jika kompensasi yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan adil maka akan mendorong karyawan 

agar melakukan pekerjaannya lebih baik dan bertanggung jawab atas 

tugas yang diberikan perusahaan. Oleh karena itu kompensasi sangat 

penting agar karyawan dapat bekerja lebih produktif dan berkualitas 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemberian kompensasi 

bertujuan agar karyawan merasa dihargai sehingga loyal terhadap 

perusahaan dan mempererat hubungan antara karyawan dan 

perusahaan. “Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk 

uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan” 

(Hasibuan, 2012: 118) jurnal Wijianti (2017). 

Kompensasi adalah sesuatu yang di terima karyawan atas jasa 

yang mereka sumbangkan pada pekerjaannya. Mereka 

menyumbangkan apa yang menurut mereka berharga, baik tenaga 

maupun pengetahuan yang dimiliki. Seorang pekerja sebagai tukang 

pikul barang merasa bahwa kekuatan fisik yang dimiliki adalah 

sesuatu yang berharga mereka sumbangkan atas pekerjaannya. 

Untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain mereka 

akan memperoleh balasan yang setimpal atas pekerjaannya. Sesuatu 

yang berharga bagi karyawan adalah pengetahuan dan keterampilan 
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yang dimiliki dijadikan sebagai dasar dalam menuntut haknya 

sebagai pekerja, Edison, dkk (2016). Kompensasi ini merupakan 

bentuk imbalan baik berbentuk uang maupun natura yang diterima 

pegawai/karyawan atas usaha – usaha yang dihasilkan, Edison dkk 

(2016). 

Menurut Satriowati (2016) Kompensasi adalah remunerasi 

financial yang diberikan oleh organisasi kepada pegawainya sebagai 

imbalan atas pekerjaan mereka (Griffin, 2013), Kemampuan pegawai 

yang berprestasi kerja baik dalam suatu perusahaan hendaknya 

diimbangi dengan perolehan gaji yang sesuai dengan apa yang telah 

diberikan kepada perusahaan. Apabila pegawai tidak mendapatkan 

kompensasi yang sesuai dan tepat waktu, maka prestasi kerja 

pegawai tidak akan bisa maksimal sehingga dapat mengakibatkan 

tujuan perusahaan sulit tercapai.  

Menurut Sukidi (2016) Pada dasarnya kompensasi dapat 

dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kompensasi finansial 

dan kompensasi bukan finansial. Selanjutnya, kompensasi finansial 

ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Sedangkan 

kompensasi nonfinansial dapat berupa pekerjaan dan lingkungan 

pekerjaan.  

Kompensasi di definisikan sebagai sesuatu yang diberikan 

perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan untuk memotivasi 

karyawan agar mencapai prestasi yang diinginkan”, Sunyoto (2012). 

Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang pentimg dalam 
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manajemen sumber daya manusia (MSDM). Sutrisno (2009), 

mengemukakan “kompensasi dapat didefinisikan sebagai setiap 

bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas 

jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi”. 

kompensasi merupakan balas  jasa yang diberikan oleh organisasi 

atau perusahaan kepada karyawan, yang bersifat finansial maupun 

non finansial pada periode yang tetap, Barlian (2018). 

Berdasarkan definisi – definisi tersebut maka kompensasi 

ialah sistem balas jasa yang diterima oleh pegawai, karyawan 

ataupun orang dari organisasi, perusahaan ataupun perorangan secara 

individu  atas usaha yang telah dilakukannya dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

Menurut Panggabean (2004) jenis-jenis kompensasi dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Gaji.  

Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan 

secara teratur, seperti tahunan, caturwulan, bulanan, atau 

mingguan.  

2) Upah.  

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan 

kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang 

dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak 

seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat 
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berubah-ubah. Pada dasarnya, gaji atau upah diberikan untuk 

menarik calon pegawai agar mau masuk menjadi karyawan. 

3) Insentif.  

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. 

Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat digunakan untuk 

mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang 

produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil 

kerja.  

4) Kompensasi tidak langsung (fringe benefit).  

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan 

berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua 

karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para 

karyawan. 
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2. Komponen Kompensasi 

Tabel komponen kompensasi menurut Edison dkk (2016 : 156) 

Komponen Keterangan 

NORMATIF 

 

Komponen ini diatur berdasarjan 

perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

 

1. Upah/gaji  

a. Upah/gaji pokok 

Tunjangan tetap (biasanya diurai 

menjadi tunjangan jabatan, tunjangan 

keluarga, dan tunjangan lauk-pauk) 

2. Komponen tetap 

a. Tunjangan kesehatan 

b. Tunjangan hari raya/keagamaan 

KEBIJAKAN 

Komponen ini didasari 

kebijakan manajemen. Namun, 

jika uang makan dan transport 

ini tidak dipengaruhi kehadiran, 

komponen ini menjadi tunjangan 

tetap dan bagian dari upah 

1) Tunjangan professional 

2) Komponen tidak tetap 

a) Tunjangan makan 

b) Tunjangan transportasi 

c) Bonus/insentif 

3. Komponen lain 

a. Uang cuti 

b. Jasa produksi 

c. Liburan  

 

3. Indikator kompensasi 

Menurut Edison dkk (2016) 

1) Normatif 

a) Upah sudah memenuhi unsur minimal yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

b) Tunjangan jabatan yang ada sesuai dengan bobot kerja dan 

tanggung jawab yang diemban. 

c) Upah yang dibagikan telah sesuai dengan prestasi yang 

dihasilkan. 
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d) Mendapatkan tunjangan keluarga di luar perhitungan upah 

minimal. 

e) Mendapat tunjangan-tunjangan lain (misalnya, tunjangan 

lauk pauk) yang bersifat tetap setiap bulan, tanpa 

mengurangi UMK. 

f) Mendapatkan tunjangan kesehatan (BPJS) sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. 

g) Mendapatkan tunjangan hari raya/keagamaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Kebijakan  

a) Mendapatkan tunjangan makan setiap masuk kerja. 

b) Mendapatkan tunjangan transportasi setiap masuk kerja. 

c) Mendapatkan tunjangan insentif jika memenuhi target yang 

sudah ditetapkan.  

d) Setiap tahun menerima tunjangan jasa produksi. 

e) Memberikan bonus yang dilakukan secara proporsional dan 

adil. 

f) Mendapatkan uang cuti tahunan dari perusahaan. 

g) Setiap tahun berlibur bersama seluruh anggota. 

4. Lingkungan Kerja  

a. Pengertian lingkungan kerja  

Menurut Sedarmayanti (2017) Lingkungan fisik dalam arti 

semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja, akan 
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mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai 

apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, 

sehat dan nyaman.  Lingkungan fisik dapat dibagi dalam dua 

kategori, yaitu : 

1) Lingkungan yang langsung berhubungan dengan pegawai 

(seperti : pusat kerja, kursi, meja dan sebagainya) 

2) Lingkungan perantara atau lingkungan umum (seperti : rumah, 

kantor, pabrik, sekolah, kota, sistem jalan raya, dan lain-lain).  

Lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2012), Mangantar 

(2018) mendefinisikan sebagai keseuluruhan alat perkakas dan bahan 

yang dihadap, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, 

metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok. 

Lingkungan kerja yang baik juga dibutuhkan dalam suatu 

organisasi. Pegawai yang peduli akan lingkungan kerja baik untuk 

kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas 

yang lebih baik. Pengaturan suhu, cahaya, dan faktor-faktor 

lingkungan lain seharusnya tidak ekstrem (terlalu banyak atau terlalu 

sedikit), misalnya terlalu panas atau remang-remang. Disamping itu, 

kebanyakan pegawai lebih menyukai bekerja dalam fasilitas yang 

bersih dan relatif modern dan dengan alat-alat dan peralatan yang 

memadai Minarsih (2016). 
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Buchori Zainun (2004: 59), Hasiolan (2016) mengatakan 

bahwa kinerja pegawai ditentukan pula oleh faktor-faktor lingkungan 

luar dan iklim kerja organisasi. kondisi lingkungan kerja baik secara 

fisik maupun non fisik. Berdasarkan pendapat di atas dapat 

dikatakan bahwa lingkungan kerja berperan penting dalam 

meningkatkan kinerja yang lebih baik. Untuk menciptakan iklim 

yang menyenangkan perlu adanya pengaturan dan pengontrolan 

lingkungan kerja antara lain: pengaturan penerangan tempat kerja, 

pengontrolan terhadap suara-suara gaduh, pengontrolan terhadap 

udara, pengontrolan terhadap kebersihan tempat kerja, pengontrolan 

keamanan tempat kerja. Penciptaan lingkungan kerja yang 

menyenangkan dan dapat memenuhi kebutuhan pegawai akan 

memberikan rasa puas dan mendorong semangat kerja. 

Menurut Robbins (2003:86), Prabowo (2018) lingkungan 

adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan diluar yang 

berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, lingkungan dirumuskan 

menjadi dua yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. 

Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar organisasi yang 

memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini 

berupa kondisi sosial dan teknologi. Sedangkan lingkungan khusus 

adalah bagian lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan 

pencapaian sasaran-sasaran sebuah organisasi. 
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Berdasarkan definisi – definisi tersebut maka lingkungan 

kerja adalah kehidupan sosial baik fisik maupun non fisik dalam 

sebuah perusahaan yang berpengaruh terhadap karyawan dalam 

bekerja atau melakukan tugasnya. Kehidupan manusia tidak akan 

terlepas dari berbagai keadaan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, 

manusia akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai 

keadaan lingkungan sekitarnya.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja.  

Menurut Sedarmayanti (2017 : 28) menyebutkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja sebagai berikut :  

1) Penerangan Cahaya Di Tempat Kerja  

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan 

guna mandapat dan keselamatn dankelencaran dalam 

bekerja.Oleh sebab itu perludiperhatikan adanya penerangan 

(cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. 

2) Temperatur Di Tempat Kerja 

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai 

temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk 

mempertahankan keadaan normal, dengan suatu system tubuh 

yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang terjadi di luar tubuh. Tetapi kemampuan untuk 

menyesuaikan diri tersebut ada batasannya, yaitubahwa tubuh 

manusia masi dapat menyesuaikan dirinya dengan temperature 
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luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 35% 

untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh.   

3) Kelembaban 

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam 

udara, biasa dinyatakan persentae. Kelembaban ini berhubungan 

atau dipengaruhi oleh temperatur udara, dan secara bersama-

sama antara kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasi 

panas dari udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh 

manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari 

tubuhnya. Suatu keadaan dengan temperatur udara sangat panas 

dan kelambaban tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas 

dari dalam tubuh secara besar-besaran karena sistem penguapan.  

4) Sirkulasi Udara Di Tempat Kerja  

Oksigen merupakan gas yang diperlukan oleh mahluk hidup 

untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses 

metabolism. Udara di sekitar kotor apabila kadar oksigen dalam 

udara tersebut telah berkurang dan tercampur dengan gas dan 

baubauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sumber utama 

adanya udara segar adalah adanya tanaman disekitartampat 

kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigenyang dibutuhkan 

manusia. Dengan cukup oksigendisekitar tempat kerja, 

keduanya akan memberikan kesejukan dan kesegaran jasmani. 

Rasa sejuk dan segar selama bekerja akan membantu 

mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja.  
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5) Kebisingan di Tempat Kerja  

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakaruntuk 

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyiyang tidak 

dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehendaki,karena terutama 

dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat mengganggu 

ketenangan bekerja, merusak  pendengaran, dan menimbulkan 

kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, 

kebisinganyang serius bisa menyebabkan kematian. Karena 

pekerjaan membutuhkan konsentrasi, maka suara bising 

hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat 

dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja 

meningkat. Ada tiga aspek yang menentukan kualitas suatu 

bunyi, yang bisa menentukan tingkat gangguan terhadap 

manusia.  

6) Getaran Mekanis  

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat 

mekanis, yang sebagian getaran ini sampai ketubuh karyawan 

dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Getaran 

mekanis pada umumnya sangat mengganggu tubuh karena 

ketidakteraturannya, baik tidak teratur dalam intesitas maupun 

frekuensinya. Gangguan terbesar terhadap suatu alat dalam 

tubuh terdapat apabila frekuensi alamini beresonasi dengan 

frekuensi dari getaran mekanis.  
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7) Bau-Bauan Ditempat Kerja  

Adanya bau-bauan disekitar tempat kerja dapat dianggap 

sebagai pencemaran, karena dapatmenggangu konsentrasi 

bekerja, dan bau-bauan yangterjadi terus menerus dapat 

mempengaruhi kepekaan penciuman. Pemakaian air conditioner 

yang tepatmerupakan  cara yang dapat digunakan untuk 

menghilangkan bau-bauan yang mengganggu di sekitar tempat 

kerja.  

8) Tata Warna Di Tempat Kerja  

Memberikan pewarnaan yang lembut pada ruangan kerja akan 

mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja para 

karyawannya. Dalam lingkungan kerjas harus diperhatikan 

tentang masalah warna sebab warna mempengaruhi jiwa 

seseorang yang ada disekitarnya. Menata warna di tempat kerja 

perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pada 

kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan dengan 

penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna 

mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan 

pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, 

sedih, dan lain-lain, karenadalam sifat warna dapat merangsang 

perasaan manusia.  

9) Dekorasi  

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena 

itu dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja, 

Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi...  Dea Nurraya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



47 
 

tetapi berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak,tata warna, 

perlengkapan, dan lainnya untuk bekerja.  

10) Musik  

Musik yang mengalun merdu menimbulkan suasana gembira, 

sehingga dapat diharapkan mereka  akan berkurang 

kelelahannya  dan bertambah semangat kerjanya. Menurut para 

pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana, 

waktu dan tempatdapat membangkitkan dan merangsang 

karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu lagu-lagu perlu dipilih 

dengan selektif untuk dikumandangkan di tempat kerja. Tidak 

sesuainya musik yang diperdengarkan di tempat kerja akan 

mengganggu konsentrasi kerja.  

11) Keamanan di Tempat Kerja  

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam 

keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya. 

Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja, 

dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Keamanan.  

c.  Indikator Lingkungan Kerja.  

Indikator lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2011) dalam 

jurnal Mangantar (2018) adalah:  

1) Penerangan.  

2) Suhu udara.  

3) Suara bising.  

4) Penggunaan warna.  
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5) Ruang gerak yang diperlukan.  

6) Keamanan kerja.  

7) Hubungan rekan kerja.  

4. Dampak lingkungan kerja.  

Dampak lingkungan kerja yaitu semua aktifitas yang dilakukan 

dalam perusahaan akan menjadi nyaman. Lingkungan kerja yang 

sesuai akan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu  

No. 
Penulis, Tahun & 

Judul 

Variabel Yang Di 

Gunakan 
Hasil Penelitian 

1. Endang Sukarjati, 

Maria Magdalena 

Minarsih, Moh. 

Mukeri Warso 

 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia Dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Kantor 

Dinas Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset 

Daerah Kota 

Semarang” 

 

(2016) 

 

1. Kepemimpinan 

2. Pengembangan 

3. Kepuasan 

4. Kinerja 

Kepemimpinan, 

pengembangan sumber 

daya manusia dan 

kepuasan kerja  secara 

parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai Kantor Dinas 

Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah Kota 

Semarang 

2. Arie Puspita 

Wardhani, Leonardo 

1. Lingkungan  

2. Komunikasi 

Lingkungan kerja, 

komunikasi dan 
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Budi Hasiolan, Maria 

Magdalena Minarsih  

 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Komunikasi  

Dan Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Pegawai ( Studi 

Kasus Di Dinas 

Kebudayaan Dan 

Pariwisata Kota 

Semarang)  

 

(2016)  

 

 

3. Kepemimpinan 

4. Kinerja 

kepemimpinan secara 

parsial berpengaruh 

positip dan signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota 

Semarang 

3. Djuremi, Leonardo 

Budi Hasiolan, Maria 

Magdalena Minarsih 

 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Budaya 

Organisasi, Dan 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Dinas 

Pasar Kota Semarang  

  

(2016)  

 

1. Lingkungan 

2. Budaya 

3. Kepemimpinan 

4. Kinerja 

Lingkungan kerja, 

budaya organisasi dan 

kepemimpinan terdapat 

pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap 

Kinerja pegawai 

Pegawai Pada Dinas 

Pasar Kota Semarang 

4. Siti Almunawaroch, 

Alwi Suddin, Lamidi 

 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Kepemimpinan, 

Kompetensi Dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai (Survei 

1. Kompensasi 

2. Kepemimpinan 

3. Kompetensi 

4. Disiplin 

5. Kinerja 

Ada pengaruh yang 

signifikan kompensasi, 

kepemimpinan, 

kompetensi dan 

disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai pada 

Rumah Sakit Islam 

Amal Sehat Sragen 
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Pegawai Rumah Sakit 

Islam Amal Sehat 

Sragen)  

 

(2017) 

 

5.  Dedi Hadian 

 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Struktur Organisasi 

dan Budaya 

Organisasi 

terhadap Kinerja 

Dinas serta 

Implikasinya pada 

Pelayanan Publik 

 

(2015) 

ISSN 2088-4877 

 

1. Kepemimpinan 

2. Struktur 

Organisasi  

3. Budaya 

Organisasi 

4.  Kinerja  

Kepemimpinan, 

Struktur Organisasi, 

dan 

udaya Organisasi 

berpengaruh terhadap 

nerja Dinas-dinas Kota 

/ Kabupaten d 

opinsi Jawa Barat, baik 

secara parsial maupun 

multan 

6. Pristiyanilicia Putri 

 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Kompetensi Dan 

Budaya  

Organisasi Terhadap 

Kinerja Dosen  

Berbantuan  

Sofware 

Sps 

 

(2018) 

Issn 2615 –3262  

 

 

1. kepemimpinan  

2. Kompetensi 

3. Budaya 

organisasi 

4. kinerja 

Variabel 

kepemimpinan, 

kompetensi  

dan budaya organisasi 

berpengaruh  

positif dan signifikan 

secara simultan  

terhadap kinerja dosen  

STMIK/AMIK Royal 

Kisaran. 

 

7. Liga Suryadana, Aan 

Hardiyana, Asep 

Yahya 

 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Kompetensi Dan 

Kompensasi 

1. Kepemimpinan  

2. Kompetensi  

3. Kompensasi 

4. Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kepemimpinan, 

Kompetensi Dan 

Kompensasi 

berpengaruh secara 

langsung terhadap 

Kinerja Pegawai Pada 

Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan 
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Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Dinas 

Pertanian Tanaman 

Pangan Provinsi Jawa  

Barat 

 

(2014) 

ISSN 2443-0633 

Jurnal Sinta 2 

 

Provinsi Jawa Barat 

 

8. Anton Tirta Komara1, 

Euis Nelliawati 

 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Motivasi Dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil 

(Pns) Di Lingkungan 

Rumah Sakit Umum 

Daerah (Rsud) Kota 

Bandung 

 

(2014) 

ISSN 2443-2121 

Jurnal Sinta 2 

 

1. Kompensasi 

2. Motivasi 

3. Kepuasan 

4. Kinerja 

Kompensasi, motivasi 

dan kepuasan kerja 

memberikan pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai RSUD Kota 

Bandung  

 

9. Dudung Juhana, 

Haryati 

 

Pengaruh Motivasi, 

Disiplin Dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Dinas 

Kesehatan Kota 

Cimahi 

 

(2013) 

ISSN 2443-0633 

Jurnal Sinta 2 

 

 

1. Motivasi 

2. Disiplin 

3. Lingkungan 

4. Kinerja 

Motivasi, Disiplin Dan 

Lingkungan Kerja, 

secara bersama-sama 

(Simultan) 

memberikan pengaruh 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Dinas 

Kesehatan Kota 

Cimahi 

 

10. Dwi Maimun Farid, 

Tri Palupi, Noer 

5. Gaya 

Kepemimpinan 

gaya kepemimpinan, 

kompensasi 
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Aisyah  

 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Kompensasi Dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Di Kantor 

Desa Kaliwungu 

Kecamatan Tempeh 

Kabupaten Lumajang 

 

(2018) 

E-ISSN :2622-304X , 

P-ISSN : 2622-3031 

 

6. Kompensasi 

7. Disiplin Kerja 

8. Kinerja  

menunjukkan bahwa 

tidak adanya pengaruh 

signifikan, disiplin 

kerja  menunjukkan 

bahwa adanya 

pengaruh signifikan, 

gaya kepemimpinan, 

kompensasi, dan 

disiplin kerja secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai Kantor 

Desa Kaliwungu 

Kecamatan Tempeh 

Kabupaten Lumajang. 

 

11. Febriawan Ardi 

Nugroho, Marsono, 

Misnan  

 

Pengaruh Budaya 

Organisasi, 

Kepemimpinan dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT 

Bank Danamon 

Divisi Semim area 

Ngawi 

 

(2017) 

ISSN : 1858-165x 

(Print) 

ISSN : 2528-7672 

(Online) 

1. Budaya 

2. Kepemimpinan 

3. Motivasi  

4. Kinerja  

Budaya organisasi dan 

motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan. 

Kepemimpinan, tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada PT 

Bank Danamon Divisi 

Semim area Ngawi 

12. Lukman T.Ibrahim, 

Mukhlis Yunus, Amri 

 

Pengaruh  Budaya 

Organisasi 

1. Budaya 

Organisasi 

2. Kompensasi 

3. Motivasi 

4. Kinerja 

Budaya organisasi, 

kompensasi, motivasi 

berprestasi 

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 
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Kompensasi dan 

Motivasi Berprestasi 

Terhadap Kinerja 

Dosen Tetap Serta 

Dampaknya Pada 

Mutu Pendidikan 

Universitas 

Abulyatama Aceh 

 

(2018) 

ISSN 2548-9585 

 

terhadap kinerja dosen  

tetap  pada  Universitas  

Abulyatama  Aceh 

13. Muh. Husen Arifin 

 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala 

sekolah, motivasi 

berprestasi dan iklim 

sekolah terhadap 

kinerja guru di man 2 

kabupaten 

probolinggo 

 

(2018) 

p-ISSN: 2477-6254    

e-ISSN: 2477-8427 

 

1. Gaya 

Kepemimpinan 

2. Motivasi 

3. Iklim 

4. Kinerja 

Berdasarkan penelitian 

terdapat pengaruh yang 

signifikan 

kepemimpinan  

sekolah  terhadap  

kinerja  guru 

14.  Y.S.Suawah.,M.Mang

antar.,B.Lumanauw 

 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Lingkungan Kerja 

Dan Budaya 

Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Pada Pt. Sumber 

Usaha Saranajaya 

Manado 

 

1. Gaya 

Kepemimpinan 

2. Lingkungan 

3. Budaya 

4. Kinerja  

Gaya Kepemimpinan, 

lingkungan tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan, Budaya 

Organisasi memiliki 

pengaruh terhadap 

kinerja karyawan dan  

Secara simultan gaya 

kepemimpinan, dan  

lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

namun tidak signifikan 
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(2018) 

ISSN 2303-1174 

 

15. Lindu Prabowo, 

Anwar Sanusi, Tanto 

Sumarsono 

 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Motivasi Kerja 

Dan Stres Kerja  

Terhadap Kinerja 

Pegawai 

 

(2018) 

 

1. Lingkungan  

2. Motivasi 

3. Stres 

4. Kinerja 

Lingkungan kerja tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai, motivasi dan 

stres kerja berpengaruh 

dominan dan signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai 

16. Nasrina Nina 

Mariana, Akmal 

Umar, Hasmin 

Tamsah 

 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Kompetensi dan 

Motivasi terhadap 

Kinerja Pegawai pada 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang di Kabupaten 

Bantaeng 

 

(2018) 

 

1. Kompensasi  

2. Kompetensi 

3. Motivasi 

4. Kinerja 

Kompensasi, 

Kompetensi dan 

Motivasi berpengaruh 

terhadap Kinerja 

Pegawai pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang di 

Kabupaten Bantaeng 

17. Elizabeth Satriowati, 

Patricia Dhiana 

Paramita, Leonardo 

Budi Hasiholan 

 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional, 

1. Gaya 

Kepemimpinan  

2. Kompensasi 

3. Komunikasi 

4. Kinerja 

Gaya kepemimpinan, 

kompensasi, dan 

komunikasi terdapat 

pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 

Dengan Kepuasan 

Kerja Sebagai Variabel 
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Kompensasi Dan 

Komunikasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Dengan Kepuasan 

Kerja Sebagai 

Variabel Mediasi 

Pada Laundry 

Elephant King  

  

(2016) 

Mediasi Pada Laundry 

Elephant King  

 

18. Kurnia Wijianti, Alwi 

Suddin, Sunarso 

 

Analisis Pengaruh 

Kompensasi, 

Motivasi Dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan (Survei 

Pada Karyawan Cv 

Maju Abadi Garment 

Di Sukoharjo) 

 

(2017) 

1. Kompensasi 

2. Motivasi 

3. Disiplin 

4. Kinerja 

Kompensasi, motivasi 

dan disiplin kerja  

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada 

Cv Maju Abadi 

Garment Di Sukoharjo 

 

19. Ronny Hardiansyah 

Wicaksana, Alwi 

Suddin, Marjam 

Desma Rahadhini 

 

Analisis Pengaruh 

Lingkungan Kerja, 

Motivasi Kerja Dan 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

 

(2017) 

1. Lingkungan 

2. Motivasi 

3. Kompensasi 

4. Kinerja 

Lingkungan kerja, 

motivasi dan 

kompensasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan bagian 

produksi CV Panca 

Putra di Karanganyar 

20. Sukidi dan Farid 

Wajdi 

 

Pengaruh Motivasi, 

1. Motivasi 

2. Kompensasi 

3. Kepuasan 

4. Kinerja 

Motivasi, kompensasi 

dan kepuasan 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 
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Kompensasi, Dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Dengan 

Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel 

Intervening 

(2016) 

kinerja pegawai Dinas 

Pertanian, Perkebunan, 

dan Kehutanan 

Kabupaten Boyolali 

21. Thushel Jayaweera 

 

Impact of Work 

Environmental 

Factors on Job 

Performance, 

Mediating Role of 

Work Motivation: A 

Study of Hotel Sector 

in England 

 

(Dampak Faktor 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Prestasi 

Kerja, Mediasi Peran 
Motivasi Kerja: Studi 

Sektor Hotel Di 

Inggris) 

 

(2015) 

ISSN 1833-3850   

E-ISSN 1833-8119  

1. Work 

Environmental 

2. Motivation, 

3. Job 

Performance 

1. Lingkungan 

kerja 

2. Motivasi, 

3. Prestasi Kerja 

 

Environmental 

conditions significantly 

affected job 

performance. 

Motivation has a 

significant effect on 

job performance. 

motivation holds a 

mediating effect 

between the 

relationship between 

working conditions and 

job performance. 

 

(Kondisi lingkungan 

secara signifikan 

mempengaruhi kinerja 

pekerjaan. Motivasi 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

pekerjaan. motivasi 

memegang efek 
mediasi antara 

hubungan antara 

kondisi kerja dan 

kinerja pekerjaan) 

 

22. Marnis Atmojo 

 

The Influence of 

Transformational 

Leadership on Job 

Satisfaction, 

1. Transformation

al Leadership 

2. Job Satisfaction 

3. Organizational 

Commitment 

4. Employee 

Tranformational 

leadership significantly 

influences employee 

job sastifaction, 

tranformational 

leadership significantly 
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Organizational 

Commitment, and 

Employee 

Performance 

 

(Pengaruh 

Kepemimpinan 

Transformasional 

terhadap Kepuasan 

Kerja, Komitmen 

Organisasi, dan 

Kinerja Karyawan) 
 

(2012) 

ISSN: 2089-6271 

 

Performance 

 

1. Kepemimpinan 

transformasion

al 

2. Kepuasan kerja 

3. Komitmen 

organisasi 

4. Kinerja 

karyawan 

 

influences employee 

organization 

commitment, job 

satisfaction 

significantly influences 

employee performance, 

suggesting that job 

satisifaction improves, 

organizational 

commitment has 

significant influence on 

PTPN V Riau’s 

employee performance. 

 

(Kepemimpinan 

tranformasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan, 

kepemimpinan 

tranformasional 

berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen 

organisasi karyawan, 

kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan, 

menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja 

meningkat, komitmen 

organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

PTPN V Riau) 

 

24. Wendy & Zubair 

Hassan 

 

The Influence Of 

Leadership On 

Employee 

Perfromance Among 

1. Leadership 

Styles 

2. Employee 

Performance 

 

1. Gaya 

Kepemimpinan 

Supportive leadership 

has a positive and 

significant influence on 

employee performance, 

Transformational 

leadership behaviour 

positively and 
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Jewellery Artisans In 

Malaysia 

 

(Pengaruh 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Di Antara 

Para Pengrajin 

Perhiasan Di 
Malaysia) 

 

(2017)  

ISSN: 2289-4519     

2. Kinerja 

Karyawan 

 

significantly influences 

employee performance, 

Participative , servant 

and transactional 

leadership behaviour 

do not have any 

significant influence on 

employee performance 

in the study context of 

jewellery industry. 

 

(Kepemimpinan 

suportif memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan, 

Perilaku 

kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, 

Partisipatif, perilaku 

kepemimpinan pelayan 

dan transaksional tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

dalam konteks 

penelitian industri 

perhiasan) 

 

25. Rommy Beno 

Rumondor, Altje 

Tumbel, Jantje L. 

Sepang 

 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Motivasi dan Disiplin 

Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai pada 

Kanwil Ditjen 

1. Kepemimpinan 

2. Motivasi 

3. Disiplin 

4. Kinerja 

Kepemimpinan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan, motivasi 

dan disiplin 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai pada 

Kanwil Ditjen 

Kekayaan Negara 

Suluttenggomalut 
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Kekayaan Negara 

Suluttenggomalut 

 

(2016) 

ISSN 2303-1174 

 

C. Kerangka pemikiran  

1. Pengaruh antara variabel Kepemimpinan (X1) dengan variabel 

Kinerja Karyawan (Y) 

Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kinerja pegawai adalah kepemimpinan, komunikasi organisasi dan 

lingkungan kerja yang nyaman (Putu Sunarcaya, 2008) dalam jurnal 

Wardhani (2016) Menurut Edison dkk (2016 : 89) kepemimpinan telah 

dideskripsikan oleh beberapa pakar merupakan suatu tindakan yang 

memengaruhi orang lain atau bawahannya agar mau bekerja sama untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu.  

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Endang Sukarjati, Maria 

Magdalena Minarsih, Moh. Mukeri Warso (2016) Ada pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Kepemimpinan, 

pengembangan sumber daya manusia dan kepuasan kerja  secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor 

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang.  
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2. Pengaruh antara variabel Kompensasi (X2) dengan variabel Kinerja 

Karyawan (Y) 

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, 

memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui 

kompensasi. Dessler (2007) menyatakan, kompensasi karyawan adalah 

semua bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada karyawan 

dan muncul dari pekerjaan mereka. Bernardin (2007) menyatakan, 

kompensasi merujuk pada semua bentuk hasil keuangan dan tunjangan 

nyata yang diterima pegawai sebagai bagian dari hubungan kerja. 

Kompensasi ialah sistem balas jasa yang diterima oleh pegawai dari 

organisasi atau perusahaan atas usaha yang telah dilakukannya dalam 

mencapai tujuan organisasi Ibrahim (2018).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lukman T.Ibrahim, 

Mukhlis Yunus, Amri (2018) menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja dosen  tetap  

pada  Universitas  Abulyatama  Aceh. 

3. Pengaruh antara variabel Lingkungan Kerja (X3) dengan variabel 

Kinerja Karyawan (Y) 

Lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2012:2) mendefinisikan 

sebagai keseuluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadap, lingkungan 

sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok 

Lumanauw (2018). 
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Penelitian yang di lakukan oleh Ronny Hardiansyah Wicaksana, 

Alwi Suddin, Marjam Desma Rahadhini (2017) menghasilkan hipotesis 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi CV Panca Putra di Karanganyar. 

 

 

 

 

      

        H2 + 

        H3 + 

 

      

 

         H1 + 

  

Gambar 2.1.  
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D. Hipotesis  

H1 = kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H2 = kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja Karyawan. 

H3 = kompensasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja Karyawan. 

H4 = lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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