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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin 
Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapata Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kota Surakarta. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui 
apakah kepemimpinan berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA 
Kota Surakarta. 2) Mengetahui apakah motivasi berpengaruh dalam peningkatan 
kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta. 3) Mengetahui apakah disiplin 
berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta. 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan metode 
survey, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari responden dengan 
menggunakan kuesioner. Penelitian dilaksanakan di DPPKA Kota Surakarta. 
Objek penelitian adalah pegawai DPPKA Kota Surakarta. Populasi penelitian 
berjumlah 153 orang sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 48 responden. 
Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah convenience sampling, yang 
berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tdak menyusahkan, mudah 
untuk mengukurnya, dan bersifat kooperatif. 

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut : 1) 
berdasarkan hasil uji thitung untuk variabel kepemimpinan sebesar (X1) 2,733, 
motivasi (X2) sebesar 3,175, dan disiplin (X3) sebesar 2,391, sedangkan ttabel 
sebesar 2,021, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen (kinerja pegawai). Berdasarkan hasil analisis 
uji f dperoleh nilai fhitung sebesar 138,938 sedangkan ftabel sebesar 2,38, hal ini 
menjelaskan bahwa Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat seara 
serentak antara kepemimpinan (X1), motivasi (X2), dan disiplin (X3) terhadap 
kinerja pegawai (Y) DPPKA Kota Surakarta. Dengan uji koefisien determinasi/R2 

diperoleh nilai R2 sebesar 0,910, sehingga dapat disimpulkan bahwa 91% dari 
variasi koefisien kinerja pegawai (Y) dapat dijelaskan oleh variabel 
kepemimpinan (X1), motivasi (X2), dan disiplin (X3), sedangkan sisanya 9% 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
 
 
Kata Kunci : Kepemimpian, motivasi, disiplin, kinerja pegawai. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Dalam berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor manusia 
merupakan faktor utama disetiap kegiatan yang ada didalamnya. Robbins dalam 
Reza (2010) menyatakan bahwa organisasi merupakan kesatuan sosial yang 
dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang reaktif dapat di 
identifikasikan, berkerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan. Semua 
tindakan yang diambil diprakarsai oleh manusia yang menjadi anggota 
perusahaan. Organisasi membutuhkan adanya faktor sumber daya manusia yang 
potensial baik pemimpin maupun pegawai pada pola tugas dan pengawasan yang 
merupakan suatu penentu tercapainya tujuan dari suatu organisasi.  

Sumber daya  adalah tokoh sentral dalam suatu organisasi. Agar aktivitas 
manajemen berjalan dengan baik maka organisasi harus mempunyai anggota yang 
memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi serta usaha untuk mengelolah 
organisasi seoptimal mungkin sehingga kinerja pegawai meningkat.  

Menurut Yuki dalam Suparman (2007) kinerja mercakup segi usaha, 
loyalitas, potensi, kepemimpinan, dan moral kerja. Kinerja pegawai adalah suatu 
hasil yang capai oleh seorang pegawai dalam pekerjaan yang dilaksanakannya 
menurut krtiteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu. Kinerja 
yang baik adalah kinerja yang sesuai dengan standar organisasi dan mendukung 
tercapainya tujuan organisasi. Peningkatan kinerja pegawai akan meningkatkan 
mutu organisasi dikalangan masyarakat.  

DPPKA Kota Surakarta merupakan dinas yang mempunyai tugas pokok 
untuk melakasanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan asset. Penelitian ini memfokuskan pada pegawai DPPKA Kota 
Surakarta. Kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta dapat diukur melalui 
penyelsaiaan tugas yang efektif dan efisien oleh setiap pegawai. terdapat faktor 
negatif yang dapat menurunkan kinerja pegawai, diantaranya adalah menunrunnya 
keinginan dari pegawai untuk mencapai prestasi kerja, kurangnya ketepatan waktu 
dalam penyelsaian pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan tidak adanya contoh yang 
dapat dijadikan acuan dalam pencapaian prestasi kerja yang baik. Faktor  untuk 
mewujudkan kinerja yang optimal antara lain adalah kepemimpinan, motivasi, 
dan disiplin. 

Kepemimpinan adalah kegiatan melibatkan pihak lain, yaitu para pegawai 
atau bawahan. Mas’ud dalam Suparmi (2010) menyatakan bahwa Pemimpin yang 
baik adalah merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis, pemerintahan, dan 
organisasi serta kelompok yang menciptakan pola hidup, berkerja dan bermain, 
serta pemimpin mempunyai fungsi sebagai penggerak atau dinamisator dan 
koordinator dari sumberdaya manusia, sumber daya alam, semua dana, dan sarana 
yang disiapkan. Sebab pemimpin sebagai faktor yang mengarahkan organisasi dan 
juga memberi contoh  perilaku terhadap pegawai, peran pemimpin sangat 
menentukan kemajuan dan kemunduran organisasi. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan Suparmi kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai. 
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Motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja selanjutnya, 
motivasi kerja terbentuk dari sikap seorang individu dalam menghadapi situasi 
kerja  dalam suatu organisasi. Robbins dalam Brahmsasi dan Suprayetno (2008) 
mengatakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan 
untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, 
yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan 
individual. Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja, karena dengan motivasi 
yang kuat maka karyawan akan bekerja dengan smart, sehingga dapat 
menghasilkan produk sesuai dengan rencana (Seno, et al. 2008). 

Faktor yang mempengaruhi kinerja berikutnya adalah disiplin, 
kedisiplinnan merupakan salah satu bagian dari penciptaan pegawai yang 
professional dan bahkan bukan hanya itu saja karena seorang pegawai negeri 
harus menjadi teladan bagi masyarakat, maka organsasi harus membudayakan 
disiplin yang tinggi di tempat kerja. (Zesbendri dan Ariyanti, 2009). Menurut 
Setiyawan dan Waridin dalam Reza (2010) disipin sebagai keadaan ideal dalam 
mendukung pelaksanaan tugas sesuai aturan dalam rangka mendukung 
optimalisasi kerja. Salah satu syarat agar disiplin dapat ditumbuhkan dalam 
lingkungan pekerjaan adalah, adanya pembagian kerja yang tuntas sampai pada 
pegawai paling bawah, sehingga setiap orang mengetahui apa tugasnya, 
bagaimana melaksanakannya, kapan dimulai dan selesai, seperti apa hasil kerja 
yang diisyaratkan, dan kepada siapa mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan. 
Untuk itu disiplin harus ditumbuh kembangkan agar tumbuh ketertiban dan 
efisiensi dalam tubuh organisasi. Tanpa adanya disiplin yang baik, tidak akan ada 
sosok pemimpin atau pegawai yang diharapakan oleh organisasi. 
 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai 
DPPKA Kota Surakarta? 

2. Apakah motivasi berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA 
Kota Surakarta? 

3. Apakah disiplin berpegaruh dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA 
Kota Surakarta? 
 

C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui  pengaruh kepemimpinan dalam peningkatan kinerja pegawai 

DPPKA Kota Surakarta. 
2. Mengetahui pengaruh motivasi dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA 

Kota Surakarta. 
3. Mengetahui pengaruh disiplin dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA 

Kota Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 
1. Bagi peneliti, dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan baik secara teori maupun praktek. 
2. Bagi para akademisi dan penelitian yang akan datang, diharapkan penelitian 

ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian yang akan 
dilakukan pada bidang kajian yang sama. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi kepada pimpinan di  
DPPKA Kota Surakarta dalam mengambil kebijakan bagi para pegawainya.  

 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kepemimpinan 

Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam 
menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai 
tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok atau budayanya. Menurut 
Handoko (1984, 294-295) kepemimpinan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh 
seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar berkerja mencapai tujuan dan 
sasaran yang ditetapkan.  

Menurut House dalam Chairunisah (2010) terdapat empat macam gaya 
kepemimpinan, yaitu: 

1. Kepemimpinan direktif 
Memberikan kepada karyawan apa yang seharusnya dilakukan dan 
bagaimana cara melakukannya, menjadwalkan pekerjaan, dan 
memepertahankan standar kinerja. 

2. Kempemimpinan suportif 
Menunjukan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan karyawan, 
bersikap ramah dan dapat didekati serta memperlakukan para pekerja 
sebagai orang yang setara dengan dirinya. 

3. Kepemimpinan partisipatif 
Berkonsultasi kepada para karyawan dan secara serius mempertimbangkan 
gagasan mereka pada saat pengambilan keputusan. 

4. Kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian 
Mendorong karyawan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi mereka 
dengan menetapkan tujuan yang menantang, menekankan pada 
kesempurnaan, dan memperlihatkan kepercayaan diri atas kemampuan 
karyawan. 

H1: Kepemimpinan berpengaruh berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai 
DPPKA Kota Surakarta. 

 
B. Motivasi  

Motivasi merupakan proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara 
sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi dalam diri seseorang. 
Dalam kehidupan sehari-hari, motivasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses 
pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka 
bersedia berkerja sama dengan rela dan tanpa paksaan (Sari, et. all. 2012). 
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Menurut Ranupandojo dan Husnan (1993, 204-205) motivasi di bagi 
menjadi dua bagian yaitu motivasi positif dan negatif. Motivasi positif adalah 
suatu proses  untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar melakukan apa yang 
kita inginkan dengan cara kemungkinan untuk mendapatkan “hadiah”. Motivasi 
negatif adalah proses mempengaruhi seseorang agar mau melaksanakan apa yang 
kita inginkan, tetapi teknik yang digunakan adalah melalui kekuatan ketakutan. 
H2: Motivasi berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota 

Surakarta. 
 
C. Disiplin 

Prawirosentono dalam Amran (2009) mengungkapkan bahwa disiplin 
adalah taat pada aturan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa, yang 
dimaksud dengan disiplin pegawai adalah ketaatan pegawai yang bersangkutan 
dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia berkerja. 

Fathoni dalam Zesbendri dan Aryanti (2009), mengatakan bahwa indicator 
yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan sebagai berikut: 

1. Tujuan dan kemampuan 
2. Teladan pemimpin 
3. Keadilan 
4. Pengawasan melekat 

5. Sanksi hukum 
6. Ketegasan 
7. Hubungan kemanusiaan 
8. Balas jasa 

H3: Disiplin berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota 
Surakarta. 

 
D. Kinerja 

Mangkunegara dalam Suparmi (2010) mengungkapkan bahwa kinerja 
adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. Sentono dalam Chairunisah (2010) menyatakan bahwa ukuran-ukuran 
yang digunakan dalam penilaian kinerja, yaitu: 

1. Kualitas pekerjaan 
Kualitas pekerjaan antara lain meliputi pemahaman dan penguasaan tugas, 
kebutuhan terhadap instruksi pelakasaan tugas, kemampuan dalam 
memecahakan masalah, tanggung jawab, ketekunan dan kedisiplinan dalam 
melakasaankan tugas. 

2. Kuantitas pekerjaan  
Kemampuan menyelsaikan seluruh pekerjaan yang ditugaskan dan 
kemampuan untuk menyelsaikan pekerjaan melebihi yang ditugaskan. 

3. Ketepatan waktu kerja 
Ketepatan waktu dalam menyelsaiakan tugas, ketepatan waktu dalam 
kehadiran, ketepatan waktu dalam istirahat dan pulang kantor, dan tingkat 
kehadiran. 

4. Kerja sama dengan rekan kerja 
Kemampuan berkerja dalam kelompok, kemampuan berkerja diluar 
kelompok, kemampuan menjalin komunikasi dengan atasan, dan 
kemampuan memberi bimbingan dan penjelasan kepada karyawan lini. 
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E. Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Teori 
 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian survey, yaitu dengan cara 
mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner. 
Penelitian bersifat kausal, yaitu penelitian dimaksudkan untuk mengungkapkan 
permasalahan sebab akibat.  

 
B. Populasi, Sampel, dan Metode Pemilihan Sampel 

Menurut Arikunto (2006, 130-131) Populasi adalah keseluruhan objek 
penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari sampel yang diteliti. 
Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pegawai DPPKA Kota Surakarta yang berjumlah 153 orang, sampel 
penelitian sebanyak 48 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik convenience sampling. 

 
C. Data dan Sumber data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer 
dalam penelitian di peroleh dengan cara memberikan pertanyaan kepada 
responden melalui kuesioner. Sedangkan data skunder diperoleh dari jurnal, buku, 
dan artikel lainnya yang mendukung penelitian ini. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada 
responden secara langsung disertai dengan surat permohononan pengisian 
kuesioner. Kuesioner penelitian dibagi menjadi empat bagain yaitu, kuesioner 
kepemimpinan, kuesioner motivasi, kuesioner disiplin, dan kuesioner kinerja. 
Penelitian menggunkan skla likert dangan interval 1-5. 

 
E. Metode Analisis Data 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis regresi berganda. 
Persamaan untuk melakukan pengujian hipotesis secara keseluruhan adalah 
sebagai berikut : 

Variabel Independen  Variabel Dependen 

 

 

Motivasi 

(X2) 

Kepemimpinan 

(X1) 

Disiplin 

(X3) 

Kinerja 
Pegawai 

(Y) 
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KIN = α + β1KP + β 2M + β 3D + µ 
Keterangan: 
KIN  = kinerja pegawai 
α   = konstanta/intersept  
β1,2,3  = koefisien regresi berganda antara x dan y 
KP  = kepemimpinan 
M  = motivasi 
D  = disiplin 
µ      = tingkat kesalahan atau tingkat gangguan (error)  
 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 

Penelitian menggunakan responden berjumlah 48 orang pegawai DPPKA 
Kota Surakarta, metode yang digunakan convenience sampling. Dari hasil 
penyebaran kuesioner yang dilakukan di DPPKA Kota Surakarta sebanyak 48 
kuesioner, kuesioner yang kembali berjumlah 45 kuesioner sedangkan kuesioner 
yang tidak kembali berjumlah 3 kuesioner. Skor minimum untuk variabel 
kepemimpinan sebesar 18,00  sedangkan skor maksimum sebesar 29,00. Rata-rata 
23,40 dan standar deviasi 2,406.   

Skor minimum untuk variabel motivasi sebesar 18,00 sedangkan skor 
maksimum sebesar 29,00. Rata-rata 23,36 dan standar deviasi 2,347. Variabel 
disiplin  mempunyai nilai minimum sebesar 19,00 dan  maximum 29,00. Rata-rata 
sebesar 23,38 dan standar deviasi sebesar 2,167. Sedangakan variabel kinerja 
pegawai memiliki skor minium 20,00 dan skro maksimum 30,00. Rata-rata 
sebesar 24,93 dan standar deviasi 2,368. 

 
B. Uji Instrument Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahuai bahwa nilai rhitung 

ketiga variabel independen yang digunakan lebih besar dari nilai rtabelnya sehingga 
item pertanyaan dari setiap variabel dinyatakan valid. Berdasrkan uji reliabilitas 
yang dilakukan diketahui bahwa nilai r alpha untuk variabel kepemimpinan 
sebesar 0,615, motivasi sebesar 0,684, disiplin sebesar 0,702, dan kinerja pegawai 
sebesar 0,716. Karena nilai cronbach alpha untuk semua variabel diatas yaitu 
lebih dari 0,60 (>0,60) maka dapat dikatakan hasil uji Instrumen tersebut Reliabel. 

 
C. Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan diperoleh nilai Kolmogrov-
Smirnov sebesar 0,072 dengan tingkat nilai signifikansi atau p-value sebesar 
1,288. Ini berarti hasil pengujian normalitas lebih besar dari α = 0,05 yaitu (0,072 
> 0,05). Maka dari itu dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa data 
yang digunakan berdistribusi normal.  

Berdasarkan uji multikolinieritas yang dilakukan diketahui untuk variable 
kepemimpinan diperoleh nilai tolerance sebesar  0,123 dan VIF 8,14. Variabel 
motivasi nilai tolerance 0,178 dan VIF 5,608.  Variabel disiplin nilai tolerance 
sebesar 0,165 dan VIF 6,045. Karena nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka 
dapat disimpukan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas atau tidak terjadi 
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korelasi antar variabel independen. Berdasrkan uji heteroskedasitas yang 
dilakukan diperoleh nilai signifikansi untuk variabel kepemimpinan sebesar 0,939, 
motivasi 0,367, disiplin 0,592. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan 
tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian. 

 
D. Uji Hipotesis  

Berdasarkan analisis regresi berganda yang dilakukan diperoleh persamaan 
sebagai berikut: 
KIN = 1,238 + 0,359KP +0,355M + 0,300D + µ 

Persamaan diatas menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif 
kepemimpinan, motivasi, dan disiplin terhdap kinerja pegawai. Kepemimpinan 
berpengaruh positif artinya jika kepemimpinan semakin baik maka kinerja 
pegawai akan meningkat. Motivasi berpengaruh positif berarti semakin baik 
motivasi maka kinerja pegawai akan meningkat. Disiplin berpengaruh positif 
berarti bahwa meningkatnya disiplin akan meningkatkan kinerja pegawai. 

Berdasarkan uji t yang dilakukan diketahui bahwa nilai thitung untuk 
kepemimpinan sebesar 2,733, motivasi 3,175, dan disiplin 2,391, sedangkan ttabel 

sebesar 2,021. Karena thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel 
tersebut berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Dari hasil 
regresi yang dilakukan diketahui nilai Fhitung sebesar 138,938 sedangkan nilai 
Ftabel sebesar 2,84. Karena nilai Fhitung > Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa 
secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
kepemimpinan (X1), motivasi (X2), dan disiplin (X3) terhadap kinerja pegawai 
(Y). Berdasarkan uji R2 diketahui bahwa nilai R2 sebsesar 0,910, sehingga dapat 
dikatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang 
goodnesof fit. Hasil ini berarti bahwa 91,0 % dari variasi koefisien kinerja 
pegawai dapat dijelaskan oleh variabel kepemimpinan, motivasi, dan disiplin, 
sedangakn 9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
 
E. Pembahasan  

Kepemimpinan ditentukan dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh 
seorang pemimpin. Apabila gaya kepemimpinan yang diberikan baik dan dapat 
memberikan arahan kepada bawahan dengan baik maka kinerja pegawai akan 
meningkat sesuai dengan gaya kepemimpinan yang diberikan. 

 Berdasarkan hasil uji t dapat diperoleh nilai thitung sebesar 2,733, nilai thitung 
tersebut bila dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2,021 menunjukkan bahwa 
nilai thitung ternyata lebih besar dibandingkan dengan ttabel (2,733> 2,021). Dengan 
demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh 
dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta terbukti 
kebenarannya.  

Sesuai dengan pendapat (Sari, et al. 2010) “Motivasi kerja dengan kinerja 
terdapat pengaruh positif dan signifikan”. Hal ini mengindikasikan bahwa 
semakin tinggi tingkat motivasi akan berhubungan dengan meningkatnya kinerja 
pegawai. Berdasarkan hasil uji t dapat diperoleh nilai thitung sebesar 3,175, nilai 
thitung tersebut bila dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2,021 menunjukkan 
bahwa nilai thitung ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan ttabel (3,175> 
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2,021). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa motivasi 
berpengaruh dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta terbukti 
kebenarannya. 

Davids dalam Yuliana dan Ariefientoro (2012) mengemukakan bahwa 
disiplin merupakan suatu tindakan manajemen untuk memberikan semangat 
kepada pelaksanaan standar organisasi, ini adalah pelatihan yang mengarah pada 
upaya membenarkan dan melibatkan pengetahuan-pengetahuan sikap dan perilaku 
karyawan sehingga ada kemauan pada diri karyawan untuk menuju pada 
kerjasama dan prestasi yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 
semakin tinggi tingkat disiplin kerja akan berhubungan dengan meningkatnya 
kinerja pegawai. 

Berdasarkan hasil uji t dapat diperoleh nilai thitung sebesar 2,391, nilai thitung 
tersebut bila dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2,021 menunjukkan bahwa 
nilai thitung ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan ttabel (2,39 > 2,021). 
Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa  disiplin berpengaruh 
dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta terbukti 
kebenarannya.    

 
 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kepemimpinan, motivasi, 
dan disiplin terhadap kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta dapat disimpulkan 
bahwa seluruh variabel berpengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan 
kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta. Hal tersebut dapat di buktikan dengan 
temuan-temuan sebagai berikut :   

1. Kepemimpinan (X1) diperoleh nilai thitung = 2,733 > 2,021; dengan nilai 
signifikan sebesar 0,009 < 0,05; sehingga secara parsial berpengaruh 
signifikan dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta. 

2. Motivasi (X2) diperoleh nilai thitung = 3,175 > 2,021; dengan nilai 
signifikansi 0,003 < 0,05; sehingga secara parsial berpengaruh signifikan 
dalam peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta.  

3. Disiplin (X3) diperoleh thitung = 2,391 > 2,021; dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,021 < 0,05; sehingga secara parsial berpengaruh signifikan dalam 
peningkatan kinerja pegawai DPPKA Kota Surakarta.   
Berdasarkan hasil analisis Uji F dapat diperoleh nilai Fhitung = 138,938, 

dimana Fhitung = 138,938 > Ftabel = 2,84 ini menjelaskan bahwa Ho ditolak. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara serentak antara 
kepemimpinan, motivasi dan disiplin terhadap kinerja pegawai DPPKA Kota 
Surakarta. Dengan uji Koefisien Determinasi/R2 diperoleh 0,910, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang  
goodness of fit.  Hasil ini berarti bahwa 91 % dari variasi koefisien kinerja 
pegawai dapat dijelaskan oleh variabel kepemimpinan, motivasi dan disiplin, 
sedangkan sisanya 9% (100%-91%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
Penulis menyadari penelitian yang dilakukan penulis memiliki 

keterbatasan. Keterbatasan ini perlu di perhatikan bagi para peneliti selanjutnya 
maupun para pembaca. Keterbatasan penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan cara menggunakan 
kuesioner dalam mendapatkan informasi dari para responden, sehingga 
kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang 
sebenarnya. 

2. Lingkup penelitian terbatas pada DPPKA Kota Surakarta 
3. Kurangnnya responden yang bersedia mengisi kuesioner. 
4. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kepemimpinan, motivasi dan 

disiplin untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja pegawai, sehingga 
tidak mengetahui secara mendetail variable-variabel lain yang berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai. 

 
C. 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, motivasi dan disiplin 
terhadap kinerja pegawai maka perlu dipertahankan dan di tingkatkan demi 
kemajuan organisasi. 

2. Diharapkan peneliti yang akan datang untuk menambah tempat penelitian. 
3. Peneliti pada penelitian yang akan datang diharapkan untuk dapat 

menambah responden penelitian. 
4. Diharapkan peneliti yang akan datang untuk menyempurnakan dengan 

menambah variabel independen. 
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