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ABSTRAK 

 

Anggraini, Junita. 2020. Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kompensasi 
Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel 
Intervening Di BRISyariah Kabupaten Jombang. Skripsi, Jurusan 
Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Maulida Nurhidayati, M. Si. 

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Beban kerja, Hasil Kerja, Perbankan Syariah 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persaingan bisnis dan peningkatan 
produk perbankan maupun produk lain dari waktu ke waktu. Penyediaan sumber 
daya manusia sebagai motor penggerak operasional bank haruslah dipersiapkan 
oleh perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaansangat dipengaruhi oleh kinerja 
individu karyawanya. Lingkungan kerja yang kurang nyaman akan membuat 
karyawan kurang optimal dalam bekerja. Kompensasi yang rendah dengan beban 
kerja dan target yang tinggi dapat penurunan kinerja karyawan. Ketidak puasan 
karyawan akan menurunkan semangat karyawan dalam bekerja, sehingga kinerja 
karyawan menurun. Oleh karena itu, perusahaan harus menyelesaikan 
permasalahan agar kinerja karyawan tidak menurun. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh : 1) lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, 2) 
kompensasi terhadap kinerja karyawan, 3) lingkungan kerja terhadap kepuasan 
kerja, 4) kompensasi terhadap kepuasan kerja, 5) kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan, 6) lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh 
kepuasan kerja, 7) kompensasi terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh 
kepuasan kerja. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan 
data melalui kuisioner. Peneliti mengangkat sampel dari populasi sebanyak 34 
responden karyawan Bank BRISyariah Kabupaten Jombang yang terdiri dari 
BRISyariah KCP Ploso, BRISyariah KCP Mojoagung, dan BRISyariah KCP 
Wahid Hasim.Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, 
uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji 
hipotesis, uji koefisien determinasi, dan analisis jalur (Path Analysis).  

Hasil penelitian hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) lingkungan kerja 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 2) kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 3) lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 4) kompensasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan kerja. 5) kepuasan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji analisis jalur dapat disimpulkan: 6) 
kepuasan kerja dapat memediasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 7) 
kepuasan kerja tidak dapat memediasi kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
Berdasarkan uji F lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji 
R2lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan  
memiliki kontribusi pengaruh sebesar 71,5%, Kompensasi dan lingkungan kerja 
terhadap kepuasan kerja memiliki kontribusi pengaruh sebesar 37%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi saat ini, bisnis keuangan terutama lembaga keuangan 

syariah banyak diminati oleh masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa 

lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah akan lebih aman dan 

nyaman karena menggunakan sistem bagi hasil dan menggunakan akad-akad 

sesuai dengan syariat islam. Definisi Bank syariah menurut Sudarsono secara 

umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit 

dan jasa-jasa lain, dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.1 

Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia saat ini cukup pesat karena 

mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. Hal ini menyebabkan 

perkembangan bisnis perbankan syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi 

konsumen untuk menabung dan menikmati jasa layanan syariah. Bank 

Syariah sudah terbukti menjadi lembaga yang tahan krisis ekonomi di 

Indonesia. Berdasarkan jurnal Binus Business Review, “Pada saat terjadi 

krisis padatahun 1997-1998 Bank Muamalat Indonesia menjadi bukti bahwa 

sistem perbankan syariah tahan dari krisis ekonomi yang menjadi virus bagi 

industri perbankan nasional. Bank syariah memiliki ciri tersendiri 

                                                             
       1 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi( 
Yogyakarta:Ekosinia,2003), 27. 
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dibandingkan bank konvensional bahwa tidak ada unsur bunga dalam setiap 

perhitungan bagi hasil.”2 

Persaingan bisnis terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai 

akibat dari tumbuhnya persaingan baru dari produk-produk perbankan  

maupun produk lain baik datang dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Meningkatnya persaingan mendorong perusahaan-perusahaan untuk 

menerapkan strategi bisnis yang tepat, seperti penggunaan teknologi maju, 

mengendalian investor tepat waktu, manajemen mutu total dan rekayasa 

ulang. Apapun yang menjadi starteginya, keberhasilanya sangat tergantung 

dari unsur manusianya, yaitu para pelaku startegi tersebut. Strategi bersaing 

apapun yang dipilih oleh perusahaan akan tetap mengandung resiko, oleh 

karena itu menciptakan keunggulan bersaing melalui manusia harus 

menggunakan pendekatan startegis. Hal ini perlu dilakukan karena manusia 

memiliki cipta, rasa, dan karsa atau kemampuan berfikir. Manajemen sumber 

daya manusia merupakan proses yang berkesinambungan dalam waktu yang 

lama dan lingkungan manajemen sumber daya manusia itu terus mengalami 

perubahan.3 

Salah satu pengelolahan paling penting dalam dunia perbankan selain 

pemasaran Bank adalah pengelolahan terhadap Sumber Daya Manusia 

(SDM). Hal ini karena Sumber Daya Manusia adalah tulang punggung dalam 

menjalankan roda kegiatan operasional suatu Bank. Penyediaan Sumber Daya 

                                                             
       2Ahmad Azmy,” Mengembangkan Human Resource Management Yang Strategis Untuk 
Menunjang Daya Saing Organisasi: Perspektif Manajemen Kinerja (Ferformance Managemen) Di 
Bank Syariah,” Binus Business Review, 1 (2015). 79. 
       3 Supriyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: CV. ANDI  OFFSET: 2015), 1.   
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Manusia sebagai motor penggerak operasional Bank haruslah dipersiapkan 

sedini mungkin. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh perusahaan tidak 

akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh Sumber 

Daya Manusia yang mempunyai kinerja yang optimal.4 

Sumber Daya Manusia merupakan elemen yang paling strategik dalam 

organisasi. Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh 

manusia, sebaliknya,menjadi penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi 

dalam berbagai bentuknya. Karena itu, memberikan perhatian kepada unsur 

manusia merupakan salah satu tuntutan keseluruhan upaya meningkatkan 

kinerjakaryawan.5 

Nitisemintomenjelaskan definisi kinerja sebagai hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral ataupun etika. Dengan kinerja yang baik, maka setiap pegawai dapat 

menyelesaikan segala beban organisasi dengan efektif dan efisien sehingga 

masalah yang ada di organisasi teratasi dengan baik.6Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan baik hasil maupun perilaku  kerja yaitu 

kemampuan dan keahlian, kepemimpinan, kepuasan kerja, lingkungan kerja 

dan kompensasi.7 

                                                             
       4 Kasmir, Manajemen Perbankan ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 154-157. 
       5 Sondang P, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 2. 
       6 Alex Nitiseminto, Manajemen Personalia(Jakarta: Galia Indonesia, 2000), 190. 
7Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Praktik (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2016), 182-184.   
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Jika perusahaan  ingin mendapatkan kinerja yang maksimal, maka 

perusahaan harus bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif. Lingkungan 

kerja adalah suasana atau kondisi disekitar lokasi tempat kerja. Lingkungan 

kerja diharapkan dapat menambah semangat dalam bekerja,jika karyawan 

merasa senang atau gembira untuk bekerja maka, kinerja karyawan akan 

meningkat. Apabila hal ini dapat berjalan dengan baik maka pencapaian 

tujuan suatu organisasi akan berjalan dengan baik.8 

Usaha untuk meningkatkan Kinerja Karyawan adalah dengan 

memperhatikan  Kompensasi.Kompensasi adalah fungsi Human Resource 

Management yang berhubungan dengan setiap reward yang diterima setiap 

individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas organisasi. Kompensasi 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa 

orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada perusahaan yang lainya. 

Artinya dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan 

terus meningkatkan kualitas kinerjanya.9 

Menurut Ahmed dan Uddin dalam Jurnal EMBA, kepuasan kerja 

dapat mempengaruhi kinerja karena kepuasan kerja memainkan peranan yang 

penting dalam mengembangkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi 

dan kinerja. Kepuasan kerja adalah sikap positif atau negatif dari emosional 

karyawan memandang pekerjaan baik yang diwunjudkan dalam keadaan 

menyenangkan atau tidak. Karyawan cenderung akan meningkatkan 

                                                             
       8 Ibid., 192.  
       9 Kasmir, Manajemen Suber Daya Manusia, 232-239.  
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kinerjanya apabila kepuasan kerja karyawan terpenuhi.10 Faktor-fator yang 

mempengaruhi kepuasan kerja adalah balas jasa yang adil dan layak, 

penempatan yang tepat sesuai dengan keahlihan, berat ringanya pekerjaan, 

peralatan yang menunjang pekerjaan, kepemimpinan dan suasana lingkungan 

pekerjaan.11 

Salah satu wilayah yang menjadi mayoritas usaha Bank Syariah 

adalah Kabupaten Jombang. Jombang adalah kabupaten yang terletak di 

bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1.159,50 km2 dengan  

jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa.  Potensi sumber daya alam terbesar 

di Kabupaten Jombang adalah dari sektor pertanian, perkebunan, 

perdagangan dan industri manufakturyang penyumbang PDBR terbesar di 

Kabupaten Jombang. Sebagian besar agama yang dianut penduduk 

Kabupaten jombang adalah islam. Kabupaten Jombang dikenal dengan 

sebutan kota santri karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok 

pesantren). Kabupaten Jombang terdapat beberapa lembaga keuangan syariah 

yang sudah banyak beroperasi yang memiliki peluang besar karena mayoritas 

masyarakat Kabupaten Jombang beragama islam.12 

Penelitian ini mengambil objek di BRISyariah Kabupaten Jombang 

yang terdiri dari BRISyariah KCP Ploso, BRISyariah KCP Mojoagung dan 

BRISyariah KCP Wahid Hasim.BRISyariah Kabupaten Jombang merupakan 

                                                             
       10 I Putu Sedhana Yasa,” Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan 
Kerja Dan Kinerja Karyawan,” Jurn al EMBA, 1 (2016), 612.    
       11 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2015), 
449.   
        12https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang diakses pada 15 November 2019 pukul 
16:21 WIB.  
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Bank Syariah yang mampu memadukan idialisme usaha dengan nilai-nilai 

rohani dalam melandasi kegiatan usahanya. BRISyariah Kabupaten Jombang 

memiliki karyawan34 orang yang bekerja di bank tersebut, sehingga dalam 

mengelolah sumber daya manusia perlu memperhatikan lingkungan kerja dan 

kompensasi dan kepuasan kerja pada diri karyawan yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 

BerdasarkanInformasi yang didapat melalui wawancara dengan 

Customer Service yaitu Ibu Lovia Harwin Wardhana mengatakan bahwa 

lingkungan kerja dikantor sudah baik, mendukung karyawan dalam bekerja 

seperti fasilitas kerja yang lengkap, ruangan yang bersih, dan ruang gerak 

yang cukup membuat karyawan betah berada dilingkungan kerja. Namun 

faktanya, tidak membuat kinerja karyawan meningkat.13 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anjar setyo bagian 

marketing diperoleh informasi bahwasistem kompensasi yang diberikan 

perusahaankepada karyawan sudah baik dan memadai. Namun faktanya, 

walaupun kompensasi yang diberikan sudah memadahi, kinerja karyawan 

menurun.14 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaanya. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan karyawan di BRISyariah 

Kabupaten Jombang Bapak Anjar Setyo selaku Marketingmengatakan bahwa 

karyawan merasa puas dengan lingkungan kerja dan sistem kompensasi yang 

                                                             
       13 Anjar Setyo, Hasil Wawancara, 17 September 2019. 
       14 Lovia Harwin Wardhana ,Hasil Wawancara, 17 September 2019. 
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diberikan karena sudah memadahi akan tetapi faktanya, kinerja yang 

dihasilkan menurun.15 Hal tersebut tentu saja sangat bertolak belakang 

dengan teori yang diungkapkan diatas. 

Mengingat cakupan yang sangat luas mengenai kinerja karyawan 

dengan beberapa faktor yang tidak mungkin terungkap secara keseluruhan 

maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada lingkungan kerja, 

kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan.Kinerja karyawan yang 

tinggi sangat diperlukan untuk menghasilkan kualitas kerja yang baik, kinerja 

karyawan tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan kerja, kompensasi 

dan kepuasan kerja. Jika menurunya kinerja karyawan tidak diatasi dengan 

benar dan profesional maka akan berdampak negatif pada perbankan maupun 

diri karyawan itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis akan 

membuat penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Karyawan 

Sebagai Variabel InterveningDi BRISyariah Kabupaten Jombang”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belangkang masalah yang dipaparkan maka dapat diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di 

BRISyariah Kabupaten Jombang? 

                                                             
        15Anjar Setyo, Hasil Wawancara, 17 September 2019. 
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2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di 

BRISyariah Kabupaten Jombang? 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

di BRISyariah Kabupaten Jombang? 

4. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawandi 

BRISyariah Kabupaten Jombang? 

5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di 

BRISyariah Kabupaten Jombang? 

6. Apakah kepuasan kerja dapat memediasi hubungan antara lingkungan 

kerja dengan kinerja karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang? 

7. Apakah kepuasan kerja dapat memediasi hubungan antarakompensasi 

dengan kinerja karyawan di BRISyariah Kabupaten  Jombang? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan di BRISyariah Kabupaten  Jombang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja karyawan di BRISyariah Kabupaten  Jombang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan di BRISyariah Kabupaten  Jombang. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan  di BRISyariah Kabupaten Jombang. 
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5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan kerja  dalam  memediasi 

pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di BRISyariah 

Kabupaten Jombang. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan kerja dalam memediasi 

pengaruh kompensasi kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan 

kerja di BRISyariah Kabupaten Jombang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan ilmu 

perbankan syariah dan pengetahuan mengenai manajemen sumber daya 

manusia. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi karyawan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikanmasukan bagi karyawan 

untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

b. Bagi Bank 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukanserta saran dalam 

pengembangan perbankan syariah, di BRISyriah Kabupaten Jombang, 
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Otoritas Jasa Keuangan(OJK),  dan Bank Indonesia (BI), juga menjadi 

bahan masukan untuk mengevaluasi yang dipandang perlu dalam usaha 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini, maka secara singkat akan 

disusun dalam 5 bab yang terdiri dari: 

 BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas tentanglandasan teori yang bersangkutan 

dengan materi yaitu kinerja karyawan, kepuasan kerja, 

lingkungan kerja dan kompensasi yang nantinya akan 

membantu menganalisa hasil penelitian, studi penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahastentangrancangan penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, Validitas dan 

reliabilitas, Teknik pengelolahan dan analisis data. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian,  

hasil pengujian instrumen (validitas dan reliabilitas), hasil 

pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Didalam 

bab penutup ini meliputi pembahasan untuk menjelaskan 

serta menjawab pertanyaan-pertanyaan didalam rumusan 

masalah. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1.  Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

 Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku yang telah dicapai dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam 

suatu periode tertentu. Jika kinerja berdasarkan hasil maka yang dilihat 

adalah jumlah kualitas maupun kuantitas oleh seseorang. Kinerja juga 

diartikan sebagai suatu pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari 

seseorang. Kinerja juga dikatakan suatu perbuatan, prestasi, suatu 

ketrampilan seseorang dalam mengerjakan pekerjaanya.1 

Kinerja atau performance  merupakan tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang lakukan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan 

diukur jika individu atau kelompok karyawan telah mempunyai kriteria 

keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi.2 

  Kinerja adalah pencapaian hasil kerja seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatuorganisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

                                                             
       1Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Praktik (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2016), 182-184.  
       2Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kopetensi  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2012), 95.  
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jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi yang terlibat secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika. Jadikinerja merupakan hal yang penting 

bagi perusahaan atau organisasi.3 

b. Penilaian Kinerja 

  Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu 

proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran 

dalam pengelolahan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang 

dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi secara efektifitas tindakan 

dalam mencapai tujuan organisasi.4 

Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada 

pihak managemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang 

selama ini telah melakukan pekerjaanya. Penilaian yang dilakukan 

tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan yang berati dalam 

menilai kinerja yang dilakukan dan selanjutnya dapat dilakukan 

perbaikan berkelanjutan.5 

Menurut Dessler, terdapat tiga faktor dalam penilaian kinerja yang 

populer, yaitu:   

a) Prestasi kerja, diantaranya: ketelitian, akurasi, keterampilan, dan 

penerimaan keluaran   

b) Kuantitas pekerjaan, meliputi: volume keluaran dan kontribusi  

                                                             
       3 Alex Nitiseminto, Manajemen Personalia(Jakarta: Galia Indonesia, 2000), 190.  
       4 Moeheriono, Pengukuran Kinerja, 96. 
       5 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja (Bandung: Alfabeta, 2010), 65.   
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c) Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi: membutuhkan saran, 

arahan atau perbaikan.6 

c. Manfaat Penilaian Kinerja 

 Secara umum manfaat dilakukan penilaian kinerja adalah: 

a) Meningkatkan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi 

kepada organnisasi 

b) Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-

masing karyawan 

c) Mengidentifikasi kebutuhan pelatih dan pengembangan karyawan 

sebagai dasar untuk menyediakan kriteria seleksi dan evalusasi 

program latihan dan pengembangan karyawan 

d) Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan 

sepeti produksi, tranfer dan pemberhentian.7 

d. Indikator Kinerja  

Indikator kinerja karyawan menurut Tampi, sebagai berikut:8 

a) Kualitas 

Dimana Tingkat pencapaian hasil aktifitas yang dilakukan mendekati 

sempurna,dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari 

penampilanaktifitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari 

suatuaktifitas. 

 

                                                             
       6 Yosephus L Sinour, Etika Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 33.  
       7 Masram, Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional (Sidoarjo, Zifatama Publisher, 
2017), 149. 
       8 Tampi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. 
Bank Negara Indonesia, TBK (Regional Sales Manado)”, Acta Diurma,4 (2014), 7. 
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b) Kuantitas 

Target yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah 

siklusaktifitas yang diselesaikan. 

c) Motivasi 

Motivasi yang muncul atau terbentuk dari sikap seorang karyawan 

dalam menghadapisituasi dalam kerja. Motivasi merupakan kondisi 

yang mendorong diripegawai terarah untuk mencapai tujuan 

organisasi (tujuan kerja). 

d) Hubungan Rekan Kerja 

 Rekan yang mau bekerja sama dan saling mendukung 

merupakansumber yang paling sederhana dalam mencapai hasil 

kerja. 

e) Lingkungan Fisik Tempat Kerja 

Segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar para pekerja dan 

yangdapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yangdibebankan. 

 

2. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan dimana para karyawan memandang 

pekerjaanya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 
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pekerjaanya. Hal ini nampak pada sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya.9 

Kepuasan kerja adalah sikap emosional pada diri seseorang yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dituangkan dalam 

moral kerja, kedisplinan dan prestasikerja. Emosional karyawan dimana 

terjadi titik temuantara nilai balas jasa kerja dengan oleh 

perusahaandengan tingkat balas jasa yang diinginkan karyawan juga bisa 

diartikan sebagai kepuasan kerja. Baik berbentuk finansial maupun non 

finansial.10 

Kepuasan kerja adalah cara individu merasakan pekerjaannya 

yang dihasilkan dari setiap individu dalam pekerjaan. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya. Ini nampak 

dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi didalam lingkungan kerjanya. Manajemen harus senantiasa 

memonitor kepuasan kerja, karena karena hal ini memperngaruhi tingkat 

absensi perputaran tenaga kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan dan 

masalah vital lainya.11 

b. Pentingnya Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja nampak dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaanya dan segala sesuatu yang dihadapi dalam lingkungan 

kerjanya. selain itu kepuasan juga berperan penting dalam kemampuan 

                                                             
       9 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah 
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 279.  
       10 Priyono Marnis, Manajemen Sumber Daya Manusia (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2008), 
228. 
       11 M Arifin, Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010), 60.  
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perusahaan untuk menarik dan memelihara karyawan yang berkualitas. 

Kepuasan kerja juga dapat berfungsi untuk meningkatkan semangat kerja 

karyawan, menurunkan tingkat absensi, meningkatkan produktivitas, 

meningkatkan loyalitas karyawan dan mempertahankan karyawan untuk 

tetap bekerja diperusahaan terutama karyawan ahli/profesional yang 

sangat besar peranya dalam mengoperasikan perusahaan. Kepuasan kerja 

pada karyawan dapat dilihat dari kehadiran dan perputaran yang baik dan 

terkadang prestasi kerjanya lebih baik dari pada yang tidak memperoleh 

kepuasan kerja. karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja maka 

konsekuensi yang harus di hadapi perusahaan adalah kemangkiran, 

kelambanan, pengunduran diri lebih awal. Bagi karyawan dan 

perusahaan kepuasan kerja mempunyai arti yang penting.12 

d. Cara Meningkatkan Kepuasan Kerja 

Cara meningkatkan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan hal-hal 

berikut:13 

a) Membuat Cara Kerja Menjadi Menyenangkan 

Melakukan pekerjaan tanpa kekangan yang tidak perlu dapat 

memberikan perasaan rileks dan menyenagkan. Karyawan dapat lebih 

fokus pada pekerjaanya dan mampu bekerja secara optimal sehingga 

dapat lebih di harapkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

 

                                                             
       12 Achmad Sani Supriyanto, Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia (Malang: 
UIN-MALIKI PRESS, 2010), 107-108. 
       13 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2015), 
449. 
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b) Memberikan Kompensasi yang Layak dan Adil 

Bagi karyawan kompensasi merupakan tujuan utama mereka 

melakukan suatu pekerjaan. Seseorang yang ingin memperoleh uang 

yang banyak selalu bekerja keras dan bahkan sering tidak mengenal 

waktu.  

c) Menciptakan Lingkungan Kerja yang Mendukung 

Ruang kerja yang cukup luas tidak hanya mampu memberikan 

keleluasan gerak dalam bekerja, tetapi juga memberikan suasana yang 

nyaman dan tidak saling mengganggu rekan kerja. Kenyamanan 

lingkungan kerja ini akan meningkatkan kepuasan kerjaa karyawan. 

d) Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis 

Hubungan interpersonal yang baik antara sesama rekan kerja dan 

antara pemimpin dengan karyawan akan mampu menciptakan suasana 

kerja yang nyaman dan saling mendukung. 

e) Menempatkan Karyawan Sesuai Kopetensinya 

Kopetensi dalam hal ini adalah bakat, meruapakan karakteristik 

individu yang tidak didasari telah memberikan panduan kepada 

individu tersebut dalam setiap persepsi, sikap dan perilakunya. 

Artinya seseorang akan menyukai dan tidak menyukai suatu pekerjaan 

karena didasarkan oleh karakteristik tersebut.14 

 

 

                                                             
       14Ibid., 450.   
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e. Dampak Kepuasan dan Ketidakpuasan Kerja 

a) Dampak Terhadap Produktivitas 

  Produktivitas kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya 

kepuasan kerja. Jika tenaga kerja tidak mempersiapkan ganjaran 

Intrinsik dan ekstrinsik berasosiasi dengan prestasi kerja, maka 

kenaikan dalam prestasi tak akan berkorelasi  dengan kenaikan dalam 

kepuasan kerja.   

b) Dampak Terhadap Ketidakhadiran dan Keluarnya Tenaga Kerja 

Ketidak puasan Kerja pada tenaga kerja atau karyawan dapat 

diungkapkan ke dalam berbagai macam cara. Misalnya selain 

meninggalkan pekerjaan, karyawan selalu mengeluh, membangkang, 

dan menghindari sebagaian tanggung jawab mereka.  

c) Dampak Terhadap Kesehatan 

Meskipun jelas bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan kesehatan, 

kepuasan kerja menunjang tingkat dari fungsi fisik dan mental serta 

kepuasan sendiri tanda dari kesehatan.15 

f. Indikator Kepuasan Kerja 

Menurut Hasibuan, untuk mengukur kepuasan kerja karyawan 

dapat dilakukan melalui beberapa aspek yaitu:16 

a) Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan suatu keharusan dan perlu dimiliki oleh 

setiapkaryawan dalam bekerja. 

                                                             
       15 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: KENCANA, 2009), 80-82.   
        16 S. P Melayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia(Jakarta: Bumi Angkasa, 2001), 
202. 
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b) Moral Kerja 

Moral kerja merupakan suatu perasaan bertanggung jawab karyawan 

ataspekerjaannya sehingga akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan 

dari karyawantersebut. Karyawan yang memilki moral kerja rendah 

cenderung memiliki hasilpekerjaanya yang kurang maksimal, begitu 

juga sebaliknya karyawan yangmemiliki moral kerja tinggi akan 

memiliki hasil pekerjaannya yang lebihmaksimal. 

c) Turnover 

Turnover yaitu tingkat pergantian atau keluar masuknya karyawan 

pada suatuperusahaan. Pada umumnya apabila seorang karyawan 

kurang memiliki kepuasandalam bekerja pada suatu perusahaan, maka 

karyawan tersebut akan memilikikeinginan untuk keluar dari 

perusahaan tersebut. 

3. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja merupakan suasana atau kondisi disekitar tempat 

bekerja. Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana nyaman dan 

memberikan ketenangan maka akan membuat suasana kerja menjadi 

kondusif kondusif. Sehingga dapat menghasikan hasil kerja seseorang 

menjadi lebih baik, karena bekerja tanpa gangguan. Namun sebaliknya 

jika kondisi lingkungan kerja tidak memberikan kenyamanan atau 
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ketenangan, maka akan berakibat suasana kerja akan terganggu, yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi dalam bekerja.17 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan bahan dan alat perkakas yang 

dihadapi dilingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode 

kerjanya serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun 

sebagai kelompok.18 

b. Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

Menurut Dewi, bahwa secara garis besar jenis lingkungan kerja 

terbagi dalam 2 macam, yaitu:19 

a) Lingkungan kerja fisik, adalah keadaan disekitar tempat kerja yang 

berbentuk fisik yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

b) Lingkungan kerja non fisik, merupakan keadaan yang berkaitan dan 

terjadi secara langsung dengan hubungan kerja baik hubungan dengan 

atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan 

dengan bawahan. 

c. Indikator Lingkungan Kerja 

Menurut Nitiseminto,  menyatakan bahwa yang menjadi indikator 

indikator lingkungan kerja adalah:20 

 

                                                             
       17 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia Praktik Dan Teori , 192.  
       18 Sudarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 
222. 
       19 Nurul Rohana Dewi,”Pengaruh Kemampuan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan(studi pada BMT Taruna Sejahtera),” Skripsi (STAIN Salatiga, 2014), 35. 
       20 Nitisemito, Mananjemen Personalia, 36. 
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a) Penerangan 

 Penerangan memegang peranan penting dalam meningkatkan 

semangat karyawan dalam ruang kerja, sehingga mereka akan dapat 

menunjukkan hasil kerja yang baik,  

b) Suhu Udara 

Sirkulasi udara yang cukup dibutuhan dalam ruangan kerja 

karyawan.Menyebabkan  kesegaran fisik dari karyawan jika adanya 

pertukaran udara yang cukup. Semangat karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan  akan menurun jika suhu udara terlalu 

panas.  

c) Suara Bising. 

Suara yang bunyinya sangat mengganggu para karyawan dalam bekerja 

akan menimbulkan atau  merusak konsentrasi kerja karyawan yang 

bisa menyebabkan terjadinya kesalahan, sehingga kinerja karyawan 

bisa menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, setiap organisasi harus 

selalu berusaha untuk menghilangkan suara bising tersebut atau paling 

tidak menekanya untuk memperkecil suara bising tersebut. 

d) Penggunaan Warna 

warna dapat berpengaruh terhadap karyawan dalam melasanakan 

pekerjaan, akan tetapi banyak perusahaan yang kurang memperhatikan 

masalah warna. Dengan demikian, pengaturan hendaknya memberi 

manfaat, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. 

Pemilihan warna yang salah dapat mengganggu pemandangan. 



 
 

23 
 

 

Sebaiknya pewarnaan pada dinding ruang kerja menggunakan warna 

yang lembut.21 

e) Ruang Gerak yang diPerlukan 

Karyawan dalam melaksanakan pekerjaanya diberikan ruangan yang 

cukup untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Jika tempat yang 

tersedia tidak dapat memberikan kenyamanan kayawan tidak mungkin 

dapat bekerja dengan tenang dan maksimal. Ruang gerak untuk tempat 

karyawan bekerja seharusnya direncanakan terlebih dahulu dengan 

demikian, para karyawan tidak terganggu didalam melaksanakan 

pekerjaan.  

f) Keamanan 

Rasa aman bagi karyawan sangat berpengaruh terhadap semanagat 

kerja dan kinerja karyawan. keamanan yang dapat dimasukkan ke 

dalam lingkungan kerja fisik. Jika ditempat kerja tidak aman, maka 

akan menjadikan para karyawan gelisah, tidak bisa konsentrasi serta 

semangat karyawan akan menurun.  

g) Hubungan Kerja 

Hubungan yang terjalin antara pimpinan dan karyawan atau rekan 

kerja akan menimbulkan banyak hal. Ketika rekan kerja baik, para 

karyawan akan merasa aman dan bisa diajak kerja sama antar tim dan 

saling membantu. Jika hubungan antar karyawan tidak baik, maka 

                                                             
       21 Ibid., 37. 
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akan menimbulkan masalah dalam meyelesaiakan pekerjaannya, 

terutama jika kerja sama dalam tim.22 

 

4.  Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

 Kompensasi adalah fungsi Human ResourceManagement (HRM) 

yang berhubungan dengan setiap jenis reward yang di terima individu 

sebagai balasan atas pelaksanaan atas tugas-tugas organisasi. Pegawai 

menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward finansial maupun non 

finansial. Sistem kompensasi yang baik merupakan sistem yang mampu 

menjamin kepuasan para anggota organisasi/ perusahaan yang pada 

giliranya memungkinkan organisasi/ perusahaan memperoleh, 

memelihara, serta memperkerjakan sejumlah karyawan yang berkinerja 

tinggi untuk kepentingan bersama. 23 

Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang 

atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

Kompensasi inilah yang akan dipergunakankaryawan beserta 

keluarganya dalam hal memenuhikebutuhan hidupnya. Besarnya 

kompensasimencerminkan status, pengakuan dan tingkat 

pemenuhankebutuhan yang dinikmati oleh karyawan besertakeluarganya. 

                                                             
       22 Ibid., 38.  
       23 Kadarisman, Manajemen Kompensasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 4-6.   
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Jika statusnya, dan pemenuhan kebutuhanmenjadi semakin banyak, yang 

pada gilirannya kepuasankerja akan semakin baik.24 

 Kompensasi dapat diartiakan sesuai yang diterima karyawan 

sebagai balas jasa. Balas jasa diterima akibat tenagaatau keahliannya 

dipakai oleh bank. Pemberian kompensasiharus menyeimbangkan 

kemampuan perusahaan melaluipeningkatan laba dan kemampuan 

karyawannya.25 

b. Jenis-Jenis Kompensasi 

  kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu :26 

a) Kompensasi Langsung 

1) Gaji. 

 Gaji adalah sejumlah uang yang diberikan kepada karyawan secara 

tetap sebagai balas jasa atas kontribusinya dalam organisasi. 

2) Upah. 

 Upah adalah imbalan finansial yang diberikan secara langsung 

kepada karyawan yang didasarkan pada jam kerja, jumlah barang 

yang dihasilkan, atau banyaknya pelanggan yang diberikan. 

3) Tunjangan. 

Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

tertentu sebagai imbalan atas pengorbananya sebagai tuntutan 

                                                             
       24 Priyono Marnis, Manajemen Sumber Daya Manusia, 223. 
       25Andrianto, Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktek (Jakarta: CV. 
Penerbit Qiara Media, 2019), 232.  
       26 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, 271.  
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pekerjaan yang melebihi karyawan lain, baik pikiran tenaga dan 

priskologis. 

4) Insentif. 

Insentif merupakan imbalan dalam bentuk fasilitas yang diberikan 

secara langsung kepada karyawan yang kinerjanya melebihi standar 

yang ditentukan. 

b) Kompensasi Tidak Langsung 

    Kompensasi tidak langsung merupakan imbalan yang 

diberikan kepada karyawan yang sudah mengakhiri masa baktinya 

diorganisasi atau perusahaan karena pensiun atau meninggal dunia, 

sebagai penghargaan atas jasa-jasa karyawan tersebut selama 

mengabdi diperusahaan. 

1) Kompensasi Finansial di antaranya yaitu pensiun penuh, pensiun 

dini, pesangon, pensiun janda/duda. 

2) Kompensasi Nonfinansial yaitu kompensasi yang tidak langsung di 

berikan kepada mereka yang pensiun penuh atau pensiun dini, yaitu 

berupa ansuransi kesehatan.27 

c. Tujuan Pemberian Kompensasi 

a) Menghargai Prestasi Kerja 

 Memberikan kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan 

organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan.  

 

                                                             
       27 Ibid., 272.  
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b) Menjamin Keadilan 

 Sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan 

antara karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan akan 

memberolek kompensais sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan dan 

prestasi kerja. 

c) Mempertahankan Karyawan 

 Sistem koompensasi yang baik, para karyawan akan lebih servival 

bekerja pada organisasi. Hal ini berati mencegah keluarya karyawan 

dari organisasi itu mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. 

d) Memperoleh Karyawan yang Bermutu 

 Sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon 

karyawan akan lebih banyak pula peluang untuk memilih karyawan 

yang terbaik. 

e) Mengendalikan Biaya 

 Sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya 

melakukan rekrutmen. 

f) Memenuhi Peraturan-Peraturan 

 Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah. 

Suatu perusahaan yang baik dituntut adanya sistem administrasi 

kompensasi yang baik pula.28 

 

 

                                                             
       28 Edi Sutrisno, Manajemen Sumberdaya Manusia, 188-189.  
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e. Indikator Kompensasi 

 Menurut Panggabean, mengemukakan beberapa indikator 

pengukuran kompensasi sebagai berikut:29 

a) Gaji 

  Gaji adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada 

karyawanya yang sudah bekerja diperusahaan dalam periode tertentu 

yang menghasilkan kualitas output yang berkualitas maupun tidak 

atau jasa yang diberikan perusahaan dalam kemajuan perusahaan. 

b) Insentif 

  Insentif merupakan penghasilan tambahan yang akan diberikan 

kepada para karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. 

c) Tunjangan 

Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang diberikan kepada 

karyawan, misalnya pemberian tunjangan hari raya, jasa kesehatan 

dan pemakaian kendaraan perusahaan. 

 

B. Studi Penelitian Terdahulu 

Menurut Nurul Ikhsan Sahlan, dalam jurnalEMBA yangberjudul 

“Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja Dan Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan  Pada PT Bank Sulut Cabang Airmadidi. Jumlah sampel 

yang digunakan 60 Responden. Hasil penelitian bahwa variabel Lingkungan 

                                                             
        29 S Mutiara Panggabean, Manajen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 
66. 
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kerja, kepuasan kerja dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

pengamatan langsung, wawancara dan kuesioner, sedangkan penulis dalam 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan 

obesrvasi. Penulis juga membahas mengenai variabel lingkungan kerja, 

kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan, akan tetapi penulis 

menggunkan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis dataregresi linier berganda dengan bantuan 

SPSS 19.0 for windows, sedangkan penulis juga menggunakan metode dan 

bantuan SPSS serupa denganpenelitian ini.Penulis melakukan penelitian di 

Bank BRISyariah Kabupaten Jombang. 30 

 Menurut I Putu Sedhana Yasa, dalam Jurnal EMBA yang 

berjudul “Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan 

Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada Karyawan Karma Jimbaran”. Penelitian 

ini membahastentang pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap 

kepuasan kerja dan kinerjakaryawan, sedangkan penulis juga membahas 

lingkungan kerja kompensasi dan menabahkan kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening,  penulismelakukan penelitian di BRISyariah Kabupaten 

Jombang. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode analisis 

dataregresi linier berganda dengan bantuan SPSS 19.0 for windows dan 

sedangkan penulis juga menggunakan metode dan bantuan SPSS serupa 

denganpenelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

                                                             
       30 Nurul Ikhsan Sahlan, “  Pengaruh Lingkungan Kerja , Kepuasan Kerja Dan Kompensasi 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bank Sulut Cabang Airmadidi,” Jurnal EMBA, 1 (2015), 
ISSN 2303-1174.  
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kuesioner, Sedangkan penulis menggunakan metode pengumpulan datayaitu 

kuesioner, wawancara, dan observasi.31 

Menurut Nuruh Hidayah,dalam jurnal Profitayang berjudul “Pengaruh 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai 

Variabel Intervening Pada Karyawan Bagian Keuangan Dan Akuntasi UNY”.  

Jumlah sampel sebanyak 70 responden. Jenis penelitian ini menggunakan 

jenis studi kausal yaitu tipe penelitian karakteristikmasalah berupa hubungan 

sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Metode pengumpulan data 

dengan kuesioner, Sedangkan penulis menggunakan teknik wawancara, 

obeservasi dan kuesioner. Hasil penelitian adalah variabel Kompensasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan yang 

dimediasi oleh kepuasan kerja. Penulis juga membahas mengenai variabel 

kompensasi, kinerja karyawan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja. Penulis 

juga menggunkan kepuasan kerja sebagai variabel intervening.Penelitian ini 

menggunakan metode analisis dataregresi linier berganda dan analisis jalur 

(path analysis)dengan bantuan SPSS 19.0 for windows, sedangkan penulis 

juga menggunakan metode dan bantuan SPSS serupa denganpenelitian ini. 

Penulis melakukan penelitian di Bank BRISyariah Kabupaten Jombang.32 

Menurut Nuraini Firmandari, dalam jurnal EKBISI yang berjudul 

“Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi 

Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank  Syari’ah Mandiri Kantor Cabang 

                                                             
       

31
I Putu Sedhana Yasa,” Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan 

Kerja Dan Kinerja Karyawan,” Jurn al EMBA, 1 (2016), 612.    
       32Nurul Hidayah, “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan 
Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Karyawan Bagian Keuangan Dan Akuntansi UNY, ” 
Jurnal Profita, 4 (2016), 1. 
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Yogyakarta”. Sampel yang digunakan sebanyak 79 responden. Jenis 

penelitian penelitian ini merupakan penelitian terapan yaitu replikasi dari 

penelitian terdahulu. Penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Penulis membahas mengenai variabel kompensasi dan kinerja karyawan, 

akan tetapi penulis juga menambahkan variabel lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda dan moderating 

(Moderated Regression Analysis/ MRA) dengan bantuan SPSS 19.0 for 

windows,Sedangkan penulis dalam Teknik Analisis data juga menggunakan 

analisis regresi berganda dan analisis jalur (path analysis) menggunakan 

metode dan bantuan SPSS.Hasil penelitian bahwa variabel Kompensasi dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan 

berpengaruh secara signifikan. Dalam teknik pengumpulan data Penelitian 

menggunakan kuesioner, sedangkan penulis menggunakan teknik 

wawancara, obeservasi dan kuesioner. Penulis melakukan penelitian di Bank 

BRISyariah Kabupaten Jombang.33 

Menurut Bayu Dwilaksono Hanafi, dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi 

Dan Bisnis yang berjudul “Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel 

Mediasi Pada PT BNI Lifeinsurance”. Teknik pengumpulan data melalui 

observasi media kuesioner, penulis menggunakan teknik wawancara, 

obeservasi dan kuesioner. Hasil dari penelitian yaitu variabel Motivasi dan 

                                                             
       33  Nuraini Firmandari, “ Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi 
Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta,” EKBISI, 1 (2014), 
ISSN:1907-9109. 
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lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan dimediasi oleh kepuasan kerja. Penulis juga membahas mengenai 

variabel lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Penulis 

menggunakan variabelkepuasan kerja sebagai variabel intervening. Teknik 

Analisis datadalam penelitian ini  menggunakan analisis regresi berganda dan 

moderating (Moderated Regression Analysis/ MRA) dengan bantuan SPSS 

19.0 for windows, sedangkan penulis dalam Teknik Analisis data juga 

menggunakan analisis regresi berganda dan analisis jalur (path analysis) 

menggunakan metode dan bantuan SPSS. Penulis melakukan penelitian di 

Bank BRISyariah Kabupaten Jombang.34 

 

Tabel 2.1 

Studi Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Nurul Ikhsan 

Sahlan (2015) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja, Kepuasan 

Kerja Dan 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan  Pada 

PT Bank Sulut 

Cabang Airmadidi 

1. Lingkungan kerja 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap kinerja 

karyawan,  

2. kepuasan kerja 

tidak 

berpengarush 

secara parsial 

terhadap kinerja 

karyawan,  

3. kompensasi 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

1. Menggunkan 

variabel 

Lingkungan 

kerja, 

kepuasan 

kerja, 

kompensasi 

dan kinerja 

karyawan 

2. Metode 

penelitian 

3. Jenis 

penelitian 

1. Tempat 

Penelitian 

2. Tidak 

menggunakan 

variabel 

intervening 

 

                                                             
       34 Bayu Dwilaksono Hanafi, “ Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada PT BNI Lifeinsurance, “ 1 
(Maret 2017), E-ISSN:2302-2663. 
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No Peneliti/Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

karyawan. 

2 I Putu Sedhana 

Yasa, Pengaruh 

Kompensasi Dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Dan Kinerja 

Karyawan Pada 

Karma Jimbaran 

1. Lingkungan kerja 

dan kompensasi 

secara signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan 

2. Kompensasi dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

 

1. Variabel 

lingkungan 

kerja, 

kompensasi, 

kepuasan kerja 

dan kinerja 

karyawan 

2. Metode 

penelitian 

3. Jenis 

penelitian 

 

1. Lokasi 

penelitian 

2. Tidak 

menggunakan 

variabel 

intervening 

 

3 Nurul Hidayah 

(2016) Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan 

Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel 

Intervening Pada 

Karyawan Bagian 

Keuangan Dan 

Akuntasi UNY 

1. Kompensasi 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan yang 

di mediasi oleh 

kepuasan kerja 

1. Menggunkan 

Variabel 

kompensasi, 

kinerja 

karyawan dan 

kepuasan kerja 

2. Menggunakan 

variabel 

intervening 

3. Jenis penelitian 

4. Metode 

penelitian 

1. Menggunakan 

variabel 

independen 

lingkungan 

kerja 

2. Tempat 

penelitian 

 

 

 

 

 

4 Nuraini 

Firmandarii 

(2014) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan 

Motivasi Sebagai 

Variabel Moderasi 

Pada Bank 

Syari’ah Mandiri 

Kantor Cabang 

Yogyakarta 

1. Kompensasi 

Mempunyai 

Pengaruh 

Positif Dan 

Signifikan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Yang Di 

Mediasi Oleh 

Motivasi Kerja 

1. Variabel 

kompensasi 

dan kinerja 

karyawan 

2. Metode 

penelitian 

3. Jenis penelitian 

1. Tempat 

penelitian 

2. Variabel 

moderasi 
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No Peneliti/Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

5 Bayu Dwilaksono 

Hanafi (2017) 

Pengaruh 

Motivasi Dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan 

Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel 

Mediasi Pada PT 

BNI Lifeinsurance 

1. Motivasi dan 

lingkungan kerja 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan di 

mediasi oleh 

kepuasan kerja 

1. Menggunakan 

Variabel 

Lingkungan 

Kerja, Kinerja 

Karyawan dan 

Kepuasan 

Kerja 

2. Metode 

Penelitian 

3. Jenis penelitian 

 

1. Menggunakan 

variabel 

Moderasi 

2. Tempat 

Penelitian 

3. Jenis 

Penelitian 

 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 menjelaskan bahwa pada penelitian ini 

mengkaji teori yang sama dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, 

namun  penelitian ini mengembangkan konsep kinerja karyawan dari 

Kasmir yang menyatakan kinerja adalah hasil kerja dan perilaku yang telah 

dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan pada suatu periode. Dalam penelitian terdahulu oleh Nurul Ikhsan 

Sahlan menggunakan teori dari Anwar Prabu Mangkunegara kinerja 

karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan.  

Penelitian ini mengembangkan konsep lingkungan kerja berdasarkan 

teori dari Sudarmayanti yang menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah 

seluruh bahan dan alat perkakas yang dihadapi dilingkungan sekitar dimana 

seseorang bekerja. Sedangkan dalam penelitian terdahulu I Putu Sedhana 

Yasa menggunakan teori dari Alex S. Nitiseminto yang menyatakan 

lingkungan kerja adalah kondisi dari segala sesuatu yang terdapat disekitar 
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tempat bekerja karyawan yang mampu memberikan pengaruh bagi dirinya 

dalam melaksanakan pekerjaanya. 

Penelitian ini mengembangkan konsep kompensasi berdasarkan teori  

dari Kadarisman yang menyatakan Kompensasi adalah Human Resource 

Management yang berhubungan dengan setiap jenis reword yang diterima 

atas balas jasa dalam pelaksanaan tugas organisasi. Dalam penelitian 

terdahulu Nurul Hidayah menggunakan teori dari Handoko bahwa 

kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 

kontribusi jasa mereka pada perusahaan 

Penelitian ini mengembangkan konsep kepuasan kerja berdasarkan 

teori dari Burhanuddin Yusuf yang menyatakan kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana 

para karyawan memandang pekerjaanya. Dalam penelitian terdahulu oleh I 

Putu Sedhana Yasa menggunakan teori dari Handoko bahwa kepuasan kerja 

adalah sikap positif atau negatif dari emosional karyawan memandang 

pekerjaanya baik yang ditunjukan dalam keadaan menyenangkan atau tidak. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Mengingat pentingya Sumber Daya Manusia maka setiap perusahaaan 

harus memperhatikan tingkat kemampuan yang dimiliki karyawanya. 

Perusahaan memerlukan kinerja yang tinggi untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas produk perbankan syariah. Agar  kinerja karyawan maksimal, 

perusahaan harus memperhatikan tentang lingkungan kerja, kompensai dan 
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kepuasan kerja karyawan. Dari hasil analisa penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu serta penjabaran teori mengenai masing masing 

variabel, maka dapat dirumuskan suatu kerangka penelitian seperti Gambar 

2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan Gambar 2.1diketahui bahwa kinerja karyawan di 

BRISyariah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja, 

kompensasi dan kepuasan kerja. Jika lingkungan kerja meningkat maka 

kinerja karyawan juga meningkat. Selain itu, kompensasi yang meningkat 

juga akan meningkatkan kinerja karyawan. Kepuasan kerja dapat tercapai jika 

didukung oleh lingkungan kerja dan kompensasi. Jika kepuasan kerja 

terpenuhi maka kinerja karyawan juga akan meningkat. 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis berati dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu 

permasalahan penelitian. Hipotesis merupakan prediksi mengenai 

kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Hipotesis penelitian memberikan 

Lingkungan 
Kerja X1 

Kompensasi 
X2 

Kepuasan 
Kerja Z 

        Kinerja       
Karyawan Y 
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kerangka kerja untuk laporan hasil penelitian, dan pembuatan interpretasi 

data.35 Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan kerangka berfikir 

yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Ha1        = Ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadapa kinerja 

karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang 

Ho1        = Tidak ada pengaruh antara lingkungan kerja Terhadap Kinerja 

karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang 

2. Ha2= Ada pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja karyawan di 

BRISyariah Kabupaten Jombang 

Ho2= Tidak ada pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang 

3. Ha3= Ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

di BRISyariah Kabupaten Jombang 

Ho3= Tidak ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kepuasan  

kerja di BRISyariah Kabupaten Jombang 

4. Ha4= Ada pengaruh antara kompensasi terhadap kepuasan kerja di 

BRISyariah Kabupaten Jombang 

Ho4= Tidak ada pengaruh antara kompensasi terhadap kepuasan 

kerja di BRISyariah Kabupaten Jombang 

5. Ha5       = Ada pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang 

                                                             
35 Edy Purnomo, Metodelogi Penelitian Kuantitatif  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 78.  



 
 

38 
 

 

Ho5       = Tidak ada pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang 

6. Ha6       = Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja di BRISyariah Kabupaten Jombang 

Ho6       = Tidak ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja di BRISyariah Kabupaten 

Jombang 

7. Ha7      = Ada Ada pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja di BRISyariah Kabupaten 

Jombang 

Ho7       = Tidak ada pengaruh antara kompensasi secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja di 

BRISyariah Kabupaten Jombang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian dalam arti sempit menunjuk pada how to 

collectionof data yang meliputi data yang dikumpulkan, dan 

bagaimanamengumpulkannya, bagaimana variabel diukur dan bagaimana 

menentukankelompok yang dipelajari. Lebih spesifik lagi disebutkan bahwa 

perancangansatu penelitian meliputi keputusan seperti apa variabel yang 

dicakup danbagaimana mengukur, apa yang digunakan, apa prosedur yang 

digunakan.1 

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Metodepenelitian kuantitatifdapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.2 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Devinisi operasional adalah bagian yang mendefinisikan sebuah 

variabel agar dapat diukur dengan cara melihat dimensi dari suatu variabel. 

                                                             
       1 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 
97.  
       2 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 8. 
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Dimensi dapat berupa perilaku, aspek atau sifat.3 Variabel dalam penelitian 

ini terdiri dari variabel bebas (X), variabel intervening (Z) dan variabel 

terikat (Y).  

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah suatu variabel yang variasi nilainya 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variasi variabel yang lain.4Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan 

(Y). 

Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku yang telah dicapai dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam 

suatu periode tertentu. Jika kinerja berdasarkan hasil maka yang dilihat 

adalah jumlah kualitas maupun kuantitas oleh seseorang. Kinerja juga 

diartikan sebagai suatu pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari 

seseorang. Kinerja juga dikatakan suatu perbuatan, prestasi, suatu 

ketrampilan seseorang dalam mengerjakan pekerjaanya.5 

2. Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel yang menjadi antara adanya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Idealnya efek pengaruh 

tidak langsung dari variabel bebas ke variabel terikat melalui variabel 

antara akan lebih kuat dibanding efek langsung dari variabel bebas ke 

                                                             
       3 Juliansyah Noor, Metode Penelitian Srips, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah (Jakarta: 
Kencana, 20112), 97.  
       4 Zainal Mustafa, Mengurangi Variabel Hingga Instrumentasi (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 
2009), 23-24.  
       5 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Praktik (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2016), 182-184. 
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variabel terikat. Variabel intervening yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah kepuasan kerja (Z). 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaanya. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya. 

Hal ini nampak pada sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala 

sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya.6 

3. Variabel Independen 

Variabel independen adalah suatu variabel yang variasi nilainya akan 

mempengaruhi nilai variabel yang lain.7 Variabel independen dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Lingkungan Kerja (X1) 

Lingkungan kerja merupakan suasana atau kondisi disekitar tempat 

bekerja. Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana nyaman dan 

memberikan ketenangan maka akan membuat suasana kerja menjadi 

kondusif kondusif.8 

b. Kompensasi (X2) 

Kompensasi adalah fungsi Human ResourceManagement (HRM) yang 

berhubungan dengan setiap jenis reward yang diterima individu 

sebagai balasan atas pelaksanaan atas tugas-tugas organisasi. Pegawai 

                                                             
       6 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah 
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 279.  
       7 Zainal Mustafa, Mengurangi Variabel Hingga Instrumentasi, 23.  
       8 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia), 192.  
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menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward finansial maupun 

non finansial.9  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional dan Indikator Variabel10 

Variabel Indikator No. Butir Sumber 

 

 

 

 

Lingkungan 

kerja (X1) 

1. Penerangan 1, 2 Alex Nitiseminto 

(2000), 

Manajemen 

Personalia. 

 

2. Suhu Udara 3, 4 

3. Suara Bising 5, 6 

4. Ruang Gerak 7, 8 

5. Keamanan Kerja 9, 10 

6. Penggunaan warna 11, 12 

7. Hubungan Kerja 13, 14 

 

 

Kompensasi 

(X2) 

1. Gaji 1, 2, 3 S.Mutiara 
Panggabean 
(2004), Manajen 
Sumber Daya 
Manusia  
 

2. Insentif 4, 5 

3. Tunjangan 6, 7, 8 

 

 

Kepuasan 

Kerja (Z) 

1. Kedisiplinan  1, 2 S. P Melayu 
Hasibuan 
(2001), 
Manajemen 
Sumber Daya 
Manusia 
 

2.  Moral Kerja 3, 4, 5 

3. Turnover 6, 7 

 1. Kualitas 1, 2 Tampi, “Pengaruh 

                                                             
       9 Kadarisman, Manajemen Kompensasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 4-6. 
       10 Wiratna Sujarweni, Metodelogo Penelitian Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press,2015), 80. 
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Variabel Indikator No. Butir Sumber 

 

 

 

 

Kineerja 

Karyawan (Y) 

2. Kuantitas 3, 4, 5 Gaya 

Kepemimpinan 

dan Motivasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada 

PT.Bank Negara 

Indonesia, TBK 

(Regional Sales 

Manado) 

3. Motivasi 6, 7, 8 

4. Hubungan Rekan 
Kerja 

9, 10 

5. Lingkungan Kerja 11, 12 

 

C. Lokasi, Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di BRISyariah 

KCP Ploso di Jalan Rejoagung No.38 Kecamatan Ploso, BRISyariah KCP 

Mojoagung di jalan Gambiran No. 140, BRISyariah KCP Wahid Hasyim di  

Jalan Wahid Hasim No. 9A1-2 Kabupaten Jombang.Penelitian dilakukan 

tanggal 9 September sampai 11 Oktober 2019 

Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.11 

Dalam penelitian ini populasi yang dimahsud adalah karyawan di BRISyariah 

Kabupaten Jombang yaitu, BRISyariah KCP Ploso dengan jumlah karyawan 

                                                             
       11 Sugiyono, Metode Penelitian, 82. 
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10 orang, BRISyariah KCP Mojoagung dengan jumlah karyawan 12 orang 

dan BRISyariah KCP Wahid Hasim jumlah karyawan 12 orang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebu bila populasi besar dan peneliti tidak mungkim mempelajari 

semua yang ada pada polulasi. Maka peneliti bisa menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

representative (mewakili).12Sampel dalam Peneliti ini menggunakan populasi 

yaitu seluruh karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang sebanyak 34 

Responden .  

Teknik sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel atau 

besar suatu  sampel. Teknik pengambilan sampling adalah suatu cara 

mengambil sampel yang Representative dari populasi. Representativesampel 

yang diambil benar-benar mewakili dan menggambarkan keadaan populasi 

yang sebenarnya. Cara yang ditempuh untuk menentukan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan sensus atau Sampling total. Sensus 

atau sampling total adalah adalah teknik pengembalian sampel dimana 

seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Penelitian yang dilakukan 

pada populasi dibawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus, sehingga 

seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sampel semua sebagai subyek 

yang dipelajari atau sebagai responden pemberi informasi.13 

 

 

                                                             
       12 Ibid., 81.  
       13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: ALFABETA 2018), 140. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan data 

bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.14 

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data penelitian ini 

didapat dari penyebaran kuesioner kepada karyawan BRISyariah 

Kabupaten Jombang. Adapun perolehan data adalah skor dari kuesioner 

yang di bagikan peneliti pada karyawan bank. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner (angket), yang disebar kepada karyawan 

BRISyariah Kabupaten Jombang. Teknik ini merupakan bentuk alat 

pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Diharapkan 

dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada setiap responden, peneliti 

                                                             
       14 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2016), 35-36. 
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dapat menghimpun data yang relevan dengan tujuan penelitian tersebut 

valid dan reliabel.15 

   Jenis slaka pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert, yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap 

seseorang, dengan menempatkan kedudukan sikapnya pada kesatuan 

perasaan kontinum yang berkisar dari “sangat positif” hingga ke “ sangat 

negatif”terhadap suatu objek priskologis. Objek priskologis ini perlu 

ditentukan secara tegas, mengingat pembuatan sekumpulan item yang akan 

memperlihatkan opini terhadap objek.16 Angket yang digunakan dalam 

dalam penelitian ini adalah angket dengan skala likert yang memuat  4 

pilihan jawaban, yaitu: (SS) sangat setuju, (S) setuju, (TS) tidak setuju, 

(STS) sangat tidak setuju.17 Angket ini digunakan untuk menggali 

informasi tentang pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

   Tabel 3.1 

 Metode Pembobotan Skala Likert 

Peryataan Bobot Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

                                                             
       15 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: 
PTRajaGrafindo Persada, 2008), 150-151. 
      16 Anting Sumantri, Statistika Dalam Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 35.  
       17 Eko Hartoyo, “Perbedaan Skala Likert Lima Dengan Modifikasi Skala Likert Empat Skala”, 
Metodologi Penelitia, (September 2017), 2. 
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2. Wawancara 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara. Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan karyawan di 

BRISyariah KCP Ploso, yaitu lingkungan kerja yang mendukung, sistem 

kompensai yang sudah memadahi namun adanya ketidakpuasan kerja pada 

diri karyawan sehingga kinerja karyawan menurun.18 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas  

Validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen penelitian 

yang digunakan. Setiap penelitian selalu dipertanyakan mengenai validitas 

alat yang digunakan. Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat itu dipakai 

untuk mengukur sesuai dengan kegunaannya. Validitas menunjukan 

ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukuranya. 

Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur.Uji 

validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil r  hitung 

kita bandingkan dengan r tabel di mana df=n-2 dengan sig 5%. Jika r tabel 

< r hitung maka valid.19 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan sutu instrumen yang cukup dipercaya 

(konsisten) untuk digunakan alat pengumpulan data karena instrumen 

                                                             
       18 Anjar Setyo, Hasil Wawancara, 17 September 2019.  
       19 Saifuddin Azwar, Reliabilitas Dan Validitas  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5. 
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sudah baik. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama, sedangkan hasil penelitian yang realiabel 

adalah apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Uji 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat ke stabilan suatu alat ukur. 

Uji realibilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir 

pertanyaan. Jika nilai Alpha > 0,60 maka reliabel. Dengan rumus sebagai 

berikut:20 

r�
�

(���)
� �1 −

åσ
��

���
� 

Keterangan: 

r  = koefisien reliability instrumen (cronbachalfa) 

k  = banyaknya butir pertanyaan  

Σσb
2 = total varains butir 

σt
2 = total varians 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi data. 

Dengan demikian uji normalitas mengasumsikan bahwa data ditiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Pengujian statistika parametrik dengan analisis regresi linier ganda 

                                                             
       20 Ibid., 6.  
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termasuk jenis analisis statistika yang memerlukan uji normalitas.Ada 

beberapa uji statistika yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas, yaitu uji kolmogorov smirnov.21 

   Hipotesis yang digunakan :  

H0 : residual tidak tersebar normal  

Ha : residual  tersebar normal 

Jika nilai signifikan (p-value) > 0,05 maka H0 diterima yang artinya 

normalitas terpenuhi. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi dalam penelitian, terjadi ketidaksamaan 

varian dan residual yang diamati. Apabila varian yang diamati bersifat 

tetap, keadaan disebut sebagai homoskedastivitas. Sebaliknya jika 

varian yang diamati berubah disebut heteroskedastivitas. 

 H0 : Varian residual homogen (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas) 

 Ha : Varian residual tidak homogen (terjadi kasus heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 0,05 

maka H0 diterima yang artinya varian residual homogen (tidak terjadi 

kasus heteroskedastisitas) 

 

 

                                                             
       21 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, 2009), 127-128.  
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c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara 

variabel bebas (variabel independen). Uji regresi yang baik 

selayaknya tidak terjadi Multikolinieritas.  

1) Nilai R2 yang di hasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2) Menganalisis korelasi antara variabel bebas. Jika antara variabel 

bebas ada kolerasi yang cukup tinggi (di atas 0,90) maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka 

tingkat kolonieritas dapat ditoleransi. 

4) Nilai elgenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinieritas.22 

d. Uji Autokolerasi 

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada kolerasi antara residual pada periode t dengan 

residual pada t-1 (sebelumnya). Autokolerasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Metode 

Durbin Watsonmerupakan metode yang banyak digunakan untuk 

mendeteksi masalah autokolerasi. Metode ini dikembangkan dengan 

                                                             
       22 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 119-125.  
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mengasumsikan bahwa variabel gangguan hanya berhubungan dengan 

variabel gangguan periode sebelumnya (lag pertama) dikenal dengan 

model autoregesiftingkat pertama (autoregressive = AR1) dan variabel 

independen tidak mengandung variabel independen yang merupakan 

kelambanan (lag) dari variabel dependen.23 Kriteria sebagai berikut: 

1) 0 ≤ d ≤ dL ( tidak ada autokolerasi positif)   

2) dL ≤ d ≤ dU (tidak ada autokolerasi positif) 

3) 4 – dL ≤  d ≤ 4 (tidak ada kolerasi negatif) 

4) A – dU ≤ d ≤ 4 – dL (tidak ada kolerasi negatif) 

5) dU ≤ d ≤ 4 – dU (tidak ada autokolerasi positif) 

e. Uji Linieritas 

Uji linearitas digunakan untuk menguji apakah spesifikasi 

model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang 

digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, 

kuadrat atau kubik.24 

1. Jika nilai probabilitas > 0.05, maka hubungan antara variabel bebas 

dengan variabe terikat adalah linier. 

2. Jika nilai probabilitas < 0.05, maka hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat adalah tidak linier  

 

 

                                                             
       23 Agus Widarjono, ANALISIS MULTIVARIAT TERAPAN Dengan Program SPSS, AMOS, 
dan SMARTPLS (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 79. 
       24 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (Semarang: 
Undip Semarang, 2013), 166.  
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2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang digunakan 

untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan 

satu variabel independen.25 

a. Y = a + bX 

b. Z = a + bX 

 Keterangan :  

 Y   : Kinerja karyawan 

X1 : Lingkungan kerja 

X2 : Kompensasi 

Z : Kepuasan kerja  

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Tujuan dari analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan 

antardua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar 

variabeldependen dengan variabel independen. Hasil analisis regresi 

adalah berupa koefisien untuk masing-masingvariabel independen. 

Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilaivariabel dependen 

dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitungdengan dua tujuan 

sekaligus: meminimumkan penyimpangan antara nilaiactual dan nilai 

estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada.26 Penelitian yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi linearberganda dengan 

menggunkan dua persamaan yang disusun untuk mengetahui 

                                                             
       25 Muri Yusuf, Metodelogi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Dan Peneliti (Jakarta: Kencana, 
2014), 22. 
       26 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate, 96.   
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pengaruhyang pertama,  lingkungan kerja (X1), Kompensasi (X2)dan 

kepuasan kerja (Z) terhadap kinerja karyawan (Y) dan pengaruh yang 

kedua, lingkungan kerja(X1) dan kompensasi(X2) terhadap kepuasan kerja 

(Z) adalah sebagaiberikut: 

1) Kinerja karyawan (Y) = b11 X1 + b12X2 + b13Z + e1 

2) Kepuasan kerja (Z) = b21 X1 + b22 X2 + e2 

Dimana: 

b : Unstandardized coefficients B 

X1 : Lingkungan kerja 

X2 : Kompensasi 

Z : Kepuasan kerja 

e : Stndar eror 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t adalah pengujian koefisien parsial individual yang digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. 

Adapun pengambilam kesimpulan: 

Jika Sig > 0,05 maka Hoditerima  

Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak 

Atau dengan cara: 

Jika thitung> ttabel atau -thitung< -ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jika thitung< ttabel  maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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H0  : tidak berpengaruh signifikan  

Ha  : berpengaruh signifikan  

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5 %. Apabila 

nilai F hasil perhitungan lebih besar dari nilai F tabel maka hipotesis 

alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

stimultan berpengaruh signifikan tehadap variabel dependen  

F = Dimana: 

R2: koefisien determinasi 

n :  Jumlah sampel 

k :  Jumlah variabel bebas 

Dasar pengambilan keputusan: 

1) Jika probabilitas (signifikansi)> 0,05 (α) atau F hitung < F tabel 

berarti hipotesis tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak bila 

dilakukan secara simultan. 

2) Jika probabilitas (signifikansi)< 0,05 (α) atau F hitung > F tabel 

berarti hipotesis terbukti maka H0 ditolak dan Ha diterima bila 

dilakukan secara simultan.27 

H0: model regresi yang diperoleh tidak sesuai/ tidak signifikan 

Ha : model regresi yang diperoleh sesuai/ signifikan 

                                                             
        27 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2013), 284. 
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c. Koefisien Determinasi R2 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan sejauh mana 

tingkathubungan antara variabel dependen dengan variabel independen 

atausejauh mana kontribusi variabel independen mempengaruhi 

variabeldependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara noldan 

satu. Nilai R2yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabelindependen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas. Nilaiyang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikanhampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasivariabel dependen.28 

R2 = SSR 
SST 

Dimana: 

R2 = koefisien determinasi/ proporsi keragaman/ variabilitas total 

disekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh model regresi( 

biasanya dalam prosentase).29 

5. Analisis Jalur(Path Analysis) 

Dalam penelitian ini, analisis jalur (path analysis) digunakan untuk 

mengetahui hubungan sebab akibat langsung dan akibat tidak langsung 

seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab terhadap variabel lainya 

yang merupakan variabel akibat.30 Analisis jalur (path analysis) 

                                                             
       28 Ibid., 97. 
       29Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian 
(Yogyakarta:Pustaka Felicha, 2016), 133.  
       30 Johathan Sarwo, “ Mengenal Path Analysis: Sejarah, Pengertian Dan Aplikasi”, Jurnal 
Ilmiah Manajemen Bisnis, 1 (November 2011), 287.  
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merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan 

tujuan memberikan estimasi tingkat kepentingan (Imagnitude) dan 

signifikan suatu hubungan sebab akibat hipotekal dalam seperangkat 

variabel. Uji analisis jalur (path analysis) pada penelitian ini menggunkan 

cara mengkalikan koefisien regresi.31 Hubungan langsung  dalam analisis 

jalur (path analysis) terjadi jika satu variabel mempengaruhui variabel 

lainya tanpa ada variabel ketiga yang memediasi (intervening) hubungan 

kedua variabel terjadi. Hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel 

ketiga yang memediasi hubungan variabel lain.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
       31 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate, 236. 
       32 Ibid., 239.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. BRI Syariah Kabupaten Jombang 

 Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari segi aset, jumlah 

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 

segmen menengah kebawah, PT Bank BRI Syariah menargetkan menjadi 

bank ritel modern dengan berbagai ragam produk layanan perbankan. PT. 

Bank BRI Syariah ini juga berkembang diberbagai daerah salah satunya 

adalah di Kabupaten Jombang. Bank BRI Syariah yang ada di Kabupaten 

Jombang merupakan kantor cabang pembantu. Diantaranya, BRISyariah 

KCP Ploso di Jalan Rejoagung No.38 Kecamatan Ploso, BRISyariah 

KCP Mojoagung di jalan Gambiran No. 140, BRISyariah KCP Wahid 

Hasyim di  Jalan Wahid Hasim No. 9A1-2 Kabupaten Jombang. Adapun 

yang melatar belakangi berdirinya Bank BRI Syariah di Kabupaten 

Jombang karena tempat yang strateegis dan dilengkapi dengan potensi 

yang mendukung. Kabupaten Jombang dikenal dengan kota bisnis, 

hampir masyarakat di Kabupaten Jombang menjalankan bisnis dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi peluang dan 

kesempatan bagi perbankan dalam membantu mengembangkan usaha 
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melalui jasa keuangan yang menawarkan berbagai pembiayaan yang 

ada.1 

2. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah  

  Berdirinya Bank BRI Syariah yang berawal dari akuisisi PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 

Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 

16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka 

pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRIsyariah Tbk secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT. Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha 

yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah 

menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

  Dua tahun lebih PT. Bank BRI syariah Tbk hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima 

(service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai 

harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRIsyariah 

Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna 

pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini 

menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah 

bank modern sekelas PT. Bank BRIsyariah Tbk yang mampu melayani 

masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan 

                                                             
       1https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-
browsser&q=pertumbuhan+perbankan+di+kabupaten+jombang, diakses pada 5 February 2020, 
pukul 10:30. 
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merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah 

dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

  Aktivitas PT. Bank BRIsyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 

19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. 

Bank BRIsyariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 

1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir 

selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan 

Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRIsyariah 

Tbk. Saat ini PT. Bank BRIsyariah Tbk menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRIsyariah Tbk tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRIsyariah 

Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan.Sesuai dengan visinya, saat ini PT. 

Bank BRIsyariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan 

dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah. 
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3. Visi dan Misi Bank BRI Syariah 

1) Visi BRI Syariah 

  Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

2) Misi BRI Syariah 

a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimana pun. 

d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.2 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Validitas 

 Dalam penghitungan ini penulis memakai jumlah 

respondensebanyak 30 orang sehingga r tabel = 0,361 dihitung dengan 

rumusdf=n/2. Pada penelitian ini berlaku jika r hitung > r tabel dan 

bernilaipositif, maka variabel tersebut valid. Dan jika r hitung < r tabel, 

makavariabel tersebut tidak valid. Berikut adalah hasil uji validitas: 

                                                             
       2https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah, diakses pada 16 Januari 2020, 
Pukul 20:42. 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Lingkungan kerja 

Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

X1.1 0,600  

 

 

 

 

 

0,361 

Valid 

X1.2 0,446 Valid 

X1.3 0,384 Valid 

X1.4 0,546 Valid 

X1.5 0,446 Valid 

X1.6 0,577 Valid 

X1.7 0,635 Valid 

X1.8 0,590 Valid 

X1.9 0,424 Valid 

X1.10 0,561 Valid 

X1.11 0,495 Valid 

X1.12 0,665 Valid 

X1.13 0,590 Valid 

X1.14 0,519 Valid 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 4) 

 Berdasarkan Tabel 4.1 terdapat 14 pernyataan mengenai 

variabel lingkungan kerja. Semua item pernyataan menunjukan Rhitung> 

Rtabel 0,361 maka semua pernyataan tersebut dianggap valid. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Kompensasi 

Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

X2.1 0,566  

 

 

0,361 

Valid  

X2.2 0,652 Valid 

X2.3 0,491 Valid 

X2.4 0,626 Valid 

X2.5 0,695 Valid 

X2.6 0,447 Valid 

X2.7 0,652 Valid 

X2.8 0,427 Valid 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 5) 

 Berdasarkan Tabel 4.2 terdapat 8 pernyataan mengenai 

variabel kompensasi. Semua item pernyataan menunjukan Rhitung> Rtabel 

0,361 maka semua pernyataan tersebut dianggap valid. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja 

Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

Z.1 0,749  

 

 

0,361 

Valid  

Z.2 0,492 Valid 

Z.3 0,566 Valid 

Z.4 0,594 Valid 

Z.5         0,428 Valid 

Z.6 0,498 Valid 

Z.7 0,587 Valid 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 6) 
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 Berdasarkan Tabel 4.3 terdapat 7 pernyataan mengenai 

variabel kepuasan kerja. Semua item pernyataan menunjukan Rhitung> Rtabel 

0,361 maka semua pernyataan tersebut dianggap valid. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan 

Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

Y.1 0,634  

 

 

0,361 

 

 

 

Valid  

Y.2 0,430 Valid 

Y.3 0,455 Valid 

Y.4 0,466 Valid 

Y.5 0,426 Valid 

Y.6 0,414 Valid 

Y.7 0,478 Valid 

Y.8 0,405 Valid 

Y.9 0,540 Valid 

Y.10 0,496 Valid 

Y.11 0,384 Valid 

Y.12 0.469 Valid 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 7) 

 Berdasarkan Tabel 4.4 terdapat 12  pernyataan mengenai 

variabel kinerja karyawan. Semua item pernyataan menunjukan Rhitung> 

Rtabel 0,361 maka semua pernyataan tersebut dianggap valid. 
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2. Reliabilitas 

 Pengukuran reliabilitas dengan uji statistic Cronbach Alpa 

(α)serta suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikannilai Cronbach Alpha > 0.60. Hasil uji reliabilitas yang 

dilakukan,dijelaskan pada Tabel4.5 berikut ini: 

  Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Batas Keterangan 

Lingkungan Kerja X1 0,805  

 

0,6 

Reliabel  

Kompensasi X2 0,701 Reliabel  

Kepuasan Kerja Z 0,639 Reliabel  

Kinerja Karyawan Y 0,667 Reliabel  

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran8) 

Uji reliabilitas pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel yang 

diujireliabel, pada, lingkungan kerja 0.805, kompensasi 0.701, kepuasan 

kerja 0,639  dan kinerjakaryawan 0.667. Hasil pengujian dinyatakan 

reliabel karena nilaihasil pengujian > 0.6. 

 

C. Hasil Pengujian Deskripsi  

1. Profil Responden 

  Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 

secaralangsung kepada para karyawan Bank BRISyariah Kabupaten 

Jombang.Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi dalam 
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beberapakategori, yaitu: gender (jenis kelamin), usia, pendidikan, Status 

perkawinan. 

Tabel 4.6  

Pengembalian Kuisioner 

Keterangan Jumlah  Prosentase 

Kuisioner yang disebar 34 100% 

Kuisioner yang kembali 34 100% 

Kuisioner yang digunakan 34 100% 

Kuisioner yang tidak digunakan - 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah 2020 (Lampiran 9) 

 Dalam penelitian ini, jumlah kuisioner yang disebarkan sebanyak34 

eksemplar. Kuesioner yang kembali adalah sejumlah yang sama, yaitu34 

eksemplar (response rate 100%). Kuesioner yang lengkap danlayak 

dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 34 eksemplar. 

Tabel 4.7 

 Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

Laki-laki 24 71% 

Perempuan 10 29% 

Total 34 100% 

  Sumber: Data Primer diolah 2020 (Lampiran 9) 

  Berdasarkan Tabel 4.7, jumlah responden dengan total keseluruhan 

34 orang dimana yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24 atau 71% 
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responden sedangkan responden perempuan berjumlah 10 responden atau 

29%. 

Tabel 4.8  

Berdasarkan Usia 

Usia  Jumlah  Presentase (%) 

< 20 -  

21 – 29 14 41% 

30 – 39 19 56% 

40 – 49 1 3% 

Total  34 100% 

 Sumber: Data Primer diolah 2020 (Lampiran 9) 

  Berdasarkan Tabel 4.8, responden berusia 21-29 tahun yaitu 

sebanyak 14 responden atau 41%. berusia 30-39 tahun sebanyak 19 

responden atau 56% dan yang berusia 40-49 tahun sebanyak 1 responden 

atau 3%. 

Tabel 4.9 

Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah  Presentase % 

SD -  

SMP -  

SMA 6 18% 

S1/S2/S3 28 82% 

Total  34 100% 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 9) 
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 Berdasarkan Tabel 4.9, bahwa responden yang berpendidikan 

SMA yaitu sebanyak 6 responden atau 18% yang berpendidikan S1/S2/S3 

yaitu sebanayk 28 responden aatau 82%. 

Tabel 4.10 

Berdasarkan Status Perkawinan 

Status Perkawinan Jumlah  Presentase % 

Belum menikah 9 30% 

Menikah 21 70% 

Total  34 100% 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 9) 

Berdasarkan Tabel 4.10 status perkawinan responden yang sudah 

menikah yaitu sebanyak 21 responden atau 70% yang belum menikah 

yaitu sebanyak 9 responden atau 30%.  

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Penelitian ini dalam pengujian data menggunakan dua persamaan. 

Persamaan yang pertama yaitu, pengaruh variabel lingkungan kerja, 

kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dan persamaan 

kedua yaitu, pengaruh variabel lingkungan kerja dan kompensasi terhadap 

kepuasan kerja. 
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a. Persamaan 1 

1) Uji Normalitas Data (Kolmogorov Smirnow) 

  Tabel 4.11 

 Hasil Uji Normalitas Persamaan 1 

 

 Unstandardized Residual 

N 34 
Normal 
Parameters
a,b 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 
1,10031192 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute ,080 
Positive ,055 
Negative -,080 

Kolmogorov-Smirnov Z ,468 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,981 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 Sumber : data primer diolah 2020 

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai Unstandardized 

residual sig = 0,981 > 0,05 sehingga dapat disimpulkanbahwa data 

yang diuji berdistribusi normal. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

  Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan 

caramenentukan formulasi regresi linear berganda dengan 

menggunakanharga mutlak residual sebagai variabel dependen 

(variabel terikat).Kemudian melakukan regresi linier berganda 

dengan variabel dependennya adalah harga mutlak residual 

sedangkan variabel independennya adalah X1, X2, dan Z.  Hipotesis 

yang digunakan : 
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H0: Varian residual homogen (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas)  

Ha: Varian residual tidak homogen (terjadi kasus heteroskedastisitas) 

  Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 

0,05maka H0 diterima yang artinya varian residual homogen (tidak 

terjadikasus heteroskedastisitas). 

Tabel 4.12 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1 

Variabel T Sig Keterangan 

X1 0,332 0,742 Tidak ada Pengaruh 

X2 0,092 0,927 Tidak ada pengaruh 

Z 0,085 0,933 Tidak ada pengaruh 

Sumber : data primer diolah 2020(lampiran 10) 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa nilai 

signifikansi dari semua variabel lebih besar dari 0,05  (aalpha 5%). 

Hal ini berati H0 diterima artinya tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

3) Uji Multikolonieritas 

 Untuk mengetahui ada tidaknya masalahmultikolinieritas 

dapat menggunakan nilai VIF (Variance InflationFactory). Jika nilai 

VIF masih kurang dari 10, multikolinieritas tidak terjadi. Kriteria 

yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknyamultikolinieritas 

adalah sebagai berikut: 
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a) Nilai beta < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

b) Nilai standar error < 1 (tidak tejadi multikolinieritas) 

c) Nilai VIF < 10 (tidak tejadi multikolinieritas) 

  Tabel 4.13 

Uji Multikolinieritas Persamaan 1 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

Lingkungan Kerja 

(X1) 

0,626 1,597 Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

Kompensasi (X2) 0,820 1,219 Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

Kepuasan Kerja (Z) 0,627 1,596 Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

  Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 10) 

4) Uji Autokolerasi 

 Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknyakorelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

denganvariabel sebelumnya. Hipotesis yang digunakan : 

H0: Tidak terdapat korelasi antar residual (tidak terjadi 

kasusautokorelasi) 

Ha :   Terdapat korelasi antar residual (terjadi kasus autokorelasi) 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Autokolerasi persamaan 1 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson Keterangan 

dU 4-dU 

1,663 

 

1,652 2,348 Tidak ada 

autokolerasi 

 Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 10) 

Berdasarkan hasil Tabel 4.14, maka dapat 

diketahuibesarnya nilai dw = 1,663, n = 34, k = 3, du = 1,652, dan dl 

= 1,271. jelas 1,652 ≤ 1,663 ≤ 2.348 = du ≤  dw ≤(4- du), sehingga 

H0. Hal ini berati tidak ada autokolerasi yang terjadi. 

5) Uji Linieritas 

Uji linearitas digunakan untuk menguji apakah spesifikasi 

model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang 

digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, 

kuadrat atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi 

model empiris tersebut. 

H0 : Garis linier tidak regresi 

Ha : Garis regresi linier 
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3. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka hubungan antara variabel 

bebas dengan variabe terikat adalah linier. 

4. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat adalah tidak linier  

Tabel 4.15 

Hasil Uji Linieritas Persamaan 1 

Variabel Deviation 

Linieritas 

Keterangan 

Lingkungan kerja (X1) 
0,329 Linier 

Kompensasi (X2) 
0,832 Linier 

Kepuasan kerja Z 
0,290 Linier 

(Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 10) 

 Berdasarkan Tabel 4.15 hasil uji linier lingkungan 

kerja(X1) diperoleh P-value sebesar 0,329 atau 32,9%, 

kompensasi(X2) diperoleh p-value sebesar 0,832 atau 83,2%,  dan 

kepuasan kerja(Z) diperoleh p-value sebesar 0,290 atau 29%. Karena 

masing-masing p-value > α 0,05 atau 5%, maka H0ditolak.Artinya, 

garis regresi lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan linier.  
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b. Persamaan 2 

1) Uji Normalitas 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas Residual Persamaan 2 

 

 Unstandardized Residual 

N 34

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000
Std. 
Deviation 

,99399303

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,186
Positive ,186
Negative -,105

Kolmogorov-Smirnov Z 1,084
Asymp. Sig. (2-tailed) ,191

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

   Sumber : data primer diolah 2020 

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa nilai Unstandardized 

residual sig = 0,191> 0,05 sehingga dapat disimpulkanbahwa data 

yang diuji berdistribusi normal. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

  Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan 

caramenentukan formulasi regresi linear berganda dengan 

menggunakanharga mutlak residual sebagai variabel dependen 

(variabel terikat).Kemudian melakukan regresi linier berganda 

dengan variabel dependennya adalah harga mutlak residual 

sedangkan variabel independennya adalah X1 dan X2. 
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   Tabel 4.17 

 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Persamaan 2 

Variabel T Sig Keterangan 

X1 0,447 0,658 Tidak ada Pengaruh 

X2 0,114 0,910 Tidak ada pengaruh 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 11)  

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat dijelaskan bahwa nilai 

signifikansi dari semua variabel lebih besar dari 0,05  (aalpha 5%). 

Hal ini berati H0 diterima artinya tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

3) Uji Multikolonieritas 

   Tabel 4.18 

   Uji Multikolinieritas Persamaan 2 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

Lingkungan Kerja 

(X1) 

0,857 1,167 Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

Kompensasi (X2) 0,857 1,167 Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

 Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 11) 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.18 diketahui bahwa 

nilaitolerance Lingkungan Kerja 0,857, Kompensasi 0,857. 

Sedangkannilai VIF pada Lingkungan Kerja 1,167, Kompensasi 

1,167 yangmana nilai tersebut  ≤10. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hasilpengolahan menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas 

antar variabeldalam model regresi. 
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4) Uji Autokolerasi 

Tabel 4.19 

Hasil Pengujian Autokolerasi Persamaan 2 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson Keterangan 

dU 4-dU 

2,067 

 

1,580 2,420 Tidak ada 

autokolerasi 

 Sumber : data primer diolah 2020 ( Lampiran 11) 

Berdasarkan hasil Tabel 4.19 maka dapat diketahuibesarnya 

nilai  dw = 2,067, n = 34, k = 2, du = 1,652, dan dl = 1,333. jelas 

1,580 ≤ 2,067 ≤ 2,420 = du ≤  dw ≤(4- du), sehingga H0. Hal ini 

berati tidak ada autokolerasi yang terjadi. 

5) Uji Linieritas 

Tabel 4.20  

Hasil Uji Linieritas Persamaan 2 

Variabel Deviation 

Linieritas 

Keterangan 

Lingkungan kerja X1 
0,450 Linier 

Kompensasi X2 
0,955 Linier 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 11) 

Berdasarkan Tabel 4.20 hasil uji linier lingkungan kerja(X1) 

diperoleh P-value sebesar 0,450 atau 45%, kompensasi(X2) diperoleh 

p-value sebesar 0,955 atau 95,5%. Karena masing-masing p-value 
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>α 0,05 atau 5%, maka H0ditolak.Artinya, garis regresi lingkungan 

kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja linier. 

2. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabelbebas 

dan satu variabel terikat. 

1) Persamaan 1 

   Tabel 4. 21 

Hasil Regresi Linier Sederhadan Lingkungan Kerja Terhdap 

Kinerja Karyawan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 11,863 7,803  1,520 ,138 

X1 ,644 ,155 ,592 4,152 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 Dari Tabel 4. 21 diatas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 0, 592X1 + 7, 803e 

a) Lingkungan kerja mempunyai koefisien regresi sebesar 0,592 dengan 

arah positif yang menunjukan adanya hubungan yang searah antara 

variabel lingkungan kerja(X1) dan variabel kinerja karyawan(Y). Jika 

lingkungan kerja meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat. 

Nilai koefisien sebesar 0,592 artinya jika lingkungan kerja dinaikan 

sebesar 1 satuan atau dinaikan satu tingkat maka kinerja karyawan 
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naik sebesar 0,592 satuan dengan asumsi variabel independen yang 

lain tetap. 

b) Standard errormenunjukan data sebesar 7,803 artinya, apabila terjadi 

penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 7,803. Semakin 

kecil angka Standard errormaka penyimpangan juga akan semakin 

kecil. 

Tabel 4.22 

Hasil Regresi Sederhana Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 17,677 5,573  3,172 ,003 

X2 ,927 ,194 ,645 4,771 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

  

Dari Tabel 4.22 diatas dapat disimpulkan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 Y = 0,645X2 + 5,573e 

a) Kompensasi mempunyai koefisien regresi sebesar 0,645 dengan arah 

positif yang menunjukan adanya hubungan yang searah antara 

variabel kompensasi (X2) dan variabel kinerja karyawan(Y). Jika 

kompensasi meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat. Nilai 

koefisien sebesar 0,645 artinya jika kompensasi dinaikan sebesar 1 

satuan atau dinaikan satu tingkat maka kinerja karyawan naik 
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sebesar 0,645 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain 

tetap. 

b) Standard errormenunjukan data sebesar 5,573 artinya, apabila 

terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 5,573. 

Semakin kecil angka Standard errormaka penyimpangan juga akan 

semakin kecil. 

    Tabel 4.23 

  Hasil Regresi Linier Sederhana Kepuasan Kerja Terhadap  

  Kinerja Karyawan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 13,187 5,016  2,629 ,013 

Z 1,212 ,196 ,739 6,197 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 Dari Tabel 4.23 diatas dapat disimpulkan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 0,739Z + 5,016e 

a) Kepuasan kerja mempunyai koefisien regresi sebesar 0,739 dengan 

arah positif yang menunjukan adanya hubungan yang searah antara 

variabel kepuasan kerja (Z) dan variabel kinerja karyawan(Y). Jika 

keepuasan kerja meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat. 

Nilai koefisien sebesar 0,739 artinya jika kepuasan kerja dinaikan 

sebesar 1 satuan atau dinaikan satu tingkat maka kinerja karyawan 
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naik sebesar 0,739 satuan dengan asumsi variabel independen yang 

lain tetap. 

b) Standard errormenunjukan data sebesar 5,016 artinya, apabila 

terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 5,016. 

Semakin kecil angka Standard errormaka penyimpangan juga akan 

semakin kecil. 

2) Persamaan 2 

    Tabel 4.24 

Hasil Regresi Linier Sederhana Lingkungan Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 6,029 4,773  1,263 ,216 

X1 ,390 ,095 ,588 4,107 ,000 

a. Dependent Variable: Z 

 
Dari Tabel 4.24 diatas dapat disimpulkan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Z = 0,588X1 + 4,773e 

a) Lingkungan kerja mempunyai koefisien regresi sebesar 0,588 

dengan arah positif yang menunjukan adanya hubungan yang searah 

antara variabel lingkungan kerja (X1) dan variabel kepuasan 

kerja(Z). Jika lingkungan kerja meningkat maka kepuasan kerja juga 

meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,588 artinya jika lingkungan 

kerja dinaikan sebesar 1 satuan atau dinaikan satu tingkat maka 
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kepuasan kerja naik sebesar 0,588 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

b) Standard errormenunjukan data sebesar 4,773 artinya, apabila 

terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 4,773. 

Semakin kecil angka Standard errormaka penyimpangan juga akan 

semakin kecil. 

   Tabel 4.25 

Hasil Regresi Linier Sederhana kompensasi Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 16,143 4,114  3,924 ,000 

X2 ,331 ,143 ,377 2,306 ,028 

a. Dependent Variable: Z 

 
 Dari Tabel 4.25 diatas dapat disimpulkan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 Z = 0,377X2 + 4,114e 

a) kompensasi mempunyai koefisien regresi sebesar 0,377 dengan arah 

positif yang menunjukan adanya hubungan yang searah antara 

variabel kompensasi(X2) dan variabel kepuasan kerja(Z). Jika 

kompensasi meningkat maka kepuasan kerja juga meningkat. Nilai 

koefisien sebesar 0,377 artinya jika kompensasi dinaikan sebesar 1 

satuan atau dinaikan satu tingkat maka kepuasan kerja naik sebesar 

0,377 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 
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b) Standard errormenunjukan data sebesar 4,114 artinya, apabila 

terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 4,114. 

Semakin kecil angka Standard errormaka penyimpangan juga akan 

semakin kecil. 

3. Hasil Analisi Regresi Linier Berganda 

  Dalam penelitian ini Analisis regresi digunakan untuk mengetahui 

dua persamaan. Persamaan pertama yaitu, pengaruh Lingkungan Kerja, 

Kompensasi  dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Persamaan 

kedua yaitu, pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap 

kepuasan kerja. Model analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 4.26 

berikut ini: 

1) Persamaan 1 

Tabel 4.26 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 1 

Variabel Independen Koefisien (Beta) 

Std. Error 5,808 

X1 0,145 

X2 0,400 

Z 0,502 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 12)  

 Dari Tabel 4.26 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagaiberikut: 

   Y = 0,145X1 + 0,400X2 + 0,502Z + 5,808e 

1) Lingkungan kerja mempunyai koefisien regresi sebesar 0,145 

dengan arah positif yang menunjukan adanya hubungan yang 
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searah antara variabel lingkungan kerja(X1) dan variabel kinerja 

karyawan(Y). Jika lingkungan kerja meningkat maka kinerja 

karyawan juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,145 artinya 

jika lingkungan kerja dinaikan sebesar 1 satuan atau dinaikan satu 

tingkat maka kinerja karyawan naik sebesar 0,145 satuan dengan 

asumsi variabel independen yang lain tetap. 

2) Kompensasi mempuyai koefisien sebesar 0,400 dengan arah 

positif yang menunjukan adanya hubungan yang searah antara 

variabel Kompensasi(X2) dan variabel kinerja karyawan(Y). Jika 

kompensasi meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat. 

Nilai koefisien sebesar 0,400 artinya jika kompensasi dinaikan 

sebesar 1 satuan atau dinaikan satu tingkat maka kinerja 

karyawan naik sebesar 0,400 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

3) Kepuasan kerja mempuyai koefisien sebesar 0,502 dengan arah 

positif yang menunjukan adanya hubungan yang searah antara 

variabel Kepuasan kerja(Z) dan variabel kinerja karyawan(Y). 

Jika kepuasan kerja meningkat maka kinerja karyawan juga 

meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,502 artinya jika kepuasan 

kerja dinaikan sebesar 1 satuan atau dinaikan satu tingkat maka 

kinerja karyawan naik sebesar 0,502 satuan dengan asumsi 

variabel independen yang lain tetap. 
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4) Standard errormenunjukan data sebesar 5,808 artinya, apabila 

terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 

5,808. Semakin kecil angka Standard errormaka penyimpangan 

juga akan semakin kecil. 

2) Persamaan 2 

Tabel 4.27 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 2 

Variabel Independen Koefisien (Beta) 

Std. Error 5,117 

X1 0,519 

X2 0,181 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 13) 

 Dari Tabel 4.27 dapat dirumuskan persamaan regresi 

sebagaiberikut: 

  Z = 0,344X1 + 0,159X2 + 5,117e 

1) Lingkungan kerja mempunyai koefisien regresi sebesar 0,519 

dengan arah positif yang menunjukan adanya hubungan yang 

searah antara variabel lingkungan kerja(X1) dan variabel kepuasan 

kerja(Z). Jika lingkungan kerja meningkat maka kepuasan kerja 

juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,519 artinya jika 

lingkungan kerja dinaikan sebesar 1 satuan atau dinaikan satu 

tingkat maka kepuasan kerja naik sebesar 0,519 satuan dengan 

asumsi variabel independen yang lain tetap. 



 
 

84 
 

 

2) Kompensasi mempunyai koefisien sebesar 0,181 dengan arah 

positif yang menunjukan adanya hubungan yang searah antara 

variabel Kompensasi(X2) dan variabel kepuasan kerja (Z). Jika 

kompensasi meningkat maka kepuasan kerja juga meningkat. Nilai 

koefisien sebesar 0,181 artinya jika kompensasi dinaikan sebesar 1 

satuan atau dinaikan satu tingkat maka kepuasan kerja naik sebesar 

0,181satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

3) Standard errormenunjukan data sebesar 5,117 artinya, apabila 

terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 5,117. 

Semakin kecil angka Standard errormaka penyimpangan juga akan 

semakin kecil. 

4. Hasil Uji Hipotesis 

a. Persamaan 1 

1) Uji Parsial (Uji t) 

   Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual 

yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 

secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Hipotesis 

yang digunakan adalah: 

H01 : X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

Ha1  : X1 berpengaruh sgnifikan terhadap Y  

H02 : X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

Ha2: X2 berpengaruh sgnifikan terhadap Y  

H05: Z Tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 
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Ha5: Z berpengaruh signifikan terhadap Y 

  Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat 

pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian parsial atau uji t dapat 

dilihat pada Tabel 4.28 

Tabel 4.28 

Hasil Uji t Persamaan 1 

Variabel 

Independen 

 

T 

 

Sig. 

 

Keterangan 

X1-Y 1,180 0,247 Tidak ada pengaruh 

X2-Y 3,718 0,001 Ada pengaruh 

Z-Y 4,077 0,000 Ada pengaruh 

Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 12) 

Berdasarkan hasil output uji t pada Tabel 4.28 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a) Pengujian X1 terhadap Y menghasilkan nilai thitung sebesar 1,180 

< 1.690 ttabel hal ini berati tidak ada pengaruh. Dan nilai 

diperoleh signifikansi uji t sebesar 0,247 lebih besar dari 0,05 

sehingga H01diterima. Artinya tidak ada pengaruh antara X1 

terhadap Y secara signifikan 

b) Pengujian X2 terhadap Y menghasilkan nilai thitung sebesar 3,718 

> 1,690 ttabel hal ini berati ada pengaruh. Dan nilai diperoleh 

signifikansi uji t sebesar 0,001 lebih keci dari 0,05 sehingga 
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H02ditolak. Artinya ada pengaruh antara X2 terhadap Y secara 

signifikan 

c) Pengujian Z terhadap Y menghasilkan nilai thitung sebesar 4,077 

> 1,690 ttabel hal ini berati ada pengaruh. Dan nilai diperoleh 

signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga 

H05ditolak. Artinya ada pengaruh antara Z terhadap Y secara 

signifikan. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

  Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen(X1,X2 dan Z) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Y).  

H0 : model regresi yang diperoleh tidak sesuai/ tidak signifikan 

Ha: model regresi yang diperoleh sesuai/ signifikan 

   Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan.  

Tabel 4.29 

Hasil Uji F Persamaan 1 

 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 100,165 3 33,388 25,071 ,000b 

Residual 39,953 30 1,332   

Total 140,118 33    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1, X2, Z 

  Sumber : data primer diolah 2020   
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 Berdasarkan Tabel 4.29 diperoleh nilai Fhitung sebesar 

25,071 > 2,92Ftabel, hal ini berarti ada pengaruh. Dan diperoleh 

nilaisignifikansi=0,000<0,05 sehingga H0 ditolak artinya variabel 

X1, X2 dan Z secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

Y. 

3) Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

prosentaseperubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh 

variabelindependen (X). Kooefisien determinasi (R2) pada 

persamaan regresinya linier, dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

R2 = SSR 
SST 

 R2 = koefisien determinasi/ proporsi keragaman/ variabilitas total 

disekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh model regresi( 

biasanya dalam prosentase). Nilai R square hasil pengujian regresi 

dapat dilihat pada Tabel 4.30. 

Tabel 4.30 

Model Summaryb Persamaan 1 

 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,845a ,715 ,686 1,15402

a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

    Sumber : data primer diolah 2020  
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Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.30 

menunjukan koefisien korelasi (R) sebesar 0,845 ini berarti ada 

hubungan antara variabel kinerja karyawan dengan variabel 

lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja. Nilai R Square 

yang diperoleh sebesar 0,715 menunjukkan bahwapengaruh X1, X2 

dan Z terhadap Y adalah sebesar 0,715= 71,5% dansisanya 28,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain selain X1, X2 dan Z yang tidakmasuk 

dalam model pembahasan. 

b. Persamaan 2 

1) Uji Parsial (Uji t) 

  Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual 

yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 

secara individual mempengaruhi variabel dependen (Z). Hipotesis 

yang digunakan adalah: 

H03: X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z 

Ha3: X1 berpengaruh sgnifikan terhadap Z 

H04 : X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z 

Ha4: X2 berpengaruh sgnifikan terhadap Z 

  Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat 

pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian parsial atau uji t dapat 

dilihat pada Tabel 4.31 
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Tabel 4.31 

Hasil Uji t Persamaan 2 

Variabel 

Independen 

T Sig. Keterangan 

X1-Z 3,380 0,002 Ada pengaruh 

X2-Z 1,180 0,247 Tidak ada pengaruh 

   Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 13) 

a) Pengujian X1 terhadap Z menghasilkan nilai thitung sebesar 

3,380 > 1,690 ttabel hal ini berati ada pengaruh. Dan nilai 

diperoleh signifikansi uji t sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 

sehingga H03ditolak. Artinya ada pengaruh antara X1 terhadap 

Z secara signifikan. 

b) Pengujian X2 terhadap Z menghasilkan nilai thitung sebesar 

1,180 < 1,690 ttabel hal ini berati tidak ada pengaruh. dan nilai 

diperoleh signifikansi uji t sebesar 0,247 lebih besar dari 0,05 

sehingga H04diterima. Artinya tidak ada pengaruh antara X2 

terhadap Z secara signifikan. 

2) Uji Silmutan (Uji F) 

  Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen (X1 dan X2) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Z). 
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Tabel 4.32 

Hasil Uji F Persamaan 2 

 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1

Regression 19,425 2 9,712 9,234 ,001b 

Residual 32,605 31 1,052   

Total 52,029 33    

a. Dependent Variable: Z 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

  Sumber : data primer diolah 2020 

  Berdasarkan Tabel 4.32 diperoleh nilai Fhitung sebesar 

9,234>2,90Ftabel, hal ini berarti ada pengaruh. Diperoleh nilai 

signifikansi=0,001<0,05 sehingga H0 ditolak artinya variabel X1, 

dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Z. 

3) Hasil Koefisien Determinasin (R Square) 

  Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

prosentase perubahan variabel dependen (Z) yang disebabkan oleh 

variabelindependen (X). 

   Tabel 4.33 

  Model Summaryb Persamaan 2 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,611a ,373 ,333 1,02556 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Z 

    Sumber : data primer diolah 2020  
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  Berdasarkan Tabel 4.33menunjukan koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,611 ini berarti ada hubungan antara variabel kepuasan 

kerja dengan variabel lingkungan kerja dan kompensasi. Nilai R 

Square yang diperoleh sebesar 0,373 menunjukkan pengaruh X1 

dan X2 terhadap Z adalah sebesar 0,373= 37,3% dan sisanya 62,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain selain X1, X2 yang tidakmasuk dalam 

model pembahasan. 

4. Analisis Jalur (Path Analyis) 

Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan sebab 

akibat langsung dan akibat tidak langsung seperangkat variabel, sebagai 

variabel penyebab terhadap variabel lainya yang merupakan variabel 

akibat dengan menggunkan cara mengkalikan koefisien regresi. 

Tabel 4.34 

Hasil Analisis Jalur 

Variabel Kontribusi 

Langsung Tidak langsung Total 

X1 terhadap Y 0,145 - 0,145 

X2 terhadap Y 0,400 - 0,400 

Z terhadap Y 0,502 - 0,502 

X1 terhadap Z 0,519 - 0,519 

X2 terhadap Z 0,181 - 0,181 

X1 terhadap Y 

Melalui Z 

- (0,519 x 0,502) 

= 0,260538 

0,145 + 0,260538 

= 0,405538 

X2 terhadap Y 

Melalui Z 

- (0,181 x 0,502)  

= 0,090862 

0,4000 + 0,090862 

= 0,490862 

 Sumber : data primer diolah 2020 (Lampiran 12 dan 13) 
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1) Pengaruh Antara Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. Dengan 

Membandingkan Nilai Koefisien Regresi.  

 Berdasarkan Tabel 4.34 nilai koefisien regresi untuk mengetahui 

apakah kepuasan kerja mampu memediasi  lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan dengan cara mengkalikan nilai koefisien antara 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dengan nilai koefisien 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dan hasil dari perkalian 

koefisien tersebut dibandingkan dengan nilai koefisien dari lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

1) Koefisien regresi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

0,145 

2) Koefisien regresi lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 

0,519 

3) Koefisien regresi kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 

0,502 

4) Hasil perkalian pengaruh tidak langsung variabel X1 terhadap Y 

melalui Z (0,519 x 0,502) = 0,260538 

 Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak 

langsung lingkungan kerja dan kepuasan kerja sebagai variabel 

perantara terhadap kinerja karyawan yang menunjukan satu kompesasi 

(perhitungan) yang mengarah pada rendahnya pengaruh langsung. 

Dimana lingkungan kerja lebih baik menggunakan pengaruh tidak 
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langsung sebesar 0,260538 melalui perantara faktor kepuasan kerja, 

sedangkan pengaruh langsung sebesar 0,145 terhadap kinerja karyawan. 

Artinya lingkungan kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan melalui 

perantara faktor kepuasan kerja atau menggunakan pengaruh tidak 

lansung. 

2) Pengaruh Antara Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui 

Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. Dengan 

Membandingkan Nilai Koefisien Regresi 

 Berdasarkan Tabel 4.34 nilai koefisien regresi untuk mengetahui 

apakah kepuasan kerja mampu memediasi kompensasi terhadap kinerja 

karyawan dengan cara mengkalikan nilai koefisien antara kompensasi 

terhadap kepuasan kerja dengan nilai koefisien kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan dan hasil dari perkalian koefisien tersebut 

dibandingkan dengan nilai koefisien dari kompensasi terhadap kinerja 

karyawan, hasilnya sebagai berikut: 

1) Koefisien regresi kompensasi dengan kinerja karyawan 0,400 

2) Koefisien regresi kompensasi terhadap kepuasan kerja sebesar 

0,181 

3) Koefisien regresi kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 

0,502 

4) Hasil perkalian pengaruh tidak langsung variabel X2 terhadap Y 

melalui Z (0,181 x 0,502) = 0,090862 
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 Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak 

langsung kompensasi dan kepuasan kerja sebagai variabel perantara 

terhadap kinerja karyawan yang menunjukan satu komperasi 

(perhitungan) yang mengarah pada rendahnya pengaruh tidak langsung. 

Dimana kompensasi lebih baik menggunakan pengaruh langsung 

sebesar 0,400, sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,090862 

terhadap kinerja karyawan melalui perantara faktor kepuasan kerja. 

Artinya kompensasi dapat meningkatkan kinerja karyawan tanda ada 

perantara faktor kepuasan kerja atau tanpa menggunkan pengaruh tidak 

langsung. 

 

E. Pembahasan 

1. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank 

BRISyariah Kabupaten Jombang 

  Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank 

BRISyariah Kabupaten Jombang dilakukan dengan uji t sebagaimana 

terlihat pada Tabel 4.28. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil 

thitung  1,180 <ttabel 1.690, sehingga H01 diterima, dan disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

  Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukan besaran 

koefisien regresi variabel lingkungan kerja bertanda positif, artinya 

variabel lingkungan kerja berbanding lurus atau searah dengan kinerja 
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karyawan dengan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi 0,247 > 0,05  maka 

H01 diterima, artinya lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang, dengan 

kata lain semakin baik lingkungan kerja maka tidak akan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja 

karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang tidak dipengaruhi 

olehlingkungan kerja.Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

Bayu Dwilaksono Hanafi dalam jurnal Pendidikan Ekomnomi Dan Bisnis, 

yang menunjukan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan.3 

2. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Di 

BRISyariah Kabupaten Jombang. 

    Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank 

BRISyariah Kabupaten Jombang dilakukan dengan uji t sebagaimana 

terlihat pada Tabel 4.28. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil 

thitung  3,718 >ttabel 1,690, sehingga H02 ditolak, dan disimpulkan bahwa 

kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

    Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukan besaran 

koefisien regresi variabel kompensasi bertanda positif, artinya kompensasi 

berbanding lurus atau searah dengan kinerja karyawan dengan hasil uji t 

diperoleh nilai signifikansi 0,001 < 0,05  maka H02 ditolak, artinya 

                                                             
       3 Bayu Dwilaksono Hanafi, “Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada PT BNI Lifeinsurance”,  
Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis, 5 (2017), 83.  
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kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di 

BRISyariah Kabupaten Jombang, dengan kata lain semakin baik 

kompensasi maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kinerja karyawan di BRISyariah Kabupaten 

Jombang dipengaruhi oleh kompensasi.  Hal ini diperkuat oleh penelitian 

yang dilakukan Nurul Ikhsan Sahlan dalam jurnal EMBA, dengan hasil 

signifikansi kompensasi 0,025 < 0,05 hal ini berati H0 ditolak. 

Artinyakompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan.4 

3. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Di 

BRISyariah Kabupaten Jombang 

   Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja di Bank 

BRISyariah Kabupaten Jombang dilakukan dengan uji t sebagaimana 

terlihat pada Tabel 4.29. Berdasarkan uji parsial (uji t) diperoleh hasil 

thitung3,380 > 1,690 ttabel, sehingga H03 ditolak, dan disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. 

   Berdasarkan uji regresi linier berganda menunjukan besaran 

koefisien regresi variabel lingkungan kerja bertanda positif, artinya 

lingkungan kerja berbanding lurus atau searah dengan kepuasan kerja 

dengan hasil uji t diperoleh signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 

sehingga H03ditolak. Artinya ada pengaruh antara lingkungan kerja 

                                                             
       4 Nurul Ikhsan Sahlan, “ Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja Dan Kopensasi 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bank Sulut Cabang Airmadidi”, Jurnal EMBA, 3 (2015), 61.  
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terhadap kepuasan kerja secara signifikan di BRISyariah Kabupaten 

Jombang. Dengan kata lain semakin baik lingkungan kerja maka akan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kepuasan kerja karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang 

dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan Ronna Yulia Wuwungan dalam jurnal EMBA, diperoleh hasil 

thitung= 3,552 > ttabel dengan hasil signifikansi lingkungan kerja 0,001 < 0,05 

hal ini berati H03ditolak. Artinya lingkungan kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja.5 

4. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Di BRISyariah 

Kabupaten Jombang 

 Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja di Bank 

BRISyariah Kabupaten Jombang dilakukan dengan uji t sebagaimana 

terlihat pada Tabel 4.29. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil 

thitung  1,180 <ttabel 1,690, sehingga H04 diterima, disimpulkan bahwa 

kompensasi tiodak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukan besaran 

koefisien regresi variabel kompensasi bertanda positif, artinya kompensasi 

berbanding lurus atau searah dengan kepuasan kerja dengan hasil uji t 

diperoleh nilai signifikansi 0,247 > 0,05  maka H04 diterima, artinya 

kompensasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja 

                                                             
       5 Ronna Yulia Wuwungan, “ Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan Cinemaxx Manado”, Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 (2017), 305. 
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di BRISyariah Kabupaten Jombang, dengan kata lain semakin baik 

kompensasi maka tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kepuasan kerja Bank BRISyariah Kabupaten 

Jombang tidak dipengaruhi oleh kompensasi.   

5. Pengaruh Kepuasan kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di 

BRISyariah Kabupaten Jombang 

 Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank 

BRISyariah Kabupaten Jombang dilakukan dengan uji t sebagaimana 

terlihat pada Tabel 4.28  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil 

thitung  42077 >ttabel 1,690, sehingga H05 ditolak, dan disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

  Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukan besaran 

koefisien regresi variabel kepuasan kerja bertanda positif, artinya kepuasan 

kerja berbanding lurus atau searah dengan kinerja karyawan dengan hasil 

uji t diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05  maka H05 ditolak, artinya 

kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di 

BRISyariah Kabupaten Jombang, dengan kata lain semakin baik kepuasan 

kerja maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kinerja karyawan di BRISyariah Kabupaten 

Jombang dipengaruhi oleh kepuasan kerja.Hal ini diperkuat oleh penelitian 

yang dilakukan Rifdah Abadiyah dalam Jurnal Bisnis, Manajemen dan 

Perbankan,hasil thitung 1,973 >ttabel dengan hasil signifikansi kepuasan kerja 
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0,000 < 0,05, hal ini berati H0 ditolak. Artinya kepuasan kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan.6 

6. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui 

Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening 

  Berdasarkan Tabel 4.34 Kepuasan kerja dapat memediasi antara 

lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Dibuktikan bahwa pengaruh 

tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukan dengan nilai perkalian 

koefisien regresi lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja (0,519) dengan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan (0,502) adalah 0,260538 lebih 

besar dibandingkan nilai koefisien regresi lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan (0,145). Dapat dilihat dari adanya pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, dan kepuasan 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, tetapi 

pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan tidak 

signifikan. 

7. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui 

Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervenig 

  Berdasarkan Tabel 4.34Kepuasan kerja tidak dapat memediasi 

antara kompensasi dengan kinerja karyawan. Dibuktikan bahwa pengaruh 

tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Hal 

ini ditunjukan dengan nilai perkalian koefisien regresi kompensasi 

                                                             
       6 Rifdah Sbadiyah, “ Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 
Dan Kinerja Karyawan Pegawai Bank Di Surabaya”, Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan, 2 
(2016), 64. 



 
 

100 
 

 

terhadap kepuasan kerja (0,181) dengan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan (0,502) adalah 0,090862 lebih kecil dibandingan nilai koefisien 

regresi kompensasi terhadap kinerja karyawan (0,400). Dapat dilihat dari 

tidak signifikannya pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja dan 

justru kompensasi terhadap kinerja karyawan secara langsung berpengaruh 

signifikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel 

interveningdi BRISyariah Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan 34 

responden. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diuji menggunakan 

bantuan software SPSS 21 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan BRISyariah 

Kabupaten Jombang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, hasil uji parsial (uji t) 

diperoleh thitung1,180 <ttabel 1.690 dan diperoleh nilai signifikansi 0,247 > 

0,05  maka H01 diterima, artinya variabel lingkungan kerjatidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, dengan kata lain 

semakin tinggi tingkat lingkungan kerja maka tidak akan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

BRISyariah Kabupaten Jombang. Hal tersebut dapat dilihatdari hasil 

pengujian kompensasi terhadap kinerja karyawan, hasil uji parsial (uji t) 

diperoleh thitung  3,718 >ttabel 1,690, dan diperoleh nilai signifikansi 0,001 < 

0,05  maka H02 ditolak, artinya kompensasiberpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan, dengan kata lain semakin tinggi tingkat 

kompensasi maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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3. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepusan kerja 

BRISyariah Kabupaten Jombang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

pengujian lingkungan kerjaterhadap kinerja karyawan, hasil uji parsial (uji t) 

diperoleh hasil thitung3,380 > 1,690 ttabel, dan diperoleh nilai  signifikansi 

0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga H03ditolak. Artinya variabel lingkungan 

kerjaberpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja, dengan kata 

lain semakin tinggi tingkat lingkungan kerja maka akan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

4. Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja BRISyariah 

Kabupaten Jombang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian 

kompensasi terhadap kepuasan kerja, uji parsial (uji t) diperoleh hasil thitung  

1,180 <ttabel 1,690 dan  diperoleh nilai signifikansi 0,247 > 0,05  maka H04 

diterima, artinya variabel kompensasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja, dengan kata lain semakin tinggi tingkat 

kompensasi maka tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

5. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil hasil pengujian kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, uji 

parsial (uji t) diperoleh hasil thitung  42077 >ttabel 1,690 dan diperoleh nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05  maka H05ditolak, artinya variabel kepuasan 

kerjaberpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan kata 

lain semakin tinggi tingkat kepuasan kerja maka akan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 
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6. Kepuasan kerja dapat memediasi antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini ditunjukan dengan nilai perkalian koefisien regresi 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja (0,519) dengan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan (0,502) lebih besar dibandingkan nilai koefisien 

regresi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan (0,145). 

7. Kepuasan kerja tidak dapat memediasi antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini ditunjukan dengan nilai perkalian koefisien regresi 

kompensasi terhadap kepuasan kerja (0,181) dengan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan (0,502) lebih kecil dibandingan nilai koefisien 

regresi kompensasi terhadap kinerja karyawan (0,400). 

 

B. Saran 

1. Diharapkan BRISyariah Kabupaten Jombang lebih memperhatikan 

mengenai sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan dan 

demi tercapainya tujuan perusahaan. 

2. Agar kinerja karyawan di BRISyariah Kabupaten Jombang lebih produktif, 

maka perusahaan harus memperbaiki atau meningkatkan dari segi 

kompensasi dan kepuasan kerja karyawan.  

3. Lingkungan kerja yang tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

BRISyariah Kabupaten Jombang mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang 

lebih kuat seperti:kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi, dan kemampuan 

individual yang perlu diperhatikan perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 
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4. Perusahaan perlu meningkatkan kompensasi seperti,promosi jabatan sebagai 

imbalan terhadap pekerjaan agar karyawan lebihterpacu untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

5. Lingkungan kerja juga berperan penting dalam peningkatan kepuasan, oleh 

karena itu perusahaan perlu menciptakan suasana yang lebih kekeluargaan 

dan kondusif dengan fasilitas kerja yang memadahi dalam lingkungan kerja. 

sehingga kepuasan karyawan tetapterjaga di perusahaan dan dapat 

memberikan dorongan kepada karyawan untuk bekerja secara lebih optimal. 

6. Kompensasi yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja di BRISyariah 

Kabupaten Jombang mungkin dipengaruhi oleh faktor lain seperti, berat 

ringanya pekerjaan dan kepemimpinan yang perlu diperhatikan perusahaan 

sehingga terciptanya kepuasan kerja karyawan yang akan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 
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