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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan CV. Nusa Citra Mandiri. (2) pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan CV. Nusa Citra Mandiri. (3) pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi motivasi kerja CV. Nusa Citra 

Mandiri. (4) pengaruh Kompensasi terhadap kinerja karyawan yang dimediasi 

motivasi kerja CV. Nusa Citra Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode 

survey yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun populasi kecil, tetapi data 

yang dipelajari adalah dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga 

ditemukan kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel, sosiologis 

maupun psikologis. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan produksi CV. 

Nusa Citra Mandiri yaitu sebanyak 98 karyawan. Data di dapat melalui kuesioner 

yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah 

path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lingkungan kerja 

berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada CV. Nusa Citra Mandiri, ditunjukkan dengan koefisien beta 0,195 

signifikansi 0,021, (2) kompensasi berpengaruh  secara langsung positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV. Nusa Citra Mandiri, ditunjukkan 

dengan koefisien beta 0,240 signifikansi 0,003, (3) lingkungan kerja berpengaruh 

secara tidak langsung positif  dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi kerja pada CV. Nusa Citra Mandiri, ditunjukkan dengan perkalian 

koefisien beta 0,184 dan t hitung 3,00440 > 1,98552 (tTabel) berarti signifikan 

pada taraf signifikansi 0,05, dan (4) kompensasi berpengaruh secara tidak 

langsung positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja 

pada PT.Primissima Yogyakarta, ditunjukkan dengan perkalian koefisien beta 

0,12336 dan t hitung 2,5519 > 1,98552 (tTabel) berarti signifikan pada taraf 

signifikansi 0,05. 

Kata kunci : lingkungan kerja, kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja 

karyawan. 
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