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Abstrak : Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kompensasi dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan serta peran kepuasan kerja dalam 
memperkuat pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Gold Coin Specialities. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui 
kuesioner dan dianalisis dengan melakukan pemodelan persamaan struktural (SEM) di 
SmartPLS 3.2.8. Hasil penelitian ini mendukung empat hipotesis yang diajukan, yaitu 
pertama, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Ketiga, 
kompensasi  berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dengan 
dimediasi oleh kepuasan, dan yang keempat terakhir lingkungan kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja dengan dimediasi oleh kepuasan. Berdasarkan temuan 
tersebut saran yang dapat diberikan yaitu pemberian kompensasi yang baik dan layak 
untuk seluruh karyawannya, memberikan kesempatan menyampaikan ide atau masukan, 
memberikan kesempatan promosi untuk karyawan, dan terakhir memberikan pelatihan 
kepada karyawan. 
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PENDAHULUAN 
 

Memilih Sumber daya manusia saat ini 
menjadi tantangan tersendiri bagi 
manajemen karena keberadaannya. Seiring 
dengan semakin meningkatnya jumlah 
sumber daya manusia yang ada saat ini, 
maka diperlukan seleksi khusus agar kita 
mendapatkan sumber daya manusia terbaik 
sesuai dengan kebutuhan yang kita 
inginkan. Sumber daya manusia atau dalam 
hal ini kita sebut karyawan,  merupakan 
salah satu faktor terpenting dalam 
meningkatkan produksi yang akan kita 
capai. Produktifitas yang kita targetkan 
akan terus meningkat bila ditopang oleh 
karyawan yang terampil, cerdas, kreatif, 
rajin, tekun, ulet dan profesional, serta 
dibarengi dengan semangat kerja yang 
tinggi.Oleh karena itu, keberhasilan suatu 
perusahaan atau organisasi sangat 
ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan 
sumber daya manusia yaitu para karyawan 
yang menyediakan tenaga, bakat kreativitas 
dan semangat bagi perusahaan serta 
memegang peranan penting dalam fungsi 
operasional perusahaan. 
Karyawan sebagai salah satu faktor yang 
bersinggungan langsung dengan proses 
produksi akan mempengaruhi target 
keberhasilan yang akan dicapai oleh suatu 
perusahaan. Karyawan diharapkan dapat 
memberikan hasil yang maksimal sehingga 
tujuan dari perusahaan atau organisasi 
dapat tercapai. Karyawan perlu didorong 
untuk melakukan kinerjanya dengan baik, 
maka perlu adanya penunjang salah 
satunya yaitu kompensasi yang sesuai dan 
lingkungan kerja yang layak dan harmonis. 
Permasalahan mengenai sumber daya 
manusia khususnya kepuasan kerja 
karyawan seringkali dialami oleh 
perusahaan dalam bidang industri. 
Penelitian ini sendiri mengambil objek di 

perusahaan pabrik PT. Gold Coin 
Specialities yang mana adalah pabrik pakan 
udang yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami Km 
15,9 Tanjung Bintang, Lampung Selatan. 
Pabrik ini berdiri sejak tahun 2015 dan 
memproduksi pakan udang khususnya 
pakan udang tambak jenis Vannamei. 
Pabrik Gold Coin sendiri memiliki jumlah 
pekerja yang terdiri dari 140 orang dengan 
pembagian 3.  
PT Gold Coin Specialities harus mampu 
melakukan pengelolaanSDM yang ada 
secara baik untuk meningkatkan kinerja 
karyawan agar perusahaan di dalam 
menjalankan usahanya dapat memenuhi 
kinerja perusahaan, khususnya pada 
pencapaian kinerja tahunan yang belum 
dapat tercapai sesuai dengan harapan. 
Berikut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah 
ini terkait pencapaian kinerja: 
 
Tabel 1 Kinerja PT. Gold Coin Specialities 
(dalam Metrik Ton) 

Indikato
r Kinerja 

TARGET VS PENCAPAIAN PENJUALAN penempatan 
yang berbeda 

2015 2016 2017 2018 

Penjualan 
hasil 
Produksi 

600
0 
MT 

572
5 
MT 

800
0 
MT 

723
8 
MT 

900
0 
MT 

810
4 
MT 

900
0 
MT 

908
5 
MT 

Sumber: PT Gold Coin Specialities 
Lampung 2019 
 
Hasil pencapaian penjualan meningkat 
ditahun berikutnya, namun belum 
mencapai target yang telah ditetapkan 
kecuali untuk tahun 2018. Untuk mencapai 
hasil yang lebih baik melebihi target yang 
ada perlu diteliti faktor-faktor yang harus 
dilakukan untuk mendorong peningkatan 
kinerja karyawan, dalam hal ini faktor 
kompensasi dan lingkungan kerja sebagai 
salah satu yang berkaitan erat dengan 
karyawan harus dapat diperhatikan dengan 



 

baik agar kepuasan  kerja yang dirasakan 
karyawan juga semakin baik. 
Kinerja Karyawan 
Kinerja berasal dari kata job performance 
atau  actual performance (prestasi kerja 
atau prestasi sesungguhnyayang dicapai 
oleh seseorang). Dengan demikian  kinerja 
(prestasi kerja) adalah hasil kerja baik 
secara kualitas maupun kuantitas yang 
dicapai oleh seseorang dalam 
melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab 
yang diberikan. Hasil ini harus dapat 
terukur sesuai kebutuhan perusahaan 
tersebut. 
Indikator untuk mengukur kinerja 
karyawan secara individu ada enam yaitu: 1) 
Kualitas dimana merupakan tingkat di 
mana hasil aktivitas yang di kehendaki 
mendekati sempurna dalam arti 
menyesuaikan beberapa cara ideal dari 
aktivitas. 2) Kuantitas yang merupakan 
jumlah yang di hasilkan dan kuantitas yang 
diukur dari presepsi pegawai terhadap 
jumlah aktivitas yang di tugaskan beserta 
hasilnya. 3) Ketepatan waktu yang 
merupakan tingkat aktivitas di selesaikan 
pada awal waktu yang dinyatakan, di lihat 
dari sudut koordinasi dengan hasil output 
serta memaksimalkan waktu yang tersedia 
untuk akitivtas lain. 4) Efektivitas yaitu 
ektivitas kerja dalam presepsi pegawai 
dalam menilai pemanfaatan waktu dalam 
menjalankan tugasyang di bebankan 
organisasi. 5) Kemandirian yang merupakan 
tingkat seorang karyawan dapat 
menjalankan fungsi kerjanya tanpa 
meminta bantuan, bimbingan dari orang 
lain atau pengawas. 6) Komitmen kerja 
dimana merupakan tingkat di mana 
karyawan mempunyai komitmen kerja 
dengan instansi dan tanggung jawab 
karyawan terhadap kantor 
 
 

 
Kompensasi Kerja  
Pengertian  kompensasi adalah segala 
sesuatu yang diterima oleh karyawan 
sebagai balas jasa atas upaya-upaya yang 
telah diberikan kepada perusahaan (Arep 
dan Tanjung, 2002). Kompensasi meliputi 
bentuk pembayaran tunai langsung, 
pembayaran tidak langsung dalam bentuk 
manfaat karyawan dan insentif untuk 
memotivasi karyawan agar bekerja keras 
untuk mencapai produktivitas yang 
semakin tinggi (Mangkuprawira, 2004). 
Faktor kompensasi merupakan salah satu 
faktor harapan dalam diri karyawan agar 
dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. 
Kompensasi sangat dipengaruhi faktor-
faktor internal dan  eksternal perusahaan. 
Kompensasi sangat dipengaruhi oleh 
tekanan-tekanan faktor-faktor pasar kerja, 
posisi rebut tawar kolektif, peraturan 
pemerintah, filosofi manajemen puncak 
tentang pembayaran dan manfaat termasuk 
tentang kompensasi internasional 
Kompensasi harus dapat dinegosiasikan 
antara perusahaan dan karyawannya. 
Kompensasi  merupakan faktor utama 
dalam kepegawaian. Kebijakan 
kepegawaian banyak berhubungan  dengan  
pertimbangan untuk menentukan 
kompensasi karyawan. Tingkat besar 
kecilnya kompensasi karyawan sangat 
berkaitan dengan tingkat pendidikan, 
tingkat jabatan, dan masa kerja karyawan. 
Maka dari itu dalam menentukan 
kompensasi  karyawan perlu didasarkan 
pada penilaian prestasi,  kondisi pegawai,  
tingkat pendidikan,  jabatan, dan masa 
kerja karyawan. 
 
Lingkungan Kerja 
Lingkungan kerja adalah hal-hal yang ada 
disekitar karyawan dimana mereka bekerja. 
Lingkungan kerja sebagai tempat bekerja 



 

karyawan harus memiliki kriteria-kriteria 
yang ideal, karena lingkungan kerja yang 
ideal akan membawa suasana ideal untuk 
bekerja dan mencurahkan segala 
kemampuan karyawan dengan suasana hati 
yang gembira. Banyak penelitian yang 
sudah dilakukan terdahulu menyebutkan 
bahwa hati yang gembira akan membawa 
energi positif yang baik dan energi yang 
baik akan membawa produktivitas kinerja 
meningkat pula.  
 
Lingkungan  kerja di pengaruhi oleh 
beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi terbentuknya lingkungan 
kerja adalah vsebagai berikut: Penerangan/ 
Cahaya, Suhu udara, Suara bising 
Penggunaan warna, Ruang gerak yang 
diperlukan, dan Keamanan kerja 
(Sedarmayanti, 2001). 
 
Kepuasan Kerja 
Kepuasan  kerja dalam  hal ini sebagai 
variabel mediasi atau sering disebut 
variabel intervening atau variabel proses. 
Mediasi terjadi jika variabel independen  
mempengaruhi variabel dependen secara 
tidak langsung melalui paling tidak satu 
variabel mediator. Bila terdiri dari hanya 
satu mediator maka disebut simple 
mediation  dan  bila proses mediasi 
melibatkan lebih dari satu mediator maka 
disebut multiple mediation (Baron dan 
Kenny, 1986) 
Kepuasan  kerja sebagai variabel 
intervening dalam hal ini adalah sebagai 
variabel yang terletak diantara variabel-
variabel independen yaitu kompensasi dan 
lingkungan kerja dengan variabel dependen 
yaitu kinerja karyawan, sehingga variabel 
independen tidak langsung menjelaskan 
atau mempengaruhi variabel dependen. 
Salah satu ciri dari variabel intervening 
adalah misalnya mudah berubah, 

misal  mood, emosi, rasa puas, benci, sedih, 
dll 
Indikator pengukuran kepuasan kerja 
sebagai berikut  : 1) Gaji yaitu sejumlah 
upah yang diterima dan tingkat di mana hal 
ini bisa di pandang sebagai hal yang di 
anggap pantas dibandingkan dengan orang 
lain dalam organisasi. 2) kesempatan 
promosi dimana merupakan kesempatan 
untuk maju dalam organisasi.  3) 
pengawasan yaitu kemampuan penyelia 
untuk memberikan bantuan teknis dan 
dukungan perilaku. 4) Rekan kerja  yaitu 
tingkat dimana rekan kerja pandai secara 
teknis dan mendukung secara sosial.  5)  
Pekerjaan itu sendiri, dalam hal di mana 
pekerjaan memberikan tugas yang menarik, 
kesempatan untuk belajar, dan  
kesempatan untuk menerima tanggung 
jawab.  
Kepuasan kerja yang dapat terukur 
memudahkan kita untuk mengevaluasi 
disisi mana indikator harus ditingkatkan 
sehingga dapat lebih tepat sasaran 
 

METODOLOGI 
Teori di atas penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kuantitatif, data yang 
diperoleh dari sampel penelitian dianalisis 
sesuai dengan  metode statistik yang 
digunakan kemudian diinterpretasikan. 
Penelitian yang dilakukan  menjelaskan 
sebab akibat antara variabel independen 
(kompensasi dan lingkungan kerja) dan 
variabel dependen (kinerja karyawan) 
dengan kepuasan kerja sebagai vvariabel 
intervening sebagai penghubung diantara 
keduanya. Penelitian penjelasan ini 
menyoroti antara variabel-variabel  
penelitian dan menguji  hipotesa yang telah 
dirumuskan sebelumnya. 
 
Terdapat 4 variabel dalam penelitian ini 
yaitu: 



 

1. Kompensasi kerja sebagai variabel 
independen (X1) 

2. Lingkungan kerja sebagai variabel 
independen (X2), 

3. Kepuasan kerja sebagai variabel 
intervening (M) 

4. Kinerja karyawan sebagai variabel 
dependen (Y) 

 
Data dianalisis dengan menggunakan 
Structural Equation Model (SEM) dengan 
menggunakan pendekatan  Partial Least 
Square (PLS) dan SmartPLS versi 3.2.8 
sebagai softwarenya. PLS didesain untuk 
menyelesaikan  regresi berganda ketika 
terjadi permasalahan spesifik pada data, 
seperti ukuran sampel penelitian yang 
kecil, adanya data yang hilang (missing 
value), dan multikolinearitas. Selain itu PLS 
adalah analisis persamaan struktural (SEM) 
berbasis varian yang secara simultan dapat 
melakukan pengujian model pengukuran ( 
Outer Model) sekaligus pengujian model 
structural ( Inner Model). 

 
Model pengukuran ( Outer Model) 
menunjukkan hubungan (nilai loading) 
antara indikator dengan konstruk. Model 
ini menspesifikasi hubungan antar variabel 
laten dengan indikator-indikatornya atau 
dapat dikatakan bahwa Outer Model 
mendefinisikan bagaimana setiap indikator 
berhubungan dengan variabel latennya 

 
Uji yang dilakukan pada Outer Model yaitu: 
Convergent Validity, dinilai berdasarkan 
loading  factor  (korelasi antara skor 
item/skor komponen dengan skor 
konstruk). Dalam penelitian ini nilai loading  
factor 0,5 dianggap cukup memadai untuk 
jenis penelitian eksplorasi. 

 
Pengujian selanjutnya yaitu Discriminant 
Validity, dinilai dengan berdasarkan nilai 

cross loading, model mempunyai  
discriminant  validity yang cukup jika nilai 
cross loading untuk setiap konstruk lebih 
besar dari nilai cross loading antara 
konstruk dengan konstruk lainnya dalam 
model (Jogiyanto, 2009). 
Pengujian selanjutnya di Outer Model 
adalah Uji Realibilitas menggunakan nilai 
Cronbach’s Alpha  dan Composite Reliability. 
Cronbach’s Alpha untuk mengukur batas 
bawah nilai reliabilitas suatu konstruk 
sedangkan Composite Reliability mengukur 
nilai  sesungguhnya  reliabilitas suatu 
konstruk (Jogiyanto, 2009). Namun 
Composite Reliability dinilai lebih baik 
dalam mengestimasi konsistensi internal 
suatu kontruk. Suatu konstruk atau 
variabel dikatakan reliabel jika memberikan 
nilai Cronbach’s Alpha >0,7 dan 
CompositeReliability > 0,7, namun untuk 
jenis penelitian eksplorasi nilai > 0,6 masih 
dapat diterima 
Model structural (Inner Model) 
menunjukkan hubungan antara konstruk 
independen dan konstruk dependen. 
dengan mengukur Coefficient of 
Determination (R2) dan Path Coefficient (ß)  
(Jogiyanto,  2009). Hal ini untuk melihat 
dan meyakinkan hubungan antar konstruk 
adalah kuat. 
Coefficient of Determination (R2) adalah 
Nilai R-square adalah koefisien determinasi 
pada konstruk. Nilai R-square sebesar 0.67 
(kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 masuk 
kategori lemah (Chin, 1998) 

 
Path Coefficients (ß) merupakan nilai 
koefisen jalur atau besarnya 
hubungan/pengaruh konstruk laten, 
dilakukan dengan prosedur Bootstraping. 
Path Coefficients merupakan suatu metode 
penelitian yang utamanya digunakan untuk 
menguji kekuatan hubungan langsung dan 
tidak langsung diantara berbagai variabel 



 

 
 
 
 

PEMBAHASAN 
Jawaban dari responden untuk setiap 
pertanyaan dikuesioner dapat dilihat 
dengan menggunakan analisa deskriptif.  
Analisa ini digunakan untuk mengetahui 
rentang skor atau kategori dari setiap 
dimensi atau variabel penelitian.  Untuk 
mengetahui kriteria dari setiap variabel 
dapat menggunakan nilai rata-rata atau 
mean dari jawaban responden. 
 
 
Tabel 2. Hasil Analisa Deskriptif 
Sumber: Data Primer (diolah), 2019 
 
Nilai rata-rata untuk variabel kompensasi, 
lingkungan kerja, kinerja karyawan dan 
kepuasan kerja  yang dimiliki karyawan PT. 
Gold Coin Specialities  dalam kategori 
tinggi. 
 
Suatu penelitian dapat dilakukan jika data 
yang akan digunakan telah dinyatakan valid 
dan reliabel.  Pada penelitian ini, 
pengukuran valid dan reliabel dianalisis 
dengan tiga tahapan yaitu pengujian 
convergent  validity, discriminant  validity, 
dan pengujian reliabilitas. Ketiga pengujian 
ini masuk kedalam pengujian Outer Model 
Untuk mengukur Convergent Validity dapat 
dilihat berdasarkan pada nilai loading 
factor.  Nilai loading factor dianggap cukup 
memadai dan layak digunakan dalam 
penelitian eksplorasi jika > 0,5 - 0,6   
 
 

 
Gambar 1.  Hasil Model antar Konstruk 
 
Semua variabel memiliki nilai loading 
factor> 0,5, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa semua variabel telah memenuhi 
variabel Convergent Validity yang memadai 
yaitu memiliki nilai loading factor > 0,5. 
 

Selain itu untuk melihat convergent validity 
perlu dilihat nilai Average Variance 
Extracted (AVE).  Syarat minimal nilai AVE 
yaitu > 0,5, sehingga data tersebut dapat 
dikatakan layak. 
 
Tabel 3. Nilai AVE 

 
AVE Validitas 

Kompensasi 0,508 Valid 

Lingkungan Kerja 0,667 Valid 

Kepuasan Kerja 0,696 Valid 

Kinerja 0,682 Valid 

Sumber : Data Primer (diolah), 2019 
 
Nilai Average Variance Extracted seluruh 
konstruk memiliki nilai AVE > 0,50 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa model dalam 

No. Variabel Minimum Maksi
mum 

Rata-rata 

1. Kompensasi 1,00 5,00 3,87 

2. 
Lingkungan 
Kerja 

1,00 5,00 3,60 

3. 
Kepuasan 
Kerja 

1,00 5,00 3,46 

4 
Kinerja 
Pegawai 

1,00 5,00 3,91 



 

penelitian ini memiliki Convergent Validity 
yang baik. 
Pengujian Discriminant Validiy dilihat 
berdasarkan nilai Cross Loadings. Pengujian 
ini bermaksud membandingkan nilai 
korelasi variabel suatu konstruk dengan 
konstruk lainnya. Nilai Cross Loadings 
dikatakan baik jika nilai setiap variabel-
variabel lebih besar dibandingkan nilai  
variabel lainnya.   
 

Tabel 4  Hasil Cross Loadings 
 Kompensasi Lingkungan Kepuasan Kinerja 

KO1 0.746 0.585 0.494 0.570 
KO2 0.770 0.631 0.511 0.687 
KO3 0.658 0.597 0.520 0.612 
KO4 0.746 0.562 0.440 0.651 

LK1 0.663 0.771 0.552 0.498 
LK2 0.602 0.632 0.529 0.537 
LK3 0.661 0.695 0.527 0.582 
LK5 0.620 0.625 0.627 0.611 

LK7 0.515 0.530 0.455 0.522 
 Kompensasi Lingkungan Kepuasan Kinerja 
KK2 0.587 0.594 0.633 0.614 
KK4 0.447 0.492 0.588 0.538 

KK5 0.661 0.547 0.761 0.673 
KI2 0.659 0.636 0.711 0.732 
KI3 0.549 0.701 0.614 0.715 
KI5 0.534 0.583 0.428 0.669 

KI6 0.525 0.559 0.498 0.580 

Sumber : Data Primer (diolah), 2019 
 
Korelasi indikator konstruk dari masing-
masing variabel memiliki nilai yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan nilai indikator 
konstruk lainnya, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model memenuhi 
persyaratan validitas karena nilai cross 
loadings seluruh indikator menunjukkan 
Discriminant Validity yang baik. 
 
Reliabilitas diukur dengan melihat nilai 
Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability.  
Data dapat dikatakan reliabel jika kedua 
nilai ini >0,6 atau 0,7 untuk jenis penelitian 
eksplorasi.  Nilai Cronbach’s Alpha dan 
Composite Reliability dapat dilihat pada 
Tabel 5. 
 

Tabel 5. Hasil Cronbach’s Alfa & 
Composite Reliability  

Sumber : Data Primer (diolah), 2019 
 
Tabel 5 dapat dilihat Nilai Cronbach’s Alpha 
dan Composite Reliability dan dapat 
disimpulkan bahwa seluruh konstruk 
memiliki nilai Cronbach’s Alpha dan 
Composite Reliability > 0,60, hal ini berarti 
konstruk memenuhi persyaratan 
reliabilitas. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa instrumen pengukuran dapat 
mengukur variabel yang ada di dalam 
penelitian. 
Pengukuran uji model structural (Inner 
Model) dilakukan dengan mengukur 
Coefficient of  Determinant atau R2 serta 
melihat nilai path coefficient untuk 
menjelaskan mengenai pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat.  Untuk 
mengetahui apakah variabel bebas 
berpengaruh terhadap variabel terikat 
dapat dilihat dari nilai signifikansi. 
 
Tabel 6. Nilai Coefficient of Determinant 
(R2) 
  Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

Kepuasan 0.633 0.639 0.053 11.916 0.000 

Kinerja 0.579 0.556 0.071 6.580 0.000 

Sumber : Data Primer (diolah), 2019 
 
 Tabel 6 menunujukan bahwa kepuasan 
kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh 
kompensasi dan lingkungan kerja sebesar 
63,3%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh  

  Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Kepuasan Kerja 0,605 0,723 

Kinerja 

Karyawan 

0,614 0,721 

Kompensasi 0,707 0,753 

Lingkungan 

Kerja 

0,667 0,679 



 

variabel lain diluar penelitian ini.  Hal ini 
menunjukkan bahwa kompensasi dan 
lingkungan kerja memiliki pengaruh 
terhadap kepuasan kerja.  Sehingga nilai R2 
sebesar 0,633 termasuk dalam kategori 
moderat. Dilihat juga bahwa variabel 
kinerja dapat dipengaruhi oleh kompensasi, 
lingkungan kerja dan kepuasan sebesar 
57,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain di luar penelitian ini.  Nilai R2 
termasuk ke dalam kategori moderat.  Hal 
ini menunjukkan bahwa kompensasi, 
lingkungan kerja dan kepuasan karyawan 
dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan 
tersebut. 
 

 
Untuk menguji apakah  hipotesis didukung 
oleh data penelitian, maka pengujian 
hipotesis dilakukan dengan melihat nilai 
probabilitas dan nilai t-statistiknya 
(Ghozali, 2014). Untuk nilai probabilitas, 
nilai p-value dengan α = 5% adalah kurang 
dari 0,05. Nilai T-tabel untuk α = 5% adalah 
1,96. Didukung dan tidak didukung 
hipotesis H0 adalah: signifikansi(jika ρ < 
0,05 dan t-statistik > 1,96 maka H0 : tidak 
didukung ), signifikansi (jika ρ > 0,05 dan t-
statistik < 1,96  maka H0 : didukung ). Hasil 
pengujian dapat dilihat pada tabel 7. 
 

Tabel 7. Nilai Path Coefficients  

 
 Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

Kompensasi ->Kinerja 0.723 0.726 0.133 5.435 0.033 

Lingkungan kerja -> Kinerja 0.653 0.655 0.137 4.766 0.001 

Kompensasi  -> Kepuasan 0.445 0.448 0.034 13.088 0.000 

Lingkungan Kerja -> 

Kepuasan 

0.572 0.574 0.137 4.175 0.001 

Kepuasan kerja -> Kinerja ( 

indirect) 

0.579 0.582 0.108 5.361 0.001 

Sumber : Data Primer (diolah), 2019 
 Hipotesis pertama mengenai bahwa 
kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan.  Dilihat dari Tabel 7 bahwa nilai 
koefisien variabel kompensasi terhadap 
kinerja sebesar 0,723 dengan nilai P values 
0,033.  Hal ini menunjukkan bahwa 
kompensasi memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja karyawan  
karena nilai P values (0,033 < 0,05).  Hal ini 
berarti jika semakin tinggi kompensasi yang 
dimiliki karyawan akan mampu 
meningkatkan kinerja karyawan. 
  
 Hipotesis kedua pada penelitian ini 
mengenai lingkungan kerja memiliki 
pengaruh terhadap kinerja.  Jika dilihat 

pada Tabel 7, nilai koefisien jalur kepuasan 
terhadap kinerja sebesar 0,653 dengan nilai 
P values 0,001.  Hal ini menunjukkan bahwa 
lingkungan kerja memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja, karena dilihat 
dari nilai P values (0,001 < 0,05). Dengan 
begitu dapat disimpulkan bahwa semakin 
baik lingkungan kerja dapat meningkatkan 
kinerja dari karyawan tersebut. 
  
 Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah 
variable kompensasi dengan dimediasi oleh 
kepuasan kerja berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan.  Berdasarkan Tabel 7, 
nilai koefisien variabel kompensasi 
terhadap kepuasan sebesar 0,445 dengan 



 

nilai P values 0,000.  Hal ini menunjukkan 
bahwa kompensasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja PT Gold 
Coin Specialities karena jika dilihat dari 
nilai P values lebih kecil dari standar 
signifikansi (0,000 < 0,05).  Sehingga dapat 
disimpulkan jika semakin tinggi kompensasi 
maka akan meningkatkan tingkat kepuasan 
kerja dari karyawan tersebut. 
 
Hipotesis keempat dari penelitian ini 
adalah variabel lingkungan kerja dengan 
dimediasi oleh kepuasan berpengaruh 
terhadap kinerja.  Berdasarkan Tabel 7, nilai 
koefisien variabel lingkungan kerja 
terhadap kepuasan sebesar 0,572 dengan 
nilai P values 0,001.  Hal ini menunjukkan 
bahwa lingkungan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan 
kerja PT Gold Coin Specialities karena jika 
dilihat dari nilai P values lebih kecil dari 
standar signifikansi (0,001< 0,05).  Sehingga 
dapat disimpulkan jika semakin baik 
lingkungan kerja yang ada maka akan 
meningkatkan tingkat kepuasan kerja dari 
karyawan tersebut. 
 

PENUTUP 
 
Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah hasil 
penelitian mendukung hipotesis yang ada 
yaitu  
1. Kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT 
Gold Coin Specialities, hal ini 
menunjukkan bahwa jika kompensasi 
karyawan semakin tinggi maka kinerja 
yang akan dihasilkan karyawan akan 
semakin baik. 

2. Lingkungan  kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT Gold Coin Specialities, hal 
ini menjelaskan bahwa lingkungan kerja 

yang baik akan diikuti dengan kinerja 
karyawan yang semakin baik. 

3. Kompensasi dengan dimediasi oleh 
kepuasan  kerja berpengaruh terhadap 
kinerja. Hal ini menjelaskan bahwa 
perusahaan harus memberikan 
kompensasi yang baik kepada 
karyawannya karena dengan adanya 
kompensasi yang baik akan 
menciptakan kepuasan kerja karyawan 
PT Gold Coin Specialities sehingga 
karyawan akan memberikan kinerja 
yang lebih baik untuk membantu 
perusahaan mencapai tujuannya 

4. Lingkungan kerjadengan dimediasi oleh 
kepuasan kerja berpengaruh terhadap 
kinerja. Hal ini menjelaskan bahwa 
perusahaan harus memberikan 
lingkungan kerja yang baik kepada 
karyawannya karena dengan adanya 
lingkungan kerja yang baik akan 
menciptakan kepuasan kerja karyawan 
PT Gold Coin Specialities sehingga 
karyawan akan memberikan kinerja 
yang lebih baik untuk membantu 
perusahaan mencapai tujuannya.. 

Saran 
1. Perusahaan sebaiknya dapat 

memberikan kompensasi yang baik 
sehingga karyawan merasa 
bersemangat untuk selalu memberikan 
kinerja terbaiknya untuk perusahaan 
PT Gold Coin Specialities sesuai 
dengan usaha yang telah diberikan 
karyawannya. Jika memang ada 
karyawan yang berprestasi baik, dapat 
memberikan imbalan yang layak baik 
berupa insentif sesuai hasil kinerjanya, 
kesempatan promosi dan lainnya. 

2. Perusahaan sebaiknya dapat 
memberikan kesempatan untuk 
karyawan dalam menyampaikan ide 
atau masukan yang lebih baik melalui 
komunikasi yangterjalin baik tanpa 



 

adanya tekanan, bisa dengan adanya 
forum rutin pertemuan antar karyawan  
untuk menciptakan suasana 
kekeluargaan di lingkungan kerja, hal 
ini dapat mempegaruhi rasa saling 
membantu sesama karyawan PT Gold 
Coin Specialities. 

3. Perusahaan sebaiknya dapat 
memberikan kesempatan untuk 
karyawan dalam bisa berkembang 
dengan adanya kesempatan promosi 
untuk karyawan yang memang 
memiliki penilaian kerja yang baik. 
Promosi ini bagus untuk memacu 
semangat karyawan lain agar terus 
memberikan kinerja terbaik untuk  PT 
Gold Coin Specialities. 

4. Perusahaan sebaiknya dapat 
memberikan kesempatan untuk 
karyawan untuk pelatihan yang sesuai 
dengan pekerjaan mereka agar kualitas 
hasil produksi bisa terus meningkat. 
Pelatihan yang baik akan membentuk 
karyawan untuk lebih maju. 
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