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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, 
komunikasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data primer dan dilakukan 
dengan metode survei kuesioner pada kantor Bappeda Kabupaten Sukoharjo. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 
responden. Kuesioner dibagikan kepada 40 responden, tetapi hanya 32 responden 
yang mengisi kuesioner tersebut dengan lengkap.Teknik pengambilan sampel 
penelitian ini dengan menggunakan metode convenience samplingdengan alat 
analisis yang digunakan adalah regresi berganda, Uji t, Uji F, dan Koefisien 
Determinasi (R2). Uji asumsi klasik juga digunakan dalam penelitian ini, antara 
lain: ujinormalitas, ujimultikolinearitas, ujiheteroskedastisitas. Data diolah 
dengan bantuan software SPSS 16. 

Hasil penelitianmenunjukkan bahwa: 1)Kepemimpinan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan nilai signifikansi 0,003 < 
0,05.2)Komunikasiberpengaruh positif dansignifikanterhadap kinerja karyawan, 
dengannilaisignifikansi 0,017 < 0,05. 3)Disiplinkerjaberpengaruh positif 
dansignifikanterhadap kinerja karyawan, dengannilaisignifikansi 0,021 < 0,05. 
4)Lingkungankerjaberpengaruh positifdansignifikan terhadap kinerja karyawan, 
dengannilaisignifikansi 0,046 < 0,05. 

 
Kata Kunci: Kepemimpinan, Komunikasi, DisiplinKerja, Lingkungan Kerja, 

danKinerjaKaryawan. 
 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka menghadapi era globalisasi saat ini dan dalam kondisi 

masyarakat sekarang, seringkali ditemukan beberapa masalah yang 

menyebabkan banyak organisasi atau perusahaan mengalami kegagalan yang 

berdampak pada pengelolaan sumber daya manusia. 

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi 

karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai tujuan organisasi. 

Jika seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, 

maka orang tersebut perlu memikirkan  kepemimpinannya. 

Komunikasi yang baik dapat menjadi sarana yang tepat dalam 

meningkatkan kinerja karyawan.Melalui komunikasi, karyawan dapat 

meminta petunjuk kepada atasan mengenai pelaksanaan kerja. Melalui 

komunikasi juga karyawan dapat saling bekerja sama satu sama lain. 

Putra (2013), kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Kesadaran adalah sikap mental  seseorang yang  secara sukarela mentaati 

semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jika dia akan 

mematuhi dan mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan.  

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada dilingkungan para pekerja 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti 

temperature, kelembaban, ventilasi, penerangan dan kegaduhan, kebersihan 

tempat kerja, dan memadai atau tiadanya alat-alat perlengkapan kerja. 



B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada Kantor Bappeda Kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel komunikasi terhadap kinerja 

karyawan pada Kantor Bappeda Kabupaten Sukoharjo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Kantor Bappeda Kabupaten Sukoharjo. 

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan Kantor Bappeda Kabupaten Sukoharjo. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kepemimpinan 

(Nuraini, 2002: 67), Kepemimpinan merupakan kemampuan 

memengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan atau suatu usaha 

menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk 

memotivasi individu dalam mencapai tujuan.Menurut (Soekanto, 2001: 326), 

secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang pemimpin adalah: (1) 

Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan 

bagi pengikut-pengikutnya, (2) Mengawasi, mengendalikan serta menyalurkan 

perilaku wargamasyarakat yang dipimpinnya, (3) Bertindak sebagai wakil 

kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpin. 



B. Komunikasi 

Menurut (Rivai, 2003: 373), komunikasi adalah pengiriman dan 

penerimaan pesan atau berita antara dua orang tau lebih sehingga pesan 

dimaksud dapat dipahami.Menurut (Suwarto, 2002: 167), arah komunikasi 

dalam organisasi dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: (1) Komunikasi ke 

bawah, (2) Komunikasi ke atas, (3) Komunikasi horisontal, (4) Komunikasi 

diagonal. 

C. Disiplin Kerja 

Hasibuan (2004) dalam Erza (2010), berpendapat bahwa kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Nurjanah (2012), ada 5 faktor dalam penilaian disiplin kerja terhadap 

pemberian layanan pada masyarakat, yaitu: (1) Kualitas kedisiplinan kerja, (2) 

Kuantitas pekerjaan, (3) Kompensasi yang diperlukan, (4) Lokasi tempat kerja 

atau tempat tinggal (5) Konservasi. 

D. Lingkungan Kerja 

Pramudyo (2010) dalam Suhaji (2012), lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalammenjalankan tugasnya. (Mangkunegara, 2005: 134) Lingkungan kerja 

dalam perusahaan merupakan lingkungan dimana para karyawan tersebut 

melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari lingkungan kerja meliputi 

beberapa hal, yaitu: (1) Pelayanan Karyawan, (2) Kondisi Kerja, (3) 

Hubungan Karyawan. 



E. Kinerja karyawan 

(Hasibun, 2001: 34), Mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhn serta waktu.Menurut 

(Mangkunegara, 2005:67), ada beberapa faktor yang mempengaruhi  

pencapaian kinerja, yaitu : (1) Faktor Kemampuan (ability), (2) Faktor 

Motivasi (Motivation). 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap pada 

kantor kantor Bappeda Kabupaten Sukoharjo, yang berjumlah 40 orang 

karyawan.Teknik pengambilan  sampeldalam penelitian ini 

menggunakanmetode convenience sampling. (Indriantoro, 2002: 130), 

Metode convenience sampling adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan 

kemudahan. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner.Dalam penelitian ini menggunakan sumber yang diperolah dari data 



primer, data ini dikumpulkan secara langsung dari lapangan,yangdiperoleh 

dengan cara membagi kuesioner. Teknik pengukuran skala yang digunakan 

adalah dengan menggunakan skala likert. 

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas (Independent Variable) dalam penelitian ini adalah 

kepemimpinan, komunikasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja. 

Instrumen kepemimpinan terdiri dari enam butir pernyataan dan 

diukur menggunakan skala Likert lima poin. Indikator dari kepemimpinan 

adalah: perhatian yang individualisasi, pemberian tugas, motivasi 

inspirasional, hubungan atasan dan bawahan. 

Instrumen komunikasi terdiri dari tujuh butir pernyataan dan diukur 

menggunakan skala Likert lima poin. Indikator dari komunikasi adalah: 

penyampaian informasi, kemahiran berkomunikasi, pertemuan kelompok, 

kerja sama 

Instrumen disiplin kerja terdiri dari lima butir pernyataan dan diukur 

menggunakan skala Likert lima poin. Indikator dari disiplin kerja adalah: 

waktu bertugas, kualitas kerja, skala prioritas, patuh terhadap aturan 

Instrumen lingkungan kerja terdiri dari enam butir pernyataan dan 

diukur menggunakan skala Likert lima poin. Indikator dari lingkungan 

kerja adalah: lingkungan fisik, lingkungan non fisik 

2. Variabel terikat (dependent variable) 



Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah 

kinerja karyawan.Instrumen kinerja karyawan terdiri dari enam butir 

pernyataan dan diukur menggunakan skala Likert lima poin. Indikator dari 

kinerja karyawan adalah:kualitas hasil kerja, pelaksanaan tugas, 

penggunaan waktu kerja, pemahaman kerja 

A. Alat Analisis Data 

Sebelum dilakukan analisa lebih lanjut, maka perlu dilakukan uji 

instrumen pertanyaan, yang berupa uji validitas dan reliabilitas terlebih 

dahulu dan dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. 

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas pada penelitian menggunakan teknik korelasi 

PearsonProduct Moment, dengan taraf signifikansi 5%.Hasil pengujian 

validitas diketahui semua pernyataan dinyatakan valid.Hal ini dapat dilihat 

bahwa hasil nilai rhitung >rtabel(0,349). 

2. Uji Reliabilitas 

Untuk mengetahui reliabel kuesioner dilakukan dengan teknik 

Cronbach Alpha.Hasil pengujian reliabilitas pada semua variabeldiperoleh 

nilai Cronbach Alpha>0,60 menunjukkan reliabel. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

memenuhi asumsi normal atau tidak.Uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov Smirnov.Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 



probabilitas diatas 0,05 yaitu sebesar 0,901. Sehingga menunjukkan 

bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen.Dengan melihat hasil pengujian multikolinearitas 

diketahui bahwa tidak ada satupun dari variabel independen yang 

mempunyai nilai tolerance lebih kecil dari 0,1. Begitu juga nilai VIF 

masing-masing variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. Dapat 

disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik.Hasil pengujian dengan menggunakan 

uji Glejser.Dari hasil uji heteroskedastisitas diketahui hasil nilai 

probabilitas signifikan > 0,05, disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4. Regresi Linier Berganda 

Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dibuat persamaan 

regresi sebagai berikut: 

KK = 1,052 + 0,253Kp +0,225Ko + 0,252Dk + 0,199Lk + e 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji t 



Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan 

mempunyai nilai thitung (3,204) > ttabel (2,052) dengan p-value 0,003 

<0,05, artinya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan dan hipotesis pertama diterima. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel komunikasi mempunyai 

nilai thitung (2,552) > ttabel (2,052) dengan p-value 0,017 < 0,05, artinya 

komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan 

dan hipotesis kedua diterima. 

Hasil t menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja mempunyai 

nilai thitung (2,443) > ttabel (2,052) dengan p-value 0,021 < 0,05, artinya 

disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan 

dan hipotesis ketiga diterima.. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja 

mempunyai nilai thitung (2,095) > ttabel (2,052) dengan p-value 0,046 < 

0,05, artinya lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan dan hipotesis keempat diterima.. 

b. Uji F 

Dari hasil analisis diperoleh  nilaiFhitung>  Ftabel(14,491 > 2,69). 

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut adalah goodness of 

fit. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil nilai Adjusted R2menunjukkan 0,635 atau 63,5%, ini 

menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan yang dapat dijelaskan 



oleh variabel kepemimpinan, komunikasi, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja. Sedangkan sisanya sebesar 0,365 atau 36,5% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian 

ini.. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 sehingga (H1) 

diterima. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Harahap (2012) dan Erza (2010). Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

adanya kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

agar mencapai hasil kerja yang maksimal. 

2. Variabel komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, dengan nilai signifikansi 0,017 < 0,05 sehingga (H2) diterima. 

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harahap 

(2012). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya komunikasi yang 

efektif dapat membangkitkan semangat karyawan untuk bekerja lebih baik. 

3. Variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, dengan nilai signifikansi 0,021 < 0,05 sehingga (H3) diterima. 

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chakim 

(2013) dan Erza (2010). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 



disiplin kerja yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan agar 

terciptanya suasana kerja yang kondusif. 

4. Variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dengan nilai signifikansi 0,046 < 0,05 sehingga (H4) 

diterima. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Putra (2013). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya lingkungan kerja 

yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan agar terciptanya suasana 

kerja yang nyaman dan menyenangkan bagi psikologi karyawan akan 

terjaga secara kondusif. 

B. Saran 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti sebaiknya terlibat langsung dalam penyebaran kuesioner 

untuk responden dan perlu metode lain dalam pengambilan data seperti 

metode wawancara, agar responden bisa memberikan jawaban yang 

seharusnya dan hasil penelitian tidak bersifat bias. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pada beberapa perusahaan, 

agar hasilnya tidak hanya mewakili satu perusahaan saja, dan diharapkan 

menambah sampel penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih 

valid dan kesimpulan dapat digeneralisasikan. 

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang 

lebih bervariasi dengan menambah variabel lainnya yang juga memiliki 



pengaruh terhadap kinerja karyawan, agar hasil penelitian lebih lengkap 

dan maksimal. 
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