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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan pada CV. DJ Event Organizer. Instrumen dalam penelitian ini 
adalah kuesioner didistribusikan langsung kepada responden. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dari hasil uji analisis regresi linier 
berganda menunjukkan variabel kompensasi berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap variabel kinerja karyawan. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel kinerja karyawan. Variabel yang paling dominan adalah variabel 
lingkungan kerja. Besarnya nilai dari Adjusted R2 dalam pengujian ini sebesar 0,502 atau 
50,2%, sedangkan sisanya sebesar 49,8% dijelaskan oleh variabel lain. Berdasarkan uji F 
secara simultan variabel kompensasi dan variabel lingkungan kerja berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV. Dj event organizer Banyuwangi. Berdasarkan 
uji t variabel kompensasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada CV. Dj event organizer Banyuwangi. Berdasarkan uji t variabel lingkungan 
kerja secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV. DJ 
Event Organizer Banyuwangi. 

 
Kata Kunci : Kompensasi, Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan 

 
 

ABSTRACT 
This study aims to examine the influence of Compensation and Work Environment on 

Employee Performance on CV. DJ Event Organizer. Instrument in this research is 
questionnaires distributed directly to respondent. The method used in this research is 
multiple linear regression analysis. From the results of multiple linear regression analysis 
showed that the compensation variable has a positive and significant effect on employee 
performance variable. Work environment has a positive and significant effect on employee 
performance variable. The most dominant variable is the work environment variable. The 
value of Adjusted R2 in this test is 0.502 or 50.2%, while the remaining 49.8% is explained 
by other variables. Based on the F test simultaneously variable compensation and work 
environment variables significantly affect employee performance on CV. Dj event organizer 
Banyuwangi. Based on the t test of partial compensation variable does not significantly affect 
employee performance on CV. Dj event organizer Banyuwangi. Based on the t test of work 
environment variables partially significant effect on employee performance on CV. DJ Event 
Organizer Banyuwangi. 

 
Keywords: Compensation, Work Environment, Employee  
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Dibalik suatu acara atau pesta 
yang terselenggara ada kegiatan yang 
merupakan bagian dari pada kegiatan 
bisnis. kegiatan tersebut berupa 
persiapan dan pelaksanaan acara. 
Dalam setiap kegiatan tersebut perlu 
dilakukan penanganan secara 
profesional mulai dari persiapan dan 
pelaksanaannya. Kegiatan itu bisa 
dilakukan oleh pihak ketiga atau suatu 
perusahaan tersendiri yang merupakan 
bagian kegiatan bisnis dari Industri 
Kreatif. Kegiatan bisnis industri kreatif 
itu sering disebut dengan event 
organizer. 

Event organizer merupakan 
perusahaan yang menciptakan produk 
jasa kepada setiap pengguna dengan 
satu harapan pengguna memperoleh 
kepuasan tersendiri. Kinerja karyawan 
adalah bentuk pengabdian secara total 
dari karyawan terhadap organisasi atau 
perusahaan sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan. Kompensasi adalah 
seluruh imbalan yang diterima 
karyawan atas hasil kerja karyawan 
tersebut pada organisasi. 

Perusahaan dalam memberikan 
kompensasi kepada para pekerja 
terlebih dahulu melakukan 
penghitungan kinerja dengan membuat 
sistem penilaian kinerja yang adil. 
Sistem tersebut pada umumnya 
memiliki kriteria penilaian setiap 
pegawai yang ada, misalnya mulai dari 
jumlah pekerjaan yang bisa di 
selesaikan, kecepatan kerja, 
komunikasi dengan pekerja lain, 
prilaku, pengetahuan maupun 
kreatifitas atas pekerjaan. Lingkungan 
kerja adalah segala sesuatu yang ada 
disekitar para pekerja yang dapat 
mempengaruhi dirinya dalam 
menjalankan tugas-tugas yang 
dibebankan. 

Untuk mencapai tujuan dari 
kompensasi dan lingkungan kerja 
seperti uraian diatas maka peneliti 
mencoba melakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Kompensasi dan 
Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada CV. DJ Event 
Organizer Banyuwangi”.  
 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 
dikemukakan sebelumnya, maka yang 
menjadi rumusan masalah dalam 
penulisan ini adalah : 

a. Apakah kompensasi dan 
lingkungan kerja secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada CV. DJ Event 
Organizer Banyuwangi? 

b. Apakah kompensasi secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada CV. DJ Event 
Organizer Banyuwangi? 

c. Apakah lingkungan kerja secara 
parsial berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada CV. DJ 
Event Organizer Banyuwangi? 

d. Manakah diantara variabel 
kompensasi dan lingkungan kerja 
yang berpengaruh paling dominan 
terhadap kinerja karyawan pada 
CV. DJ Event Organizer 
Banyuwangi? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di 
atas, maka tujuan yang ingin di capai 
dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk menguji pengaruh 
kompensasi dan lingkungan kerja 
secara simultan terhadap kinerja 
karyawan pada CV. DJ Event 
Organizer Banyuwangi. 

b. Untuk menguji pengaruh 
kompensasi secara parsial 
terhadap kinerja karyawan pada 
CV. DJ Event Organizer 
Banyuwangi. 

c. Untuk menguji pengaruh 
lingkungan kerja secara parsial 
terhadap kinerja karyawan pada 
CV. DJ Event Organizer 
Banyuwangi. 

d. Untuk mengetahui variabel yang 
lebih dominan antara kompensasi 
dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan pada CV. DJ 
Event Organizer Banyuwangi. 
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2. TINJAUAN TEORITIS 
2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Al-
Maqassary (2012), dengan judul 
“Pengaruh Kompensasi dan 
Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan 
Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi 
kasus PT. Tabungan Pensiunan 
Nasional, Tbk Cabang Malang)” 
penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kompensasi dan 
lingkungan kerja terhadap kepuasan 
kerja dan kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Nugraha (2013), dengan judul 
“Pengaruh Kompensasi Karyawan dan 
Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan (Survei Pada Karyawan UD. 
Dinikoe Keramik Malang)” penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan 
menjelaskan pengaruh kompensasi 
karyawan dan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan. Jumlah 
populasi pada penelitian ini berjumlah 
54 orang yang merupakan karyawan 
UD. Dinikoe Keramik Malang.  

Penelitian yang dilakukan oleh 
Firziyanah Mustika Utama (2015), 
dengan judul “Pengaruh Kompensasi 
dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan PT. Gapura Omega Alpha 
Land Depok”. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui apakah terdapat pengaruh 
kompensasi dan disiplin kerja terhadap 
kinerja karyawan PT. Gapura Omega 
Alpha Land Depok. 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Yanti (2015) dengan judul “Pengaruh 
Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, 
Kompensasi dan Komitmen Organisasi 
Terhadap Kinerja Karyawan PT. Kebon 
Agung PG. Trangkil Pati”. Variabel 
penelitian ini yaitu pengaruh lingkungan 
kerja (X1), disiplin kerja (X2), 
kompensasi (X3), komitmen organisasi 
(X4) berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan (Y) pada perusahaan PT. 
Kebon Agung PG. Trangkil Pati. Objek 
penelitian adalah PT. Kebon Agung 
PG. Trangkil di Pati. 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Kartini (2015), dengan judul “Pengaruh 
Kompensasi dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Info 
Media Nusantara Kota Bandung (Survei 
pada karyawan bagian call center 108 
Telkom)”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh 
kompensasi dan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan di PT. Info 
Media Nusantara Kota Bandung baik 
secara parsial maupun simultan. 
 
2.2. Landasan Teori 
a. Sumber Daya Manusia 

Salah satu sumber daya 
organisasi yang memiliki peran 
penting dalam mencapai tujuan 
adalah sumber daya manusia 
(wilson, 2012). Manajemen sumber 
daya manusia adalah suatu 
perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan atas 
pengadaan, pengembangan, 
kompensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan dan pemutusan 
hubungan kerja dengan maksud 
untuk mencapai tujuan organisasi 
secara terpadu (Husein Umar, 
1998). Sumber daya manusia 
memberikan manfaat berupa 
informasi untuk membantu pihak 
manajemen mengenai 
pelaksanaan fungsi-fungsi dari 
sumber daya manusia.  

 
b. Kompensasi 

Kompensasi karyawan adalah 
setiap bentuk pembayaran atau 
imbalan yang diberikan kepada 
karyawan dan timbul dari 
pekerjaanya karyawaan itu subekhi 
(Dessler, 2012:175). Kompensasi 
adalah bentuk pembayaran dalam 
bentuk manfaat dan insentif untuk 
memotivasi karyawan agar 
produktivitas kerja semakin 
meningkat (Yani, 2012:139).  

 
c. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan 
salah satu faktor penting dalam 
menciptakan kinerja karyawan. 
Karena lingkungan kerja mempunyai 
pengaruh langsung terhadap 
karyawan didalam menyelesaikan 
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pekerjaan yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kinerja organisasi.  
 

3. METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV. 
DJ Event Organizer Banyuwangi yang 
beralamatkan di Perumahan 
Pengatigan Indah Blok B No. 1 
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. 
Penelitian ini dapat dilakukan karena 
belum pernah dilakukan penelitian 
serupa terkait masalah kompensasi dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan pada perusahaan ini, 
sehingga perusahaan tersebut layak 
dijadikan obyek penelitian. 

 
3.2. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 

Menurut  Sugiono (2004:72) 
populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek 
atau subyek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu 
yang diterapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian untuk 
ditarik kesimpulan. Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh 
karyawan CV. DJ Event Organizer 
Banyuwangi yang berjumlah 30 
orang. 

 
b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari 
populasi yang akan diteliti (Nurul, 
2006:119). Apabila subyek dari 
populasi kurang dari 100 maka 
lebih baik diambil semua datanya, 
sedangkan jika subyek peneliti 
lebih dari seratus maka dapat 
diambil 10%-15% atau 20%-25% 
dari populasi (Arikunto, 2006:134). 
Untuk kepentingan penelitian ini, 1 
karyawan dijadikan pemberi 
informasi tentang sampel dan 
perusahaan, maka sampel yang 
diambil berjumlah 29 karyawan CV. 
DJ Event Organizer Banyuwangi. 

 
 
 
 

3.3. Identifikasi Variabel 
Variabel-variabel yang diteliti dan 

analisis dikelompok menjadi 2 macam, 
yaitu sebagai berikut : 

a. Variabel independen (X), yaitu 
variabel yang mempengaruhi atau 
menjadi sebab tibulnya atau 
berubahnya variabel dependen, 
yang termasuk variabel 
independen dalam penelitian ini 
adalah kompensasi sebagai 
variabel (X1) dan lingkungan kerja 
sebagai variabel (X2). 

b. Variabel dependen (Y), yaitu 
variabel terikat yang tergangtung 
pada variabel lain, dalam hal ini 
yang merupakan variabel 
dependeng adalah kinerja 
karyawan sebagai variabel (Y) 

 
3.4. Definisi Operasional Variabel 

Definisi oprasional variabel 
merupakan faktor-faktor atau variabel 
yang digunakan dalam penelitian. 
Dalam penelitian definisi oprasional 
variabel dijelaskan sebagai berikut : 
a. Kompensasi (X1) 

Kompensasi adalah segala 
sesuatu yang diterima para 
karyawan sebagai balas jasa atas 
kerja mereka. Indikator-indikator 
kompensasi menurut Simamora 
(2006:445), sebagai berikut : 

1) Upah dan Gaji (X1.1) 
2) Insentif            (X1.2) 
3) Tunjangan       (X1.3) 
4) Fasilitas           (X1.4) 

b. Lingkungan kerja (X2) 
Lingkungan kerja merupakan 

salah satu faktor penting dalam 
menciptakan kinerja karyawan. 
Karena lingkungan kerja mempunyai 
pengaruh langsung terhadap 
karyawan didalam menyelesaikan 
pekerjaan yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
Indikator dari lingkungan kerja 
menurut Sarwoto (2007:26) yaitu: 
1) Lingkungan kerja fisik        (X2.1) 
2) Lingkungan kerja non fisik (X2.2) 

c. Kinerja karyawan (Y) 
Kinerja merupakan hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang 
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dicapai oleh para karyawan yang 
melaksanakan tugasnya sesuai 
tanggung jawab yang dibebankan 
kepadanya. Adapun indikator-
indikator dalam kinerja karyawan 
menurut Robbin (2006:260) yaitu: 

1) Kualitas (Y1) 
2) Kuantitas (Y2) 
3) Ketepatan waktu (Y3) 
4) Efektivitas (Y4) 
5) Kemandirian (Y5) 
6) Komitmen kerja (Y6) 

 
3.5. Metode Analisis Data 
a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu alat 
ukur untuk mengukur indikator-
indikator dari suatu objek 
pengukuran. Ini diperlukan sebab 
pemprosesan data yang tidak bisa 
akan menghasilkan kesimpulan 
yang salah. Untuk itu perlu 
dilakukan uji validitas dalam 
mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. 

b. Uji Reliabilitas 
Konsep Reliabilitas dapat 

dipahami melalui ide dasar konsep 
yaitu konsistensi. Suatu kuisioner 
dilakukan reliabel atau handal jika 
jawaban seseorang terhadap 
pertanyaan adalah konsisten atau 
stabil dari waktu ke waktu. Untuk 
itu perlu dilakukan uji reliabilitas. 

 
3.6. Analisis Regresi Linier Berganda 

Secara umum, analisis regresi 
pada dasarnya adalah metode statistik 
yang digunakan untuk menguji 
pengaruh dua atau lebih variabel 
dependen dalam persamaan linear 
(Indrianto dan Supomo, 2009:211). 

a. Uji F (uji simultan) 
Menurut Ghozali (2005) 
menyatakan bahwa “Uji F 
digunakan mengetahui pengaruh 
variabel bebas secara bersama 
terhadap variabel terikat” 

b. Uji t (uji parsial)  
Digunakan untuk mengetahui 
pengaruh masing-masing variabel 
X terhadap variabel Y.  

c. AnalisisKoefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar 
hubungan dari beberapa variabel 
dalam pengertian yang lebih jelas. 
Koefisien determinasi akan 
menjelaskan seberapa besar 
perubahan atau variasi pada 
variabel yang lain (santosa dan 
ashari, 2005:125). 

d. Uji multikolinearitas Uji 
Multikolineritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas. Jika terjadi korelasi 
maka dinamakan problem 
multikolinieritas.  

e. Uji heteroskedastisitas 
Tujuannya adalah untuk 
mengetahui apakah dalam sebuah 
model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari 
residual pengamatan lain. Model 
regresi yang baik adalah yang 
homokendastistas atau tidak 
terjadiheteroskedastisitas. 
Heteroskendastisitas terjadi 
apabila varian dari setiap 
kesalahan pengganggu untuk 
variabel-variabel bebas yang 
diketahui tidak mempunyai varian 
yang sama untuk semua observasi.  

 
4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
4.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas dalam 
penelitian ini dilakukan dengan korelasi 
Pearson Validity dengan teknik Product 
Moment yaitu skor tiap item 
dikorelasikan dengan skor total, 
kemudian dibandingkan dengan angka 
kritis ada taraf signifikan 5% dan pada 
baris df (degree of freedom) N-2 yaitu 
29 – 2 = 27, sehingga diperoleh nilai 
0,3673 maka pertanyaan dalam 
kuesioner adalah valid. Uji validitas 
dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan bantuan software SPSS 
dengan hasil yang dinyatakan dalam 
tabel 1 sebagai berikut : 
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Tabel 1. Hasil Uji Validitas 
Variabel Item rtabel rhitung Sig Ket 

Kompensasi 
(X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,3673 
0,3673 
0,3673 
0,3673 

0,920 
0,869 
0,805 
0,835 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Lingkungan 
Kerja (X2) 

X2.1 

X2.2 
0,3673 
0,3673 

0,902 
0,883 

0,00 
0,00 

Valid 
Valid 

Kinerja 
(Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

0,3673 
0,3673 
0,3673 
0,3673 
0,3673 
0,3673 

0,594 
0,724 
0,831 
0,687 
0,846 
0,859 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data diolah 
Tabel 1 menunjukkan hasil 

perbandingan antara rtabel yang 
merupakan koefisien korelasi dengan 
rtabel yang menunjukkan bahwa semua 
rhitung lebih besar dari rtabel. Dengan 
demikian dapat diambil kesimpulan 
bahwa setiap item pertanyaan dalam 
kuesioner memiliki validitas kontrak 
atau disebut konsistensi internal, yang 
artinya variabel tersebut mampu 
mengukur aspek yang sama atau apa 
yang ingin diukur. 
 
4.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang 
menunjukkan sejauh mana alat ukur itu 
dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 
Untuk menguji reliabilitas digunakan 
alpha cronbach. Menurut Imam Ghozali 
(2002 : 133) instrument dapat dikatakan 
handal atau reliabel bila memiliki nilai 
koefisien keandalan sebesar 0,6 atau 
lebih, sehingga apabila alpha lebih 
besar atau sama dengan 0,6 maka 
instrument dapat dikatakan reliabel. 

Tabel 2. Perhitungan Reliabilitas 
No Variabel ralpha Cutt off  Ket 

1 Kompensasi 
(X1) 

0,881 0,60 Reliabel 

2 Lingkungan 
kerja (X2) 

0,745 0,60 Reliabel 

3 Kinerja (Y) 0,854 0,60 Reliabel 

Sumber: Data diolah 
Berdasarkan hasil pengujian 

reliabilitas seperti yang tercantum pada 
tabel 2. diatas diketahui bahwa semua 
variabel menghasilkan nilai ralpha lebih 
besar dari nilai koefisien keandalan 

sebesar 0,6 sehingga dapat diartikan 
bahwa semua item pada masing-
masing variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini reliabel dan dapat 
digunakan untuk pengujian selanjutnya. 
 
4.3. Analisis Regresi Linear 

Berganda 
Metode analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh antara 
variabel kompensasi dan lingkungan 
kerja terhadap variabel kinerja 
karyawan baik secara simultan maupun 
parsial seperti yang ditampilkan pada 
tabel 3: 
Tabel 3. Hasil regresi linear berganda 

Variabel Beta t Sig t Ket. 

Konstanta 1,504    

Kompensasi 0,242 1,519 0,141 
Tidak 
Signifikan 

Lingkungan 
kerja 

0,410 2,393 0,024 Signifikan 

α  
R                           
R2 
Adjusted R 

Square 

F hitung 

Sig f 
F tabel 

t tabel 

: 5% 
: 0,733 
: 0,538 
: 0,502 
 
:15,116 
: 0,000 
: 3,4 
: 2,045 

Sumber: Data diolah 
Dari tabel 3 dapat disusun model 
regresi berganda sebagai berikut:  
 

Ŷ= 1,504 + 0,242 X1 + 0,410X2 

 

Model regresi tersebut dapat 
diinterprestasikan sebagai berikut: 
a. b0 = 1,504 artinya dalam model ini 

perpotongan garis regresi dengan 
sumbu Y terletak pada titik 1,504. 

b. b1 = 0,24 artinya setiap kenaikan 1 
skor pada kompensasi (X1) maka 
skor kinerja karyawan (Y)  pada 
CV. Dj event organizer akan 
mengakibatkan kenaikan sebesar 
0,242 dengan probabilitas sebesar 
0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa 
variabel kompensasi (X1) 
berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y). 
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c. b2 = 0,410 artinya setiap kenaikan 
1 skor pada lingkungan kerja (X2) 
maka skor kinerja karyawan (Y) 
pada CV. Dj event organizer akan 
mengakibatkan peningkatan 
sebesar 0,410 dengan probabilitas 
sebesar 0,024 < 0,05 menunjukkan 
bahwa lingkungan kerja (X2) 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel kinerja karyawan 
(Y). 

 
4.4. Koefisien Determinasi 

Analisis ini digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar proporsi 
variabel kinerja karyawan (Y) yang 
dapat dijelaskan oleh variabel 
kompensasi (X1), variabel lingkungan 
kerja (X2). Dari perhitungan 
SPSS(Statistical Package for Social 
Science) yang terdapat pada tabel 4.5 
diketahui nilai dari Adjusted R2 adalah 
0,502 atau 50,2%. Hal ini berarti 
variabel kompensasi dan variabel 
lingkungan kerja mampu menjelaskan 
variabel kinerja karyawan sebesar 
50,2% sedangkan sisanya sebesar 
49,8% dijelaskan oleh variabel lain. 
 
4.5. Uji F 

Berdasarkan uji F didapatkan hasil 
Fhitung (15,112) > Ftabel (3,4) maka H0 

ditolak. Artinya pada tingkat 
kepercayaan α = 0,05 sehingga secara 
simultan variabel kompensasi (X1) dan 
variabel lingkungan kerja (X2) 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan (Y) pada CV. Dj event 
organizer Banyuwangi. 

 
4.6. Uji t 

Berdasarkan uji t variabel 
kompensasi (X1) didapatkan hasil thitung 
(1,519) berada diantara -2,045 sampai 
2,045 maka H0 gagal ditolak. Artinya 
pada tingkat kepercayaan α = 0,05 
secara parsial variabel kompensasi (X1) 
tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja karyawan (Y) pada 
CV. Dj event organizer Banyuwangi. 

Berdasarkan uji t variabel 
lingkungan kerja (X2) didapatkan hasil 
thitung (2,393) > ttabel (2,045) makaH0 

ditolak. Artinya pada tingkat 
kepercayaan α = 0,05 secara parsial 
variabel lingkungan kerja (X2) 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan (Y) pada CV. Dj event 
organizer Banyuwangi. 
 
4.7. Uji Asumsi Klasik 

Model pengujian hipotesis 
berdasarkan analisis regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini harus 
memenuhi asumsi klasik agar 
menghasilkan nilai parameter yang 
sahih. Asumsi klasik tersebut antara 
lain tidak terdapat adanya 
multikolinearitas dan 
heteroskedastisitas. 

1. Uji multikolinieritas 
Multikolinearitas adalah 
menunjukkan adanya hubungan 
linier diantara variabel 
independent. Pengujian 
multikolinearitas dalam penelitian 
ini akan menggunakan nilai variand 
inflation factor (VIF) yang diperoleh 
dari pengujian hipotesis. Pengujian 
ada tidaknya gejala 
multikolinearitas dilakukan dengan 
memperhatikan nilai matrik korelasi 
yang dihasilkan pada saat 
pengolahan data serta nilai VIF 
(Variand Inflation Factor) dan 
toleransinya. Apabila nilai matrik 
korelasi tidak ada yang lebih besar 
dari 0,5 maka dapat dikatakan data 
yang akan dianalisis bebas dari 
multikolinearitas. Santoso (2000) 
menyatakan apabila nilai VIF 
berada dibawah 10 dan nilai 
toleransi mendekati 1, maka 
diambil kesimpulan bahwa model 
regresi tersebut tidak terdapat 
multikolinearitas. Hasil pengujian 
asumsi multikolinearitas ini 
disajikan pada tabel 4 sebagai 
berikut: 

Tabel 4 Nilai VIF Dalam Persamaan 
N
o 

Variabel VIF Keterangan 

1 Kompensas
i (X1) 

2,24
8 

Tidak terjadi 
multikolinearita
s 

2 Lingkungan 2,24 Tidak terjadi 



Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. DJ Event 
Organizer Banyuwangi 905 

 

 
 

kerja (X2) 8 multikolinearita
s 

Sumber: Data diolah 
Berdasarkan pada tabel 4.6 

model regresi dalam penelitian ini 
tidak mengandung gejala atau 
masalah multikolinearitas, karena 
nilai Variand Inflation Factor (VIF) 
<10. Dengan demikian, data 
tersebut dapat memberikan 
informasi yang berbeda untuk setiap 
variabel independentnya. 

 
2. Uji heteroskedastisitas 

Cara pengujian data penelitian 
ini digunakan model Uji Glejser 
(Glejser Test) yaitu dengan 
meregresikan nilai absolut residual 
terhadap seluruh variabel bebas. 
Kriterianya adalah jika hasil regresi 
residual terhadap seluruh variabel 
bebas mempunyai nilai thitung < ttabel 

maka dapat dikatakan bahwa model 
dalam penelitian tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Hasil pengujian 
heteroskedastisitas ini dapat 
disajikan pada tabel 5 sebagai 
berikut: 
Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

No Variabel t hitung t tabel Ket. 

1 Kompensasi 
(X1) 

-1,820 2,045 Tidak 
heteros 

2 Lingkungan 
kerja (X2) 

0,202 2,045 Tidak 
heteros 

Sumber: Data diolah 
Berdasarkan pada tabel 5 model 

regresi dalam penelitian ini pada 
variabel kompensasi dan lingkungan 
kerja tidak mengandung gejala 
heteroskedastisitas, karena hasil 
regresi residual terhadap variabel 
bebas mempunyai nilai -thitung <-ttabel. 

 
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
a. Berdasarkan analisis regresi linear 

berganda diperoleh persamaan: 
Ŷ= 1,504 + 0,242 X1 + 0,410X2 

Model regresi tersebut dapat 
diinterprestasikan sebagai berikut: 

1) b0 = 1,504 artinya dalam model 
ini perpotongan garis regresi 
dengan sumbu Y terletak pada 
titik 1,504. 

2) b1 = 0,24 artinya setiap 
kenaikan 1 skor pada 
kompensasi (X1) maka skor 
kinerja karyawan (Y)  pada CV. 
Dj event organizer akan 
mengakibatkan kenaikan 
sebesar 0,242 dengan 
probabilitas sebesar 0,000 < 
0,05 menunjukkan bahwa 
variabel kompensasi (X1) 
berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y). 

3) b2 = 0,410 artinya setiap 
kenaikan 1 skor pada 
lingkungan kerja (X2) maka 
skor kinerja karyawan (Y) pada 
CV. Dj event organizer akan 
mengakibatkan peningkatan 
sebesar 0,410 dengan 
probabilitas sebesar 0,024 < 
0,05 menunjukkan bahwa 
lingkungan kerja (X2) 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y). 

4) Diantara variabel kompensasi 
(X1) dan lingkungan kerja (X2) 
yang memiliki pengaruh paling 
dominan terhadap kinerja 
karyawan (Y) pada CV. Dj 
event organizer banyuwangi 
adalah variabel lingkungan 
kerja sebesar 0,410 

b. Besarnya nilai dari Adjusted R2 

yang dibentuk dalam pengujian ini 
sebesar 0,502 atau 50,2%. Hal ini 
berarti variabel kompensasi dan 
variabel lingkungan kerja mampu 
menjelaskan variabel kinerja 
karyawan pada CV. Dj event 
organizer sebesar 50,2% 
sedangkan sisanya sebesar 49,8% 
dijelaskan oleh variabel lain. 

c. Berdasarkan uji F didapatkan hasil 
Fhitung (15,112) > Ftabel (3,4) maka H0 

ditolak. Artinya pada tingkat 
kepercayaan α = 0,05 sehingga 
secara simultan variabel 
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kompensasi (X1) dan variabel 
lingkungan kerja (X2) berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y) pada CV. Dj event 
organizer Banyuwangi. 

d. Berdasarkan uji t variabel 
kompensasi (X1) didapatkan hasil 
thitung (1,519) berada diantara -
2,045 sampai 2,045 maka H0 gagal 
ditolak. Artinya pada tingkat 
kepercayaan α = 0,05 secara 
parsial variabel kompensasi (X1) 
tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y) pada CV. Dj event 
organizer Banyuwangi. 

e. Berdasarkan uji t variabel 
lingkungan kerja (X2) didapatkan 
hasil thitung (2,393) > ttabel (2,045) 
makaH0 ditolak. Artinya pada 
tingkat kepercayaan α = 0,05 
secara parsial variabel lingkungan 
kerja (X2) berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y) pada CV. Dj event 
organizer Banyuwangi. 

 
5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil-hasil dan 
analisis yang ada, maka rekomendasi 
yang dapat diberikan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 

a. Telah diketahui bawasannya 
variabel kompensasi tidak 
berpengaruh secara parsial 
terhadap kinerja karyawan CV. DJ 
event organizer Banyuwangi, dari 
hasil tersebut kompensasi 
berbentuk upah dan gaji bukan 
semata-mata penentu peningkatan 
kinerja tetapi diketahui dari 
responden bahwa karyawan lebih 
mementingkan dapat menyalurkan 
kreatifitas dari dirinya sendiri maka 
diharapkan manajemen CV. DJ 
event organizer Banyuwangi dapat 
memfasilitasi karyawan dengan 
memberikan fasilitas untuk 
menyalurkan bakat atau kreatifitas 
karyawan dalam bekerja.  

b. Telah diketahui bawasannya 
variabel lingkungan kerja 
berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja karyawan CV. DJ 
event organizer Banyuwangi, dari 
hasil tersebut manajemen CV. DJ 
event organizer Banyuwangi harus 
dapat mempertahankan lingkungan 
kerja pada perusahaan seperti 
hubungan antara karyawan dengan 
karyawan lain maupun  karyawan 
dengan atasan harus baik agar 
solidaritas tetap terjaga. 
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