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ABSTRACT 

  

 This study aims to analiyze the influence of 

Compensation (X1) and work environment (X2) against spirit 

at work (Y). Factor studied and anlyze by the author, are: 

Compensation factors (X1) and the Work environment 

factors (X2) and the spirit at work (Y). From the result of 

multiple regression analyze of this study are: 

Y=0,771+0,231X1+0,624X2. The result of the t test foe 

variables Compesation (X1) obtained of t value =  2.045 

with a significant level  0.002, then this means that t count > 

t table. Which means Ho : β0 = 0 rejected dan Ha : β1 ≠ 0  

received. The result of the t test foe variables work 

environment (X2) obtained of t value =  5,426 with a 

significant level  0.000, then this means that t count > t 

table. Which means Ho : β0 = 0 rejected dan Ha : β1 ≠ 0  

received.  The result for the  variable F Compensation and 

Work Environment obtained F value = 54,002 with a 

significant count rate off 0,000. Then this means that F 

count > F table and calculate of probability is smaller than α 

= 0,005 level. Thus, its mean it can be concluded that Ho : 

β0 = 0 rejected dan Ha : β1 ≠ 0  received.  Value of the 
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coeficient of multiple determination of test results (adjusted 

R2) obtained amounted to 0,739. Its means that 73,9% 

Spirit at work employee  can be explained by the variable 

Compesation and work environment. Whil the remaining 

26,1% spirit at work emplyee, influenced by other varaibles 

not examined in this study. 

 

Keywords: compensation, Work environment and Spirit at 

work 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan 

FIFGROUP SPEKTRA Cabang Banyuwangi. Faktor yang 

diteliti dan di analisa oleh penulis adalah faktor 

Kompensasi (X1) dan Faktor Lingkungan Kerja (X2) 

terhadap Faktor Semangat Kerja (Y). Dari hasil analisis 

regresi linear berganda penelitian ini yaitu 

Y=0.771+0.231X1+0.624X2. Hasil uji t  untuk variabel 

Kompensasi (X1) diperoleh nilai thitung = 2.045 dengan 

tingkat signifikansi 0.002, maka ini berarti thitung > ttabel, yang 

berarti Ho : β0 = 0 ditolak dan Ha : β1 ≠ 0  diterima. Hasil uji t 

variabel Lingkungan Kerja diperoleh dengan nilai thitung = 

5,426 dengan tingkat signifikansi 0.000, maka ini berarti 

thitung > ttabel, yang berarti Ho : β0 = 0 ditolak dan Ha : β1 ≠ 0  

diterima. Hasil dari uji F untuk variabel Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja diperoleh dengan nilai Fhitung = 

54,002dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, maka 

berati nilai Fhitung> Ftabel dan nilai probabilitas jauh lebih kecil 

dari α = 0,005. Dengan demikian, maka berarti dapat 

diambil kesimpulan bahwa Ho : β0 = 0 ditolak dan Ha : β1 ≠ 0  

diterima. Nilai dari hasil uji koefisien determinan berganda 
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yang diperoleh dengan nilai 0,739. Hal ini berarti 73,9% 

Semangat Kerja Karyawan dapat dijelaskan oleh variabel 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja, sedangkan sisanya 

sebesar 26,1% Semangat Kerja dipengaruhi oleh variabel-

variabel Lainya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci : Kompensasi, Lingkungan Kerja, dan 

Semangat   kerja 
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PENDAHULUAN 

Dalam kondisi global 

saat ini, perusahaan di 

tuntut untuk selalu 

mengikuti perubahan 

kemajuan di semua 

elemen dalam 

perusahan. Mulai dari 

teknologi, informasi, 

keuangan, pemasaran 

bahkan sumber daya 

manusia. Perusahaan 

selalu berusaha untuk 

bertahan dan bangkit 

dalam setiap persaingan 

yang semakin ketat, hal 

ini menjadi tantangan 

untuk memperoleh suatu 

tujuan yang maksimal 

dan menguntungkan bagi 

kepentingan perusahaan 

untuk maju dan 

berkembang dalam 

upaya mencapai tujuan 

visi dan misi perusahaan. 

 Kepentingan 

perusahaan untuk 

bergerak maju dan 

berkembang dalam 

mencapai tujuan 

perusahaan tentunya 

disertai sumber daya 

manusia yang 

berkualitas. Perusahaan 

tidak akan dapat berjalan 

apabila apabila tidak ada 

faktor manusia yang 

menggerakanya. Sumber 

daya manusia 

merupakan asset yang di 

anggap penting dan 

potensial dalam bersaing 

menghadapi pesaing- 

pesaing yang menjadi 

ancaman bagi 

perusahaan Tantangan 

bagi manajemen sumber 

daya manusia adalah 

bagaimana mengelola 

sumber daya manusia 

dengan cara seefektif 

mungkin.  

 Manajer sebagai 

pengendali perusahaan 

dituntut untuk selalu 

mengembangkan sumber 

daya manusianya 

dengan cara cara 

menarik agar bisa 

mempertahankan dan 

meningkatkan 

produktifitas kinerja 

sumber daya manusia. 

Salah satu faktor yang 
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harus di perhatikan yaitu 

semangat kerja 

karyawan. Tuntutan 

terhadap peningkatan 

semangat kerja 

karyawan merupakan 

tantangan yang sangat 

besar bagi perusahaan 

dalam membantu proses 

pencapaian tujuan 

perusahaan. 

 Semangat kerja 

adalah keinginan diri 

seorang karyawan  atau 

sumber daya manusia 

berkerja sungguh 

sungguh untuk 

menghasilkan suatu yang 

di harapkan. Semangat 

kerja bisa timbul dari diri 

sendiri maupun dari 

lingkungan sekitar. 

Semangat kerja akan 

merangsang seseorang 

untuk berkarya dan 

berkreatifitas dalam 

pekerjaannya. Semangat 

kerja merupakan hal 

yang mutlak diperlukan 

bagi perusahaan dengan 

semangat kerja yang 

tinggi di harapkan 

karyawan akan lebih giat 

dalam berkerja dan 

pekerjaan yang sudah 

menjadi tanggung jawab 

akan terselesaikan 

dengan efektif dsn efisien 

dan hasilnya pun  akan 

maksimal.  

 Apabila semangat 

kerja mulai menurun 

maka dengan 

secepatnya perusahaan 

mengambil tindakan 

untuk meningkatkan 

kembali semangat kerja 

karyawan. Yakni dengan 

cara melakukan 

penelitian atau riset 

mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

penurunan semangat 

kerja dan melalui hasil 

penelitian dapat di 

tentukan solusi yang 

kemudian di 

implementasikan dalam 

kegiatan kerja 

perusahaan. Diantara 

faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap 

semangat kerja anntara 

lain yaitu pemberian 
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kompensasi dan 

lingkungan kerja 

karyawan. 

 Kompensasi di 

artikan sebagai segala 

bentuk imbalan finansial, 

jasa-jasa berwujud, dan 

tujuan tujuan yang di 

peroleh sebagai dari 

sebuah hubungan 

kepegawaian atau jasa 

yang telah di berikan 

pekeja kepada 

perusahaan. Kompensasi 

meliputi gaji dan upah, 

insentif, tunjangan, dan 

fasilitas kerja. Gaji dan 

upah merupakan bentuk 

imbalan dari jasa yang 

telah di korbankan 

kepada perusahaan. 

Insentif dan bonus 

merupakan pemberian 

atas kinerja karyawan 

pada suatu periode kerja. 

Tunjangan adalah 

pemberian berupa uang 

atau barang untuk 

tambhan pendapatan di 

luar gaji, sedangkan 

fasilitas kerja merupakan 

sarana yang diberikan 

kepada karyawan untuk 

memperlancar kinerja 

karyawan. Apabila 

kompensasi yang 

diberikan sesuai dengan 

tanggung-jawab yang di 

kerjakan karyawan, maka 

karyawan juga akan 

memberikan jasa kerja 

yang baik bahkan 

melebihi apa yang 

diharapkan perusahaan.  

 Semangat kerja 

juga bisa di pengaruhi 

lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja 

merupakan kesatuan 

ruang yang terdiri dari 

benda hidup dan benda 

mati, daya, keadaan 

yang mempengaruhi 

kegiatan karyawan dalam 

menjalankan 

pekerjaannya. Kondisi 

lingkungan kerja yang 

tidak sehat akan menjadi 

beban tambahan bagi 

karyawan contohnya 

penerangan yang kurang 

akan menghambat kerja 

menyebabkan ketidak 

fokusan mata. 
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Kegaduahan dan 

kebisingan yang 

mengganggu 

konsentrasi, daya pikir, 

daya ingat dan kelelahan 

psikologis. Dengan 

demikian lingkungan 

kerja diartikan iklim dari 

perusahaan di suatu unit 

tertentu. Penanganan 

lingkungan kerja yang 

baik dan sesuai akan 

menimbulkan semangat 

kerja yang tinggi pula. 

 Banyak sekali 

perusahaan yang tidak 

merespon adanya 

penurunan semangat 

kerja karyawanya. 

Indikator indikator 

menurunya semangat 

kerja dapat dilihat dari 

keseharian karyawan 

misalnya dari kuantitas 

kerja atau produktifitas 

yang menurun, hasil 

kualitas kerja yang buruk, 

tingkat absensi yang 

tinggi, loyalitas karyawan 

yang rendah, 

kegelisahan di mana 

mana menyebar di 

antara karyawan satu ke 

yang lain, tingkat kerja 

sama yang rendah, mulai 

pudarnya kedispilinan 

terkait peraturan 

perusahaan bahkan 

sampai timbulnya 

kegiatan pemogokan 

kerja. Kejadian kejadian 

seperti di atas erat 

kaitanya dengan 

masalah komnpensasi 

dan lingkungan kerja 

karyawan dimana 

karyawan diberlakukan 

tidak adil maksudnya 

karyawan merasa apa 

yang sudah di korbankan 

masih belum sesuai 

dengan yang dia terima 

dan juga perlakuan dari 

perusahaan. Padahal 

dalam menunjang 

tercapainya tujuan, 

sumber daya manusia 

adalah yang terpenting. 

Manajemen harus 

menyeimbangkan antara 

tujuan perusahaan, 

individu, dan juga tujuan 

sosial yakni kepentingan 

umat manusia. apabila 
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salah satu tujaun 

manajemen tersebut 

tidak tercapai maka akan 

menimbulkan dampak 

yang tidak bagus pada 

perusahaan. 

 Begitu juga 

dengan PT. FIFGROUP 

SPEKTRA cabang 

Banyuwangi, butuh 

karyawan yang 

berdedikasi tinggi 

terhadap perusahaan 

dan bersemangat kerja 

tinggi dalam menunjang 

tertujunya tujuan 

perusahaan. Manajemen 

harus mampu 

mengoptimalkan kinerja 

karyawan melalui 

semangat kerja 

karyawan. Demikian, 

berdasarkan uraian dari 

latar belakang masalah 

di atas maka saya 

sebagai penulis tertarik 

untuk melakukan 

peneltiian dengan judul 

“Pengaruh Kompensasi 

dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Semangat 

Kerja Karyawan 

FIFGROUP SPEKTRA 

Cabang Banyuwangi” 

 

METODE 

Lokasi penelitian 

dilakukan pada 

FIFGROUP SPEKTRA 

Cabang Banyuwangi yang 

beralamatkan di Jl. 

Kepiting No.06 Pertokoan 

Griya Permata Indah 

Sobo Banyuwangi. Lokasi 

ini dipilih karena baru 

pertama kali ini penelitian 

sumber daya manusia 

diadakan. Populasi pada 

penlitian ini seluruh 

karyawan FIFGROUP 

cabang Banyuwangi 42 

orang. Penelitian ini 

menggunakan studi 

populasi.  

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

jenis kuantitatif analisi 

kuantitatif adalah analisis 

yang didasarkan pada 

pola atau perilaku 

manusia dalam bentuk 

pernyataan dan uraian 

yang selanjutnya akan di 

susun secara sistematis.  
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Definisi Operasional 

Variabel 

a. Variabel bebas 

(Independen) 

1) Variabel Kompensasi 

(X1) Menurut Martoyo 

(2000:165) 

Kompensasi sebagai 

pengaturan 

keseluruhan 

pemberian balas jasa 

bagi “employers” baik 

berupa uang 

(finansial) maupun 

yang tidak berupa 

uang (nonfinansial) 

atas pengorbanan 

kepada perusahaan. 

diukur berdasarkan 

teori terminologi 

dalam kompensasi, 

menurut Simamora 

(2004:97) 

a) Gaji/upah (𝑋1.1) 

b) Insentif dan 

bonus (𝑋1.2) 

c) Tunjangan kerja 

(𝑋1.3) 

d) Fasilitas kerja 

(𝑋1.4) 

2) Variabel Lingkungan 

Kerja (X2) 

Lingkungan kerja 

adalah sesuatu yang ada 

di sekitar para karyawan 

dan dapat mempengaruhi 

dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan. Faktor 

faktor pembentuk 

lingkungan kerja menurut 

Ahyari (1999:134) 

terdapat dua aspek, 

lingkungan kerja fisik dan 

lingkungan kerja psikis. 

Lingkungan kerja fisik 

yaitu suatu keadaan 

lingkungan kerja yang 

berpengaruh langsung 

pada kondisi fisk 

karyawan. Meliputi tata 

ruang, peralatan kerja, 

penerangan dan 

pewarnaan, suhu dan 

kondisi pertukaran udara 

dan kebisingan. 

Sedangkan 

lingkungan psikis 

merupakan keadaan yang 

secara tidak langsung 

berpengaruh pada fisik 

karyawan, tetapi 
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lingkungan kerja psikis 

berpengaruh langsung 

terhadap keadaan 

psikologi 

karyawan.meliputi gaya 

pimpinan, sistem 

kepercayaan dan 

pemberian wewenang 

dan job description. 

Adapun indikatornya 

lingkungan kerja yaitu 

a) Tata Ruang Kerja 

dan peralatan kerja 

(𝑋2.1) 

b) Penerangan, 

Pewarnaan dan 

Suhu  (𝑋2.2)  

c) Gaya Kepemimpinan 

Atasan (𝑋2.3) 

d) Job description dan 

sistem kepercayaan 

(𝑋2.4) 

b. Variabel Terikat 

(dependen) yaitu 

semangat kerja, ialah 

keinginan atau 

dorongan untuk 

karyawan untuk 

bekerja lebih baik dan 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku. Untuk 

memperjelas variabel 

semangat kerja 

terdapat beberapa 

indikator untuk 

mengukur semangat 

pekerja yang 

disebutkan oleh 

Moekjizat (1997:127) 

adalah: 

1) Variabel 

Kedisiplinan kerja 

(𝑌1.1) 

2) Tanggung jawab 

(Y1.2) 

3) Kegairahan kerja 

(𝑌3) 

 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

PT. Federal 

International Finance 

merupakan sebuah 

perusahaan pembiayaan 

konsumen yang kantor 

utamanya berkedudukan 

di wilayah Jakarta 

Selatan. Perusahaan 

yang merupakan anak 

dari grup Astra ini 

mengawali usaha di 

bidang pembiyaan 

konsumen, sewa guna 



Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Semangat 
Kerja Karyawan FIFgroup Spektra Cabang Banyuwangi 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.12 No.36 Desember 2015 Page 54 
 

usaha, dan ajak piutang 

sejak tahun 1989. PT. 

Federal International 

Finance didirikan pada 

tanggal 1 mei 1989 dan 

bernama PT. Mitrapusaka 

Artha Finance namun 

sejak tanggal 7 nobember 

1991 perusahaan 

mengganti namanya 

menjadi PT. Federal 

International Finance.  

Perusahaan 

memperoleh ijin untuk 

menjalankan usaha 

sebagai perusahaan 

pembiayaan berdasarkan 

surat keputusan menteri 

keuangan tertanggal 17 

Oktober 1989 

No.1151/KMK.013/1989 

dan surat keputusan 

no.1004/KMK.013/1990 

tanggal 30 agustus 1990 

dan memulai kegiatan 

operasioalnya pada tahun 

1989. 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti menunjukkan 

bahwa karakteristik 

berdasarkan umur. 

Karyawan yang paling 

dominan adalah umur 

antara 20-30 tahun 

dengan nilai sebesar 

66.6% atau 28 orang dari 

total 42 responden. 

Sedangkan kategori 

menurut umur 30 sampai 

40 tahun sebesar 21,4% 

atau sebanyak 9 orang 

dan sisanya sebesar 

11,9% atau sebanyak 5 

orang berumur lebih dari 

40 tahun. 

Sedangkan 

berdasarkan kategori 

pendidikan yang paling 

dominan adalah yang 

memiliki tingkat 

pendidikan SMA dengan 

jumlah 31 orang atau 

73,8% dan tingkat Strata 

1 sebesar 26,2% atau 

sebesar 11 orang. 

Uji validitas dan 

reliabilitas yang dilakukan 

untuk penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa 

pada setiap item 

pertanyaan menunjukan 

bahwa seluruh 

pertanyaan hasil 
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pengujian validitas 

dengsn menggunakan 

taraf signifikan 0,05 

diperoleh hasil rhitung lebih 

besar daripada  sig 0,05. 

artinya setiap item 

pertanyaan pada 

instrumen penelitian 

dapat dijadikan 

pertanyaan untuk dapat 

diuji kepada responden 

atau dapat dikatakan 

valid.  

Sedangkan hasil uji 

reliabilitas, berdasarakan 

pengujian dengan 

menggunakan metode 

scale reliability pada 

program spss, item 

pertanyaan masing 

masing variabel tersebut 

reliabel untuk pengujian 

selanjutnya karena nilai α 

lebih besar dari 0,60. 

Analisis regresi 

linear berganda  

doigunakan untuk 

mengetahui pengaruh 

variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat 

(Y). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah 

kompensasi dan 

lingkungan kerja 

sedangkan variabel terikat 

yaitu semangat kerja 

karyawan. 

Berdasarkan hasil 

analisis pada tabel 

regresi, dapat disusun 

model persamaan regresi 

sebagai berikut:  

Y’=0,771+0,231X1+0,624

X2 

 

Model regresi 

diatas dapat di 

interpretasikan sebagai 

berikut:  

α = Konstanta 0,771 

adalah titk potong garis 

regresi dengan sumbu y 

terletak  pada titik 

0,771 

β1  = 0,231 artinya jika 

jawaban responden naik 

sebesar 1 skor pada 

variabel  kompensasi 

maka skor pada variabel 

semangat karyawan akan  

naik sebesar 0,231 

dengan asumsi penilaian 

variabel lingkungan kerja 

konstan atau tetap. 
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β2 = 0,624 artinya jika 

jawabab responden  naik 

sebesar 1 skor pada 

variabel lingkungan kerja 

maka pada variabel 

semangat kerja akan 

 naik sebesar 0,624 

dengan asumsi penilaian 

variabel kompensasi 

konstan atau tetap. 

 

Pengaruh Kompensasi 

dan Lingkungan Kerja 

Secara Simultan 

Terhadap Semangat 

Kerja 

Dari hasil 

keputusan statistik 

diperoleh nilai fhitung 

sebesar 3,245 dan ftabel 

sebesar 54,002 maka 

dapat disimpulkan  

Fhitung > Ftabel  maka Ho 

ditolak artinya 

kompensasi dan 

lingkungan kerja secara 

simultan atau bersama-

sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

semangat kerja karyawan 

FIFGROUP SPEKTRA 

Cabang Banyuwangi. Hal 

ini membuktikan bahwa 

penelitian ini mendukung 

hasil dari penelitian yang 

terdahulu yang dilakukan 

wisnu wardana putra 

(2011) dengan  judul 

“Analisi Pengaruh 

Kompensasi, Promosi dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Semangat 

Kerja pada PT. 

Telekomunikasi 

IndonesiaTbk. Commerce 

Office Banyuwangi”. 

Menghasilkan kesimpulan 

bahwa ada pengaruh 

secara signifikan secara 

simultan variabel 

independen kompensasi, 

promosi dan lingkungan 

kerja terhadap variabel 

dependen yaitu semangat 

kerja karyawan. 

 

Pengaruh Kompensasi 

Secara Parsial Terhadap 

Semangat Kerja 

Berdasarkan hasil 

uji t diperoleh  thitung = 

2,045 dan ttabel  =2,024 

maka dapat disimpulkan 

bahwa  thitung> ttabel maka 
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Keputusan statistik Ho 

ditolak berarti secara 

parsial  kompensasi 

mempunyai pengaruh 

yang  signifikan terhadap 

semangat kerja karyawan 

FIFGROUP SPEKTRA 

Cabang banyuwangi. Hal 

ini membuktikan bahwa 

penelitian ini juga 

membuktikan penelitian 

terdahulu yang 

sebelumnya dilakukan 

oleh wisnu wardana putra 

(2011) dengan  judul 

“Analisi Pengaruh 

Kompensasi, Promosi dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Semangat 

Kerja pada PT. 

Telekomunikasi 

IndonesiaTbk. Commerce 

Office Banyuwangi” 

dengan hasil kompensasi 

secara parsial 

berpengaruh terhadap 

semangat kerja karyawan 

dengan nilai  thitung 

3,309. Juga penlitian oleh 

Muhammad Nur Holis 

(2013) dengan judul 

“Analisis Pengaruh 

lingkungan Kerja dan 

Kompensasi terhadap 

Kinerja melalui Semangat 

Kerja Karyawan pada PT. 

ICS (Istana Cipta 

Sembada) Banyuwangi”. 

Dengan hasil kompensasi 

secara parsial 

berpengaruh terhadap 

kinerja melalui semangat 

kerja pada karyawan PT. 

ICS Banyuwangi. 

 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja Secara Parsial 

Terhadap semangat 

Kerja 

Berdasarkan hasil uji t 

diperoleh  thitung = 5,426 

dan ttabel  =2,024 maka 

dapat disimpulkan bahwa  

thitung> ttabel maka 

Keputusan statistik Ho 

ditolak berarti secara 

parsial lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

semangat kerja karyawan 

FIFGROUP SPEKTRA 

Cabang banyuwangi. 

Dipastikan bahwa 

semakin baik kondisi 
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lingkungan kerja 

diperusahaan maka juga 

akan semakin baik 

semngat kerja karyawan. 

Tata ruang dan peralatan 

yang tepat akan 

mempengaruhi kinerja 

dan juga semangat kerja. 

Tata ruang dan peralatan 

harus selalu diperhatikan 

setiap kali karyawan 

menunjukan kejenuhan di 

dalam lingkungaan 

kantor. Dengan 

pembaruan tata ruang 

dan peralatan akan 

meningkatkaan semngat 

kerja. Begitu juga dengan 

pewarnaan penerangan 

dan suhu udara di dalam 

kantor. Bagimana pun 

juga itu adalah kebutuhan 

karyawan yang harus 

diooenuhi untuk 

memudahkan 

kegiatannya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil-

hasil pembahasan dan 

anlisis yang ada , maka 

saran-saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian 

ini adalah sebagi berikut; 

a. Telah diketahui 

bahwasanya variabel 

kompensasi dan juga 

variabel lingkunga 

kerja secara parsial 

dan juga secara 

simultan berpengaruh 

terhadap semangat 

kerja karyawan 

FIFGROUP 

SPEKTRA Cabang 

Banyuwangi, maka 

diharapkan manjemen 

FIFGROUP 

SPEKTRA Cabang 

Banyuwangi 

mempertahankan 

kompensasi dan juga 

lingkungan kerja yang 

sudah ada dan 

mengembangkan 

untuk mencapai 

tingkat kepuasan 

karyawan sehingga 

karyawan menjadi 

semangat dan 

menciptakan kerja 

yang optimal. 

b. Diketahui juga 

bahwasanya 
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lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh 

yang dominan dari 

lingkungan kerja 

diharapkan juga 

manajemen 

FIFGROUP 

SPEKTRA Cabang 

Banyuwangi 

memajukan daan 

mengembangkan 

karyawan untuk 

bertangung jawab 

atas kewajiban dan 

menerima haknya 

yaitu kompensasi 

sesuai dengan 

tanggung jawab 

tersebut. Pelayanan 

yang baik dan 

memuaskan akan 

mempengaruhi 

masyarakat sebagai 

konsumen, citra 

perusahaan akan 

terlihat dari karyawan 

di dalam maupun 

yang dilapangan. 

Karyawan harus di 

berikan semangat dan 

juga kepuasan akan 

pekerjaannya melalui 

pemberian yang 

sesuai dengan apa 

yang diberikan 

karyawan. Hubungan 

antara karyawan 

dengan karyawan 

maupun atasan harus 

baik dan mempunyai 

batas batas 

kewajaran agar 

solidaritas terjaga. 
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