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ABSTRAK
Masalah yang diteliti adalah apakah terdapat pengaruh budaya organisasi,
kompensasi, dan lingkungan kerja secara parsial maupun simultan terhadap
kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya
organisasi, kompensasi dan lingkungan kerja secara parsial maupun simultan
terhadap kinerja karyawan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh
parsial Budaya Organisasi terhadap kinerja pegawai, pengaruh kompensasi
parsial terhadap kinerja pegawai, dan pengaruh lingkungan kerja secara parsial
terhadap kinerja pegawai, dan secara simultan budaya organisasi, kompensasi
dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai.
Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji F. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh dari analisis regresi linier berganda adalah Y = 4,966 + 0,229X1 +
0,913X2 + 0,321X3 + e. Hasil hipotesis uji-t menunjukkan bahwa variabel
budaya organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan, terlihat dari nilai sig 0,038 <0,05 dan nilai nilai thitung> ttabel
2,194> 2,059. Kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan, terlihat dari nilai sig sebesar 0,003 <0,05 dan nilai thitung>
ttabel 3,238> 2,059. Lingkungan kerja secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan, terlihat dari nilai sig sebesar 0,033 <0,05 dan nilai
nilai T hitung> Ttabel 2,251> 2,059. Hasil hipotesis uji F menunjukkan bahwa
budaya organisasi, kompensasi dan lingkungan kerja secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini terlihat dari nilai
0,000 kurang dari 0,05 dan nilai fhitung> ftabel 19,945> 3,01. Kesimpulan
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi, kompensasi dan
lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Saran terkait

penelitian ini hendaknya budaya organisasi, kompensasi dan lingkungan kerja
tetap menjadi perhatian utama perusahaan.
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HASIL PENELITIAN
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KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Dari hasil olah data dari SPSS versi
Kesimpulan
25.0, bahwa seluruh instrumen dari 1. .Budaya Organisasi
berpengaruh
variabel Kompensasi (X2) adalah
positif dan
valid, yakni dengan signifikansi lebih
signifikan
terhadap Kinerja
kecil dari 0,05 dengan nilai dari rtabel
Karyawan, artinya semakin tinggi
dari 29 responden sebagai uji
Budaya Organisasi akan semakin
validitas adalah lebih besar dari
meningkatkan Kinerja Karyawan PT.
Slamet Putra Gresik.
0,367, sehingga untuk nilai rhitung >
rtabel adalah terpenuhi.
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3. Pengaruh Lingkungan Kerja
Karyawan, artinya semakin tinggi
Terhadap Kinerja Karyawan
kompensasi maka akan semakin
meningkatkan kinerja karyawan PT.
Dari hasil olah data dari SPSS versi
Slamet Putra Gresik.
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lingkungan kerja maka akan semakin
meningkatkan kinerja karyawan PT.
dari 29 responden sebagai uji
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