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Abstraksi:  

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Gaji, Motivasi, 
Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan”(Studi Kasus Lingkungan Pegawai Kantor 
PDAM Semarang). Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh: (1) 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. (2) gaji terhadap kinerja karyawan. (3) motivasi 
terhadap kinerja karyawan. (4) lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.  

Penelitian ini menggunakan penelitian survey. Populasi dari penelitian ini adalah 
seluruh pegawai di Lingkungan PDAM Semarang. Pengumpulan sampel dengan 
menggunakan koesioner. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu secara 
purposive sampling dengan menggunakan 70 responden. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Uji Instrumen penelitian terdiri dari: uji validitas 
dan uji reliabilitas. (2) uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolonieritas 
dan uji heteroskedastisitas. (3) uji hipotesis yang terdiri dari: uji regresi linear berganda, uji t, 
uji F, dan uji R Square. 

Dengan hasil analisis data menunjukkan hasil hipotesis (uji t) untuk kepemimpinan 
sebesar (2,142> 2,00), Gaji sebesar (2,135> 2,00), Motivasi sebesar (3,158> 2,00) dan 
Lingkungan kerja sebesar (2,179> 2,00), dengan demikian hipotesis kepemimpinan, gaji, 
motivasi dan  lingkungan  kerja diterima, maka kepemimpinan, gaji, motivasi dan lingkungan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Uji F menunjukkan 
variabel kepemimpinan, gaji, motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM 
Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung 19,241 dengan signifikansi 0,000. Nilai 
koefisien Determinasi (R²) diperoleh 0,558. Hal ini menunjukkan bahwa 55,8% variasi 
koefisien kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kepemimpinan, gaji, motivasi dan 
lingkungan kerja, sedangkan sisanya yaitu 44,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain 
model dalam penelitian ini. 

 
Kata Kunci: Kepemimpinan, Gaji, Motivasi, Lingkungan kerja terhadap Kinerja 

Karyawan. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan sumber daya manusia bagi perusahaan merupakan pilihan yang 

sangat strategis untuk dilakukan, karena dengan adanya pengelolaan pada sumber 

daya manusia yang tepat dapat membentuk kelompok kerja yang efektif dan efisien, 

serta berpotensi agar dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan dapat 

mencapai nilai tambah terhadap perusahaan itu sendiri (Suhadi, 2005). Dengan 

pentingnya sumber daya manusia bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya, maka 

faktor kepemimpinan, gaji, motivasi, dan lingkungan kerja pada perusahaan termasuk 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan faktor yang diduga mempunyai 

pengaruh pada kinerja karyawan, maka harus memperhatikan beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut untuk meningkatkan kinerja karyawan 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan salah satunya akan dapat dilihat dari 

cara dan karakter pada seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu bisa dipercaya, 

dihormati bawahan, dan membimbing serta mengarahkan bawahan dalam 

pekerjaannya akan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu dengan 

diberikannya gaji atau upah pada karyawan atau pegawai merupakan imbalan jasa 

yang diberikan perusahaan, karena bagi karyawan upah menentukan standar dan 

kualitas hidupnya. (Wirawan,2009:26). Maka upah atau gaji juga berpengaruh untuk 

mendorong dalam meningkatan kinerja karyawan. 

Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuannya. Sikap dan nilai 

tersebut merupakan sesuatu yang invisible (tak kelihatan) yang memberikan kekuatan 

untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuannya, Rivai (2004 : 

455-456). Lingkungan kerja merupakan elemen-elemen organisasi sebagai sistem 

sosial yang mempunyai pengaruh kuat di dalam pembentukan perilaku individu pada 

organisasi dan berpengaruh terhadap prestasi organisasi (Rivai dalam Khoiriyah). 

Lingkungan kerja meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Sedangkan 
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menurut Wursanto (2003:301) karyawan juga membutuhkan lingkungan kerja yang 

dapat memberikan kepuasan psikologis, seperti memiliki hubungan yang harmonis. 

Menurut Robbins (1998) dalam penelitian Suhadi 2005, kinerja atau prestasi 

kerja karyawan adalah tingkat hasil kerja karyawan dalam mencapai persyaratan-

persyaratan pekerjaan yang diberikan baik segi kualitas maupun kuantitasnya.  

 

B. Tujuan  penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan pegawai kantor PDAM Semarang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh gaji kerja terhadap kinerja karyawan di lingkungan 

pegawai kantor PDAM Semarang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan pegawai kantor PDAM Semarang. 

4. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan pegawai kantor PDAM Semarang. 

 

LANDASAN TEORI 

A. Kepemimpinan 

Menurut Handoko, (2004 : 274) dalam Sartono kepemimpinan adalah 

kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja 

mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut Toha (2010 : 259) kepemimpinan 

adalah pelaksanaan aktivitas dan pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Muchlas 

(2008 : 314) kepemimpinan adalah proses yang sangat penting dalam setiap organisasi 

karena kepemimpinan inilah yang akan menentukan sukses atau gagalnya sebuah 

organisasi. Muchlas menyatakan salah satu elemen pokok yang menjadi perhatian 

setiap organisasi adalah bagaimana caranya untuk menarik, melatih, dan 

mempertahankan orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang efektif.  

B. Gaji 
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Menurut Amstrong dan Murlis, oleh Samsudin ( 2010 : 189) berpendapat gaji 

merupakan bayaran pokok yang diterima oleh seseorang. Sedangkan menurut Dessler, 

oleh Samsudin mengatakan gaji adalah sesuatu yang berkaitan dengan uang yang 

diberikan kepada pegawai atau karyawan. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang 

yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan 

yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat juga 

dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam 

perusahaan (Rivai, 2004 : 379). 

C. Motivasi 

Motivasi sebenarnya adalah hasil interaksi antara individu dengan situasinya. 

(Muchlas 2008 : 181). Menurut Robbins, 1993 dalam Muchlas juga menyatakan 

definisi motivasi dalam perilaku organisasi sebagai kemauan untuk berjuang atau 

berusaha ketingkat yang lebih tinggi menuju tercapainya tujuan organisasi, dengan 

syarat tidak mengabaikan kemampuannya untuk memperoleh kepuasan dalam 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Motivasi adalah dorongan yang timbul 

pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan 

tujuan tertentu, atau motivasi adalah usaha-usaha  yang dapat menyebabkan seseorang 

atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai 

tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia,1998).   

D. Lingkungan Kerja 

Menurut Ahyari (1987) dalam penelitian Susilaningsih, Lingkungan kerja 

adalah suatu lingkungan dimana pegawai bekerja, sedangkan kondisi kerja merupakan 

dimana pegawai tersebut bekerja, sedangkan kondisi kerja merupakan  kondisi dimana 

pegawai tersebut bekerja. Menurut Sukanto dan Indriyo (2000) dalam khoiriyah 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar pekerja yang dapat 

mempengaruhi dalam bekerja meliputi pengaturan penerangan, pengontrolan suara 

gaduh, pengaturan kebersihan tempat kerja dan pengaturan keamanan tempat kerja. 

Sedangkan menurut Nitisemito (1992) dalam khoiriyah mendefinisikan bahwa 

lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang di bebankan. 

E. Kinerja 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 
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dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. 

Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat 

dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, Bastian (2009 : 329).  

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Secara teoritis 

penilaian atau pengukuran prestasi kerja atau kinerja memberikan informasi yang 

dapat digunakan pimpinan untuk membuat keputusan tentang promosi jabatan. 

Sedangkan penilaian prestasi kerja atau kinerja memberikan kesempatan kepada 

pimpinan dan orang yang dinilai untuk secara bersama menemukan dan membahas 

kekurangan-kekurangan yang terjadi dan mengambil langkah perbaikannya 

(Susilaningsih, 2008). 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya masih perlu diuji kebenarannya. Penulis mengajukan beberapa hipotesis 

yaitu: 

H1  : Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

H2 : Gaji berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

H3  : Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

H4  : Lingkungan keja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian ini yaitu pegawai di lingkungan PDAM Semarang. Sampel 

yang digunakan yaitu purposive sampling sampel bertujuan ini dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan 

atas tujuan tertentu. Dengan menggunakan sampel sebanyak 70 responden. Metode 

analisis data menggunakan (1) uji instrumen penelitian terdiri dari: uji validitas dan 

uji reliabilitas. (2) uji asumsi klasik terdiri dari: uji normalitas, uji multikolonieritas 

dan uji heteroskedastisitas. (3) uji hipotesis  terdiri dari: uji regresi linear berganda, uji 

t, uji F dan uji R Square. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskriptif Data 

 

Statistik Deskriptif 
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 N Minimum Maksimum Mean Std.Deviation 
Kepemimpinan 66 15 25 21,27 2,906 
Gaji 66 21 30 25,88 2,509 
Motivasi 66 11 25 18,56 2,993 
Lingkungan 66 20 30 26,17 2,409 
Kinerja 66 27 40 32,39 3,530 
Valid N 66     

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2013 
Dari seluruh data diatas, variabel kepemimpinan minimum sebesar 15, 

maksimum 25, rata-rata 21,27 dan standar devisiasi 2,906. Variabel gaji hasil minimum 

21, maksimum 30, rata-rata 25,888 dan standar devisiasi 2,509. Variabel motivasi hasil 

minimum 11, maksimum 25, rata-rata 18,56 dan standar devisiasi 2,993. Variabel 

Lingkungan kerja hasil minimum 20, maksimum 30, rata-rata 26,17 dan standar devisiasi 

2,409. Dan variabel Kinerja Karyawan hasil minimum 27, maksimum 40, rata-rata 

32,3939, standar devisiasi 3,52956. 

B. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Dalam pengujian pada uji validitas ini dapat disimpulkan bahwa apabila r hitung 

(rxy) > r tabel maka ada korelasi dan dapat dikatakan valid, dan apabila r hitung (rxy) < r 

tabel maka tidak ada korelasi dan dapat dikatakan tidak valid. Dengan menggunakan 

taraf signifikansi 5%. Dengan menggunakan metode Pearson Product Moment. 

Hasil Uji Validitas Vaeriabel Kepemimpinan 
Variabel Item Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

 KP1 0,874 0,244 Valid 

 KP2 0,832 0,244 Valid 

Kepemimpinan KP3 0,846 0,244 Valid 

(KP) KP4 0,786 0,244 Valid 

 KP5 0,726 0,244 Valid 

Sumber: data primer diolah. 

Hasil Uji Validitas Variabel Gaji 

Variabel Item 
Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

 Gaji1 0,558 0,244 Valid 

Gaji2 0,685 0,244 Valid 

Gaji Gaji3 0,700 0,244 Valid 
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(Gaji) Gaji4 0,780 0,244 Valid 

 Gaji5 0,784 0,244 Valid 

 Gaji6 0,531 0,244 Valid 

Sumber: data primer diolah. 
 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi 
Variabel Item Pertanyaan r hitung r tabel  Keterangan 

 MOT1 0,566 0,244 Valid 

Motivasi MOT2 0,676 0,244 Valid 

(MOT) MOT3 0,685 0,244 Valid 

 MOT4 0,760 0,244 Valid 

 MOT5 0,667 0,244 Valid 

Sumber: data primer diolah 

Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja 

Variabel Item 
Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

 LK1 0,737 0,244 Valid 

Lingkungan LK2 0,773 0,244 Valid 

Kerja LK3 0,651 0,244 Valid 

(LK) LK4 0,722 0,244 Valid 

 LK5 0,675 0,244 Valid 

 LK6 0,704 0,244 Valid 

Sumber: data primer diolah 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 
Variabel Item 

Pertanyaan 
r hitung r tabel  Keterangan 

 KIN1 0,382 0,244 Valid 

 KIN2 0,648 0,244 Valid 

Kinerja KIN3 0,529 0,244 Valid 
Karyawan KIN4 0,669 0,244 Valid 

(KIN) KIN5 0,667 0,244 Valid 
 KIN6 0,594 0,244 Valid 
 KIN7 0,662 0,244 Valid 
 KIN8 0,766 0,244 Valid 

Sumber: data primer diolah 
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2. Uji reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika koefisien atau α> 0,60.  Dengan 

menggunakan cronbach alpha. Dari hasil pengolahan data variabel kepemimpinan 

sebesar 0,862, gaji sebesar 0,745, motivasi sebesar 0,687, lingkungan sebesar 0,789 

dan kinerja sebesar 0,766. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan masing-masing 

variabel > 0,60 maka instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel. 

C. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji normalitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji kenormalan data dan kesamaan varians dari 

sampel dilakukan. Dengan menggunakan bantuan uji Kolmogorov-Smirrnov sebesar 

0,878, tingkat nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,423. Ini berarti hasil pengujian 

normalitas > α = 0,05. Maka dari itu dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. 

2. Uji multikolonieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dengan menggunakan VIF dimana apabila 

nilai VIF<10 dan Tolerance> 0,1, variabel kepemimpinan memiliki VIF 1,239 dan 

tolerance 0,807, variabel gaji memiliki VIF 1,780 dan tolerance 0,562,  

Variabel motivasi memiliki VIF 1,222 dan tolerance 0,818, variabel lingkungan 

memiliki VIF 1,981 dan tolerance 0,505. Hasil semua variabel tersebut menunjukkan 

tidak terjadi multikolonieritas pada model. 

3. Uji heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Sedangkan model regresi yang baik adalah terjadinya homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode glesjer. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t hitung Sign Kesimpulan 

KP -0,123 0,903 
Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 
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GAJI 0,634 0,529 
Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 

MOT 0,113 0,910 
Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 

LK 0,278 0,782 
Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 
Sumber:data diolah 

Dari hasil data diatas menunjukkan semua variabel mempunyai nilai thitung 

dengan signifikansi > 0,05 maka model regresi ini tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

D. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh independe terhadap variabel 

dependen. Analisis ini dengan menggunakan analisis linear berganda: 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Nilai 
Koefisien 

Standar 
Error 

Nilai t Sig. 
Keterangan 

Konstanta 

Kepemimpinan 

Gaji Karyawan 

Motivasi kerja 

Lingkungan Kerja 

1,800 

0,246 

0,341 

0,351 

0,383 

3,640 

0,115 

0,160 

0,111 

0,176 

0,495 

2,142 

2,135 

3,158 

2,179 

0,623 

0,036 

0,037 

0,002 

0,033 

 

H1 didukung 

H2 didukung 

H3 didukung 

H4 didukung 

Sumber : Hasil Analisis Data Primer 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut: 

1. Uji Linear Berganda 

Y = 1,800 + 0,246X1 +0,341X2 + 0,351X3 +0,383X4 +e 

  

Interpretasi dari hasil uji linear berganda diatas yaitu sebagai berikut: 

a. Koefisien regresi pada kinerja karyawan yaitu sebesar (a =1800), ini menunjukkan 

bahwa koefisien regresi akan meningkat jika didukung dengan adanya variabel 

kepemimpinan, gaji, motivasi dan lingkungan kerja. 
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b. Koefisien regresi variabel kepemimpinan mempunyai nilai positif yaitu sebesar (b 

=0,246), ini menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. Dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan disini 

sudah dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

c. Koefisien regresi variabel gaji mempunyai nilai positif yaitu sebesar (c=0,341), ini 

menunjukkan bahwa variabel gaji mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Dapat dijelaskan bahwa gaji merupakan tolok ukur bagi karyawan untuk 

meningkatkan kinerja. 

d. Koefisien regresi variabel motivasi mempunyai nilai positif yaitu sebesar (d 

=0,351), ini menunjukkan bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Dapat dijelaskan bahwa motivasi yang tinggi dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

e. Koefisien regresi variabel lingkungan kerja mempunyai nilai positif yaitu sebesar 

(e =0,383), ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja karyawan. Dapat dijelaskan bahwa 

lingkungan kerja yang baik akan membuat nyaman dalam melakukan segala 

aktivitasnya, maka lingkungan kerja yang baik dapat mendukung meningkatnya 

kinerja. 

2. Uji t 

Untuk mengetahui signifikansi antara  variabel independen yaitu kepemimpinan, gaji, 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 

a. Hasil analisis variabel kepemimpinan diperoleh nilai thitung sebesar 2,142> 2,00 ttabel 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,036< 0,05 maka Ho ditolak, dan H1 diterima, maka 

kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.  

b. Hasil analisis dalam penelitian ini untuk variabel gaji berdasarkan hasil uji t dapat 

diperoleh nilai thitung sebesar 2,135> 2,00 ttabel, dengan taraf signifikansi sebesar 

0,037< 0,05 maka Ho ditolak, dan H1 diterima, maka gaji berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  

c. Hasil analisis dalam penelitian ini untuk variabel motivasi berdasarkan hasil uji t 

dapat diperoleh nilai thitung sebesar 3,158> 2,00 ttabel, dengan taraf signifikansi sebesar 

0,002< 0,05 maka Ho ditolak, dan H1 diterima, maka motivasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

d. Hasil analisis dalam penelitian ini untuk variabel lingkungan berdasarkan hasil uji t 

dapat diperoleh nilai thitung sebesar 32,179> 2,00 ttabel, dengan taraf signifikansi 



11 
 

sebesar 0,033< 0,05 maka Ho ditolak, dan H1 diterima, maka motivasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Uji F 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

dengan variabel dependen secara simultan untuk menentukan ada 

pengaruh atau tidaknya variabel independen. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai Fhitung= 19,241 

dikonsultasikan dengan nilai F tabel 5% sebesar 2,52. Dengan nialai probabilitas 

sebesar 0,000 < 0,05 ini menjelaskan bahwa maka Ho ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh secara serentak antara kepemimpinan, gaji, 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

4. Uji Koefisisen Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui dan mengukur 

seberapa jauh kemampuan model menerangkan variabel dan mengukur seberapa 

besar variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

Dari hasil analisis data diperoleh nilai R2 menunjukkan 0,558 sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang goodness of 

fit.  Hasil ini berarti bahwa 55,8% dari variasi Koefisien kinerja karyawan dapat 

dijelaskan oleh variabel kepemimpinan, gaji, motivasi dan lingkungan kerja, 

sedangkan sisanya 44,2% (100%-55,8%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan berdasarkan analisis data yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan hasil sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan 

memperoleh hasil analisis regresi untuk variabel kepemimpinan diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,142> 2,00 ttabel dengan taraf signifikansi sebesar 0,036< 0,05 maka 

Ho ditolak, dan H1 diterima, maka kepemimpinan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
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Purnomo (2008) yang menemukan bahwa kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap kinerja pegawai  Negeri Sipil di lingkungan Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara.  

2. Gaji berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan     memperoleh 

hasil analisis dalam penelitian ini untuk variabel gaji berdasarkan hasil uji t dapat 

diperoleh nilai thitung sebesar 2,135> 2,00 ttabel, dengan taraf signifikansi sebesar 

0,037< 0,05 maka Ho ditolak, dan H1 diterima, maka gaji berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh (Lewa, 2005) yang menemukan bahwa gaji atau kompensasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Pertamina (Persero) daerah 

operasi Hulu Jawa Barat, Cirebon. 

3. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan 

memperoleh hasil analisis dalam penelitian ini untuk variabel motivasi berdasarkan 

hasil uji t dapat diperoleh nilai thitung sebesar 3,158> 2,00 ttabel, dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,002< 0,05 maka Ho ditolak, dan H1 diterima, maka motivasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini mendukung 

penelitian yang dilakukan (Susilaningsih, 2008) yang menemukan bahwa motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri. 

4. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan hasil 

analisis dalam penelitian ini untuk variabel lingkungan berdasarkan hasil uji t dapat 

diperoleh nilai thitung sebesar 32,179> 2,00 ttabel, dengan taraf signifikansi sebesar 

0,033< 0,05 maka Ho ditolak, dan H1 diterima, maka motivasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini mendukung penelitian yang 

dilakukan (Susilaningsih, 2008) yang menemukan bahwa lingkungan kerja 
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berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, peneliti mengambil saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan dan 

positif antara variabel kepemimpinan, gaji, motivasi dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja kerja maka perlu ditingkatkan atau paling tidak dipertahankan. 

2. Penelitian ini yang dipergunakan hanya variabel kepemimpinan, gaji, motivasi dan 

lingkungan kerja untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja, sehingga 

memungkinkan tidak mengetahui secara mendetail pengaruh lain selain variabel yang 

diteliti. Untuk itu diharapkan peneliti yang akan datang untuk menyempurnakan 

dengan menambah variabel independen. 
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