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ABSTRAK 

 

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 

KARYAWAN PADA PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan pada Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ditinjau dari faktor yang mempengaruhinya yaitu 

lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Jenis penelitian ini termasuk 

penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji 

realibilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalistas, uji hipotesis yaitu uji regresi 

linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi atau R
2
. Data dalam 

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan angket atau 

kuesioner kepada responden, dimana responden disini adalah karyawan 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel yang diambil 

dalam penelitian sebanyak 36 orang karyawan. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada Perpustakaan Pusat 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel 

lingkungan kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, 

Hasil diperoleh angka koefisien determinasi atau R
2
 sebesar 74,1% variasi 

perubahan naik turunnya kinerja karyawan disebabkan perubahan variabel 

lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Sedangkan sisanya 25,9% 

disebabkan oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam model yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

Kata kunci: Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja, Kinerja 

         Karyawan. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF SOME FACTORS AFFECTING PERFORMANCE 

EMPLOYEES IN CENTRAL LIBRARY OF THE MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA UNIVERSITY 

 

The purpose of this study was to determine some of the factors that affect 

the performance of employees in Central Library of the Muhammadiyah Surakarta 

University in terms of the factors that influence that the work environment, work 

discipline, and job satisfaction. This study is a survey research with a quantitative 

approach. Tests were performed in this study using a test instrument that research 

validity and reliability test, test the classical assumption of normalistas test, test 

the hypothesis that multiple linear regression, t test, F test and coefficient of 

determination or R
2
. The data in this study are primary data obtained by 

distributing a questionnaires to respondents, where respondents here are 

employees in Central Library of the Muhammadiyah Surakarta University. 

Samples taken in the study were 36 employees. Based on the results of the study 

showed that the work discipline variable is a variable that has a dominant 

influence on the performance of employees in Central Library of the 

Muhammadiyah Surakarta University. In addition the results showed that there is 

a simultaneous and significant influence between the variables of the work 

environment, work discipline and job satisfaction on employee performance, 

results obtained coefficient of determination or R
2
 of 74,1% of the variation 

changes the performance of the employee fluctuation due to changes in the work 

environment variables, work discipline, and job satisfaction. While the remaining 

25,9% were caused by other factors not analyzed in the model used in the study. 

Keywords: Work Environment, Work Discipline, Job Satisfaction, Performance 

        Employees. 
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A. LATAR BELAKANG 

Dalam perjalanan suatu organisasi perusahaan tidak terlepas dari peran 

sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan 

prosedur, aturan, dan operasional. Maka dari itu, sumber daya manusia dipandang 

sebagai aset yang harus dijaga, dimana agar dapat memacu timbulnya disiplin 

kerja dan menciptakan kepuasan kerja bagi karyawannya, misalnya dengan 

pemberian lingkungan kerja yang kondusif, pemahaman mengenai disiplin kerja 

dan kepuasan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sebaik apapun strategi 

yang dibuat perusahaan, maka strategi tersebut tidak akan dilaksanakan dengan 

baik bila tidak disertai sikap yang positif dari karyawan.  

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diiginkan suatu organisasi dan 

meminimalisir kerugian. Disiplin kerja sangat penting untuk pertumbuhan 

organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi karyawan agar dapat 

mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan 

maupun kelompok. Kepuasan kerja karyawan dalam suatu organisasi sangat 

penting peranannya dalam rangka menciptakan unjuk kerja yang baik. 

Dalam hal ini, mengenai penyediaan jasa, perpustakaan merupakan salah 

satu penyediaan jasa seperti untuk meminjamkan buku, tempat umum untuk 

membaca, bahkan menyediakan segudang ilmu yang terdapat dalam buku bagi 

pengunjung perpustakaan. Banyak buku-buku dijual dengan harga yang lumayan 

mahal membuat mahasiswa terkadang enggan untuk mengeluarkan uang untuk 



membeli buku. Terutama untuk kalangan mahasiswa yang kebanyakan memiliki 

jumlah uang yang minim. 

Salah satu perpustakaan yang telah dibangun adalah perpustakaan pusat 

pada Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS.  Perpustakaan UMS 

merupakan perpustakaan yang modern, yaitu perpustakaan yang didukung oleh 

teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha mendukung kegiatan proses 

belajar mengajar (fungsi edukatif) di UMS secara lebih lebih efektif dan efisien, 

dengan hasil akhir yang optimal. Dalam perjalanan perpustakaan UMS ini hingga 

menjadi seperti sekarang, tidak dipungkiri dari peran kinerja para staf di 

perpustakaan UMS. Berbagai pelayanan dari kinerja karyawan diberikan dengan 

semakin baik kedepannya bagi mahasiswa tidak lain bertujuan untuk memberikan 

kepuasaan bagi mahasiswa UMS serta masyarakat umum yang berkunjung ke 

perpustakaan pusat UMS.   

Kinerja para staf yang baik tersebut tidak lain dipengaruhi oleh lingkungan 

kerja yang nyaman, yang memacu disiplin kerja bagi para staf di perpustakaan 

pusat UMS. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN PADA PERPUSTAKAAN 

PUSAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Lingkungan Kerja 



Nitisemito (2001:183), lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan. Misalnya kebersihan, musik dan lain-lain. 

2. Disiplin Kerja 

Arisandy (2004:28), disiplin kerja adalah suatu sikap, perilaku yang 

dilakukan secara sukarela dan penuh kesadaran serta keadaan untuk mengikuti 

peraturan yang telah ditetapkan perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Perilaku tidak disiplin yang timbul merupakan cerminan dari persepsi negatif 

karyawan terhadap kontrol yang dilakukan oleh atasan. Sebaliknya perilaku 

disiplin yang timbul merupakan cerminan dari persepsi positif terhadap kontrol 

atasan. 

3. Kepuasan Kerja 

Taufik Noor Hidayat (104263213) kepuasan kerja merupakan keadaan 

emosional yang menyenangkan dengan mana para karyawan memandang 

pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Ini dampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan 

segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

4. Kinerja Karyawan 

Mangkunegara (2002:67) dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Sumber Daya Manusia Perusahaan, mengatakan bahwa : “Kinerja merupakan 

hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 



melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya”. 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Survey. Penelitian 

Survey adalah  penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Variabel 

Independen dalam penelitian ini adalah Lingkungan Kerja (X1), Disiplin Kerja 

(X2), Kepuasan Kerja (X3). Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah 

Kinerja Karyawan (Y).  

Metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan 

Skala ordinal. Skala ordinal memungkinkan untuk mengurutkan seseorang atau 

objek sesuai dengan banyak atau kuantitas dari karakteristik yang dimilikinya, 

juga dapat menggunakan nilai skor. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu:Data Primer. Data primer adalah diperoleh langsung melalui penyebaran 

kuesioner di lapangan.  

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui kuesioner yang 

diberikan kepada para responden yaitu karyawan Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan (Observasi 

non-partisipan dan Angket atau Kuesioner). Populasinya keseluruhan karyawan 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel sebanyak 36 



responden dari karyawan Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

Metode Pengambilan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Probability sampling. Probability sampling merupakan teknik sampling 

yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh 

anggota populasi untuk menjadi  sampel, dengan Metode Sampling Acak. Metode 

Sampling Acak adalah semua anggota dalam populasi mempunyai probabilitas 

atau kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen penelitian yaitu uji 

validitas dan uji realibilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalistas, uji hipotesis 

yaitu uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi atau R
2
. 

Dalam analisis ini menggunakan program SPSS versi 16.00 (statistical package 

for social sciences) pada tabel coefficients. 

D. HASIL PENELITIAN 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lingkungan Kerja, 

disiplin kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. Selain itu, variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

Kinerja Karyawan adalah adalah Disiplin Kerja.  

Hasil dalam uji t menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan, karena hasil uji t statistik (thitung) lebih kecil dari nilai ttabel (0,619 < 

2,037) dan (0,897 < 2,037). Sedangkan, variabel Disiplin Kerja memiliki 



pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, karena hasil uji t statistik 

(thitung) lebih besar dari nilai ttabel (3,732 > 2,037). Hasil uji F statistik (Fhitung) lebih 

besar dari nilai Ftabel (30,512 > 2,90) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

(0,000 < 0,05). Hasil diperoleh angka koefisien determinasi atau R
2
 sebesar 0,741. 

Hal ini berarti 74,1% variasi perubahan naik turunnya kinerja karyawan 

disebabkan perubahan variabel lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan 

kerja. Sedangkan sisanya 25,9% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dianalisis 

dalam model yang digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil uji F di atas diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (30,512 > 

2,90), hal ini berarti membuktikan hipotesis pertama yaitu bahwa Lingkungan 

Kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan  

Berdasarkan hasil uji t tersebut diketahui bahwa variabel disiplin kerja 

memiliki thitung > ttabel  (3,732 > 2,037) hal ini berarti membuktikan hipotesis kedua 

yaitu bahwa variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap Kinerja 

Karyawan adalah adalah Disiplin Kerja. 

E. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, 

disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Perpustakaan 

Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian data 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Hasil dalam uji regresi linier berganda diperoleh nilai koefisien regresi Y 

= 4,042 + 0,094X1 + 0,597X2  + 0,159X3 yang menunjukan nilai 



lingkungan kerja sebesar 0,094, nilai disiplin kerja sebesar 0,597, dan 

kepuasan kerja sebesar 0,159. Artinya variabel lingkungan kerja, disiplin 

kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, 

dan jika ketiga variabel tersebut bertambah, maka mengakibatkan 

kenaikan kinerja karyawan. 

2) Hasil dalam uji t menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan, karena hasil uji t statistik (thitung) lebih kecil dari nilai ttabel 

(0,619 < 2,037) dan (0,897 < 2,037). Sedangkan, variabel Disiplin Kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, karena 

hasil uji t statistik (thitung) lebih besar dari nilai ttabel (3,732 > 2,037). 

Dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Variabel Disiplin Kerja merupakan variabel yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap kinerja karyawan. 

3) Hasil dalam uji F dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan dan signifikan antara variabel lingkungan kerja, disiplin kerja 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, karena hasil uji F statistik 

(Fhitung) lebih besar dari nilai Ftabel (30,512 > 2,90) dengan probabilitas 

lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukan bahwa model 

sudah sesuai dengan datanya. 

4) Hasil diperoleh angka koefisien determinasi atau R
2
 sebesar 0,741. Hal 

ini berarti 74,1% variasi perubahan naik turunnya kinerja karyawan 



disebabkan perubahan variabel lingkungan kerja, disiplin kerja, dan 

kepuasan kerja. Sedangkan sisanya 25,9% disebabkan oleh faktor lain 

yang tidak dianalisis dalam model yang digunakan dalam penelitian. 

F. SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka saran atau sumbangan 

pemikiran yang kiranya dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu sebagai berikut: 

1. Dari simpulan yang telah diperoleh bahwa variabel Disiplin Kerja 

merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan. Diharapkan dari pihak Perpustakaan Pusat UMS dapat terus 

menanamkan kebiasaan disiplin kerja kepada para karyawannya sehingga 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang sudah baik akan semakin 

meningkat lagi. 

2. Bahwa variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Diharapkan dari 

pihak Perpustakaan Pusat UMS dapat memperbaiki lingkungan kerja 

agar dapat meningkatkan kinerja karyawan, karena jika kinerja karyawan 

baik akan menimbulkan rasa kepuasan kerja dalam diri para karyawan. 

Bisa dengan cara kepada pihak kepala perpustakaan terjun langsung 

memonitori dan berkomunikasi dengan para karyawannya sehingga 

tercipta hubungan yang nyaman dan lebih baik. Diharapkan pula bagi 

setiap karyawan dapat menciptakan lingkungan kerjanya sendiri sehingga 

tetap bisa merasa nyaman dan menciptakan rasa kepuasan kerja terhadap 



dirinya sendiri sehingga menjadikan semangat demi terciptanya kinerja 

yang baik. 

3. Bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk 

memperdalan dan mengembangkan lebih jauh, pada umumnya dengan 

menambahkan variabel lain, sehingga peneliti dapat mengetahui faktor-

faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, selain itu 

juga disarankan untuk mencoba menggunakan metode kualitatif dalam 

mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat. 
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