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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, BUDAYA ORGANISASI, DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

(Studi Kasus Pada PD. BKK Se-Kabupaten Wonogiri) 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, 

budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PD. BKK Se-

Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer atau 

kuesioner dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus sampling. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 142 di PD. BKK WONOGIRI yang kembali kepada 

penulis berjumlah 93 sampel. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa 

gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja, motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap terhadap kinerja karyawan, dan 

lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Kata kunci: gaya kepemimpinan, motivasi, budaya organisasi, lingkungan kerja, kinerja 

karyawan.  

Abstract 

This research aims to determine the effect of leadership style, motivation, 

organizational culture, and work environment on employee performance of all over PD. 

BKK in Wonogiri. In this study the type of data used is primary data or questionnaire with 

technique sampel collection techniques used are questionnaires and interviews, research 

conducted with sensus sampling. The sampel in this study amounted to 142 in PD. BKK 

WONOGIRI returned to the author amounted to 93 sampels. Based on the analysis it can 

be concluded that the leadership style not significant effect on the employee performance, 

the motivation significant effect on the employee performance, the organizationa culture 

not significant effect on the employee performance, the work environment not significant 

effect on the employee performance.  

Keywords: leadership style, motivation, organizational culture, work environment, 

employee performance.  

 

1. PENDAHULUAN  

Manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan oleh organisasi ataupun 

perusahaan baik dalam segi pemerintah maupun swasta. Di dalam suatu perusahaan 

terdapat strata atau tingkatan yaitu kalangan atas hingga kalangan bawah. Untuk meraih 

tujuan suatu organisasi dibutuhkan kerjasama yang kuat, motivasi, budaya organisasi, dan 

kualitas lingkungan kerja yang baik, hal tersebut berdampak positif bagi organisasi. 

Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan 

atau kegagalan organisasi (Bass,1990, dalam menon, 2002) demikian juga keberhasilan 

atau kegagalan pemimpin, begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai 

pemimpin menjadi menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian.  
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Motivasi kerja sangat dibutuhkan karyawan dalam meningkatkan kinerja. 

Motivasi yang diberikan dapat berupa penghargaan apabila karyawan berprestasi, 

pemberian insentif yang layak sesuai standar. Motivasi adalah upaya memberi dorongan 

aktif kepada para karyawan disertai alasan – alasan pentingnya tentang  kegiatan 

pencapaian tujuan bagi para karyawan yang sejalan dengan kepentingan organisasi. K. 

Suhendra, (2008: 53), Motivasi adalah upaya membangkitkan motif, suatu dorongan dan 

kekuatan untuk menggerakkan orang, guna melakukan kegiatan.  

Budaya organisasi merupakan serangkaian nilai-nilai dan strategi, gaya 

kepemimpinan, visi dan misi serta norma-norma kepercayaan dan pengertian yang dianut 

oleh anggota organisasi dan dianggap sebagai kebenaran bagi anggota yang baru yang 

menjadi sebuah tuntunan bagi setiap elemen organisasi suatu perusahaan untuk 

membentuk sikap dan perilaku. Hakikatnya, budaya organisasi bukan merupakan cara 

yang mudah untuk memperoleh keberhasilan, dibutuhkan strategi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu andalan daya saing organisasi. Budaya organisasi 

merupakan sebuah konsep sebagai salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya.  

 Menurut Robbins (2006), budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang 

dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Stoner et al (2002) menyatakan budaya 

(culture) merupakan gabungan kompleks dari asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, 

metafora dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi 

anggota masyarakat tertentu.  

Menurut Nitisemito, (2000) Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang diembankan, Menurut Sedarmayati, (2001) Lingkungan kerja adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, 

metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok, Simamora (2005) menyatakan lingkungan kerja merupakan tempat dimana 

pekerja melakukan kegiatannya dan segala sesuatu yang dapat membantunya didalam 

pekerjaan. Supardi (2003) menyatakan lingkungan kerja merupakan keaadaan sekitar 

tempat kerja baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan 

menyenangkan, menentramkan dan kesan betah bekerja dan lain sebagainya.   

Prawirasentono (2003) berpendapat bahwa kinerja karyawan dalam perusahaan itu 

penting, maka dari itu kinerja karyawan perlu ditingkatkan dan dilakukan penilaian secara 

berkala. Menurut Potu (2013) Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat 
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individual, karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda 

dalam mengerjakan tugasnya. Ini berarti penilaian kinerja karyawan dilakukan secara 

individu, bukan kelompok, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk dilakukan 

pembinaan yang tahapan dan materinya berbeda sesuai dengan kinerjanya.  

 

Gaya Kepemimpinan  

Miftah Thoha (2007: 49) menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan merupakan 

norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Menurut Veithzal Rivai (2004: 

64) Gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai perilaku dan strategi sebagai hasil 

kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang sering diterapkan seorang 

pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Menurut Sujadi (2003: 

11) menyatakan Pemimpin yang efektif dengan sendirinya mampu membantu 

menentukan tujuan menghasilakn produk dan jasa yang berkualitas dengan tepat waktu.  

Motivasi  

Motivasi adalah sebagai pendorong serta semangat kerja kepada karyawan, dapat 

mengubah perilaku karyawan untuk mau melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan 

kepadanya dengan penuh semangat sehingga diharapkan dengan dorongan yang semakin 

kuat, dengan demikian komitmen terhadap organisasi dapat terwujud (Rachmadi, 2004) 

dalam Astuti, dkk (2010). Manusia memiliki berbagai kebutuhan dan jika kebutuhan 

tersebut dipenuhi maka kepuasan hati akan timbul dengan ini akan mempengaruhi kepada 

komitmen organisasi yang lebih (Mottaz, 1988) dalam Ismail dan Abiddin (2010). 

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yang dikemukakan oleh Maslow 

yang dikutip oleh As’ad, (2004), kebutuhan-kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam 

lima tingkatan yaitu : 1) Kebutuhan fisologis (Physiological Needs). 2) Kebutuhan rasa 

aman (safety Needs). 3) Kebutuhan-kebutuhan sosial (Social Needs). 4) Kebutuhan akan 

harga diri (Esteem Needs). 5) Kebutuhan aktualisasi diri (Self Aktualization).  

Budaya Organisasi 

Budaya Organisasi  merupakan serangkaian nilai-nilai dan strategi, gaya 

kepemimpinan, visi dan misi serta norma-norma kepercayaan yang dianut oleh anggota 

organisasi dan dianggap sebagai kebenaran bagi anggota yang baru yang menjadi sebuah 

tuntunan bagi setiap elemen organisasi suatu perusahaan untuk membentuk sikap dan 

perilaku. Hakikatnya, budaya organisasi bukan merupakan cara yang mudah untuk 

memperoleh keberhasilan, dibutuhkan strategi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah 
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satu andalan daya saing organisasi. Budaya merupakan sebuah konsep sebagai salah satu 

kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Budaya merupakan 

system kepercayaan dan nilai nilai yang berkembang  dalam suatu organisasi dan 

mengarahkan perilaku anggotanya.  

Lingkungan Kerja  

Lingkungan Kerja menurut Simanjuntak (2003: 39) lingkungan kerja dapat diartikan 

sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seorang bekerja, 

metode kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. 

Lingkungan kerja bisa dikatakan baik apabila karyawan dapat melakukan pekerjaannya secara 

optimal dan nyaman. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa lingkungan kerja berperan penting 

terhadap kualitas hasil kinerja karyawan (Potu, 2013). Sedarmayanti (2001: 21) berpendapat 

bahwa terdapat dua faktor lingkungan kerja yakni lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non 

fisik. 

Kinerja karyawan 

Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian tugas, dimana karyawan 

dalam bekerja harus sesuai progam kerja organisasi untuk menunjukkan tingkat kinerja 

organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, menurut Gibson (1996) 

kinerja karyawan adalah hasil yang di inginkan dari pelaku. Kinerja karyawan adalah 

tingkat terhadapnya para karyawan mencapai persyaratan pekerjaan (Simamora: 2004). 

Kinerja Karyawan menurut Robbins(2006) adalah apa yang telah dihasilkan oleh individu 

karyawan selain itu kinerja juga dapat diartikan dengan adanya kemauan dan perbuatan 

dalam situasi tertentu, sehingga kinerja tersebut merupakan hasil keterkaitan antara usaha, 

kemampuan dan persepsi dan tugas.  

 Pengembangan Hipotesis  

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan bawahannya untuk memiliki 

kompetensi dalam bekerja. Karena dengan kepemilikan kompetensi karyawan tersebut 

akan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja keuangan perusahaan. kita bisa 

melihat perbedaan antara karyawan yang memiliki kompetensi dan yang rendah nilai 

kompetensinya, pada hasil kinerja yang mereka hasilkan. Untuk itu setiap pemimpin 

bukan hanya dituntut untuk mampu bekerja secara maksimal namun juga mengerti 

dimana permasalahan yang dimiliki oleh setiap katyawan selama ini. Termasuk 

permasalahan dalam mengembangkan bakat yang dimiliki oleh seorang karyawan. 

Memahami bakat dan keahlian dengan kesesuiannya, adalah menempatkan karyawan 
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tersebut sesuai dengan tempatnya atau diterapkannya konsep “the right man and the right 

place” Irham Fahmi (2012: 101-102).  

Berdasarkan analisis, teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang 

pertama dalam penelitian ini adalah:  

H1: Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Positif Terhadap kinerja Kaaryawan.  

 

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Teori motivasi merupakan suatu pandangan yang dapat digunakan sebagai acuan 

untuk memberikan motivasi kepada orang-orang atau kelompok tertentu dalam suatu unit 

bisnis. Motivasi dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku baik, oleh karena itu 

motivasi karyawan yang tinggi berbanding lurus dengan kinerja perusahaan.  

Marjani (2005) mengemukakan bahwa ada hubungan positif antara motivasi 

dengan kinerja pegawai. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa tingginya 

kondisi motivasi kerja pegawai berhubungan dengan kecenderungan pencapaian tingkat 

kinerja pegawai yang cukup tinggi. Pegawai yang memiliki motivasi yang tinggi, mereka 

akan berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin tujuan yang ditetapkan oleh 

perusahaan.  

Berdasarkan analisis, teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang 

kedua dalam penelitian ini adalah:  

H2: Motivasi Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Karyawan 

 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Budaya organisasi merupakan kumpulan kepercayaan, harapan, dan nilai-nilai yang 

dianut bersama oleh anggota organisasi dan diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Budaya organisasi memiliki peran untuk mengubah sikap dan juga perilaku 

sumber daya manusia atau karyawan yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas 

kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Manfaat budaya 

organisasi diantaranya adalah meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan 

kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, membangun komunikasi yang lebih baik, 

meningkatkan produktivitas kerja, dan tanggap dengan perkembangan dunia luar.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kotler (1994) menegaskan bahwa 

sebuah organisasi yang unggul dan memiliki motivasi yang tinggi apabila karyawan 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya, serta kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang cenderung berubah. Menurut Hofstede 



6 
 

(Muljono, 2003) mengemukakan bahwa pada umumnya organisasi yang sukses memiliki 

budaya yang kuat sekaligus khas termasuk mitos-mitos yang memperkuat budaya 

organisasi. Budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kompetensi, membangun 

konsistensi dan komitmen sehingga dengan demikian seluruh anggota organisasi akan 

termotivasi untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang terus berubah. 

Berdasarkan analisis, teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang 

ketiga dalam penelitian ini adalah:  

H3: Budaya Organisasi berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Karyawan.  

 

Lingkungan Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan.  

Lingkungan kerja menunjuk pada hal-hal yang berada di sekeliling dan melingkupi 

kerja karyawan di kantor. Kondisi lingkungan kerja lebih banyak tergantung dan 

diciptakan oleh pimpinan. Lingkungan kerja dalam perusahaan, dapat berupa: Struktur 

tugas, desain pekerjaan, pola kepemimpinan, pola kerjasama, ketersediaan sarana kerja, 

dan imbalan (reward system). Dari uraian diatas disimpulkan bahwa Lingkungan kerja 

menunjuk hal-hal yang berkaitan dengan struktur tugas, desain pekerjaan, pola 

kepemimpinan, pola kerjasama, prasarana, dan imbalan (reward system). Hal tersebut 

dalam struktur tugas, desain pekerjaan, pola kepemimpinan, pola kerjasama, ketersediaan 

alat kerja dan imbalan dapat diwujudkan, dengan demikian tidak sulit untuk 

meningkatkan motivasi kerja karyawan di tempat tugas. Pada gilirannya, karyawan akan 

meningkatkan kinerjanya. Hal-hal yang paling dekat yang dapat dilihat, bahwa semangat 

kerja karyawan meningkat, kohesivitas kelompok tinggi, penyelesaian tugas membaik, 

menurunnya angka absensi. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Kustiningsih (2007) dan Suryani (2008) memberikan bukti bahwa lingkungan kerja yang 

efektif dan efisien berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan analisis, teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang 

keempat 

H4: lingkungan kerja Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Karyawan.  

 

2. METODE PENELITIAN  

Objek Penelitian  

Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah penelitian adalah kantor PD. BKK Se-

Kabupaten Wonogiri. 
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2.1 Jenis Data  

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dalam variable penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut :  

2.1.1 Data Primer  

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun 

perorangan (Sugiyono,2009). Data utama yang akan diperoleh dari  membagikan 

kuesioner kepada objek penelitian dan langsung diisi oleh  responden pada karyawan 

PD. BKK Se-Kabupaten Wonogiri.  

2.1.2 Data Skunder 

Data sekunder yaitu data primer yang yang telah diolah lebih lanjut oleh pihak lain 

missalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Sugiyono,2009). Dalam 

penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan 

dengan cara membaca literatur, buku, artikel, jurnal, data dari internet, dan skripsi 

maupun tesis penelitian sebelumnya.  

2.2 Populasi dan Sampel  

2.2.1 Populasi  

Populasi adalah sejumlah keseluruhan individu dari unit analisa yang cirinya akan 

diduga. Umar (2000) mengartikan bahwa populasi sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Populasi dalam penelitian 

ini adalah karyawan PD. BKK Se-Kabupaten Wonogiri. Dimana Jumlah PD.BKK 

sebanyak 11 kantor (1 Kantor Pusat dan 10 lainya adalah kantor cabang) yang terdiri dari 

142 karyawan.   

2.2.2 Sampel  

Sampel adalah Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono,2009:81). Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah 

menggunakan metode sensus sampling atau jumlah keseluruhan dari jumlah populasi.  

2.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode yang pengumpulan data yang digunakan adalah:  

1. Kuesioner   

Dalam mengadakan kuesioner penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang 

harus diisi oleh seluruh karyawan PD.BKK Se-Kabupaten Wonogiri.  

2. Studi Pustaka  

Menggali dari buku pustaka yang berhubungan dengan penelitian terdahulu.  
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3. Instrument Penelitian  

Teknik yang digunakan dalam pengukuran kuisioner atau pertanyaan ini yaitu 

dengan menggunakan skala ordinal (skala likert) yang merupakan salah satu cara 

untuk menentukan score. Kriteria penilaian ini digolongkan dalam 5 tingkatan dengan 

penelian sebagai berikut:  

STS = Sangat Tidak Setuju bobot 1   

TS = Tidak Setuju bobot 2  

N = Netral/Ragu bobot 3   

S = Setuju bobot 4  

SS = Sangat Setuju bobot 5 

 

2.3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambar data yang telah terkumpul 

sebagaimana dengan adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum generalisasi (Sugiyono,2008:169) 

2.3.2 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan metode Pearson Correlation, yang merupakan korelasi antara 

skor item dengan skor total masing masing variabel. Secara statistik, angka korelasi 

bagian total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka dalam tabel r tabel. 

Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka kuesioner tersebut dapat dikatakan 

valid dan sebaliknya. 

2.3.3 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas yaitu uji yang menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran 

relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan teknik Alph Cronbach dan membandingkan koefisien 

Alfa dengan koefisien R yaitu 0,6 (Ghozali, 2005). Apabila koefisien Alpha lebih 

besar dari koefisien R, maka alat penelitian (kuesioner) yang diuji adalah reliable dan 

sebaliknya.  
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2.3.4 Uji Asumsi Klasik  

Uji ini dilakukan untuk memenuhi syarat agar syarat persamaan yang diperoleh 

model regresi dapat diterima. Uji asumsi klasik terdiri dari:  

a. Uji Normalitas, model regresi yang memenuhi uji normlitas jika dalam grafik P-P 

plot datanya menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

(Kuncoro, 2011).  

b. Uji Multikolinieritas, untuk menguji apakah model regresi ditemuakan adanya 

korelasi antara variable bebas. Pedoman suatu model regresi yang bebas 

multikolinieritas adalah VIF di bawah 10 dan tolerance lebih besar dari 0,1 

(Santoso, 2000).  

c. Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas menggunakan metode uji gletser yang mengusulkan untuk 

meregres nilai absolute nilai residual terhadap variabel independen, maka tidak 

dapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila 

signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Imam Ghozali, 2009: 129).  

d. Auotokorelasi, salah satu cara untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah uji 

Durbin Watson (DW). Jika korelasi DW = 2, maka tidak terjadi autokorelasi 

sempurna. Jika nilai DW diantara 1,5 sampai 2,5 maka data tidak mengalami 

autokorelasi, tetapi jika nilai DW 0 sampai 1,5 disebut memiliki autokorelasi 

positif dan jika DW lebih besar dari 2,5 sampai 4 disebut memiliki autokorelasi 

negative (Setiaji, 2004).  

2.3.5 Uji Hipotesis   

a. Uji Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

varaibel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan (GK), 

motivasi (M), budaya organisasi (BO), lingkungan kerja (LK) terhadap kinerja 

karyawan (KK) studi kasus pada PD.BKK se-kabupaten Wonogiri). Adapun 

rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut (sugiyono,2008: 258) :  

                       KK = a +b1(GK) +b2(M) + b3(BO) + b4(LK) 

Keterangan:  

KK : variabel dependent (kinerja karyawan) 
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a : koefisien regresi (konstanta) 

b1: koefisien regresi gaya kepemimpinan 

b2: koefisien regresi motivasi  

b3: koefisien regresi budaya 

b4: koefisien regresi lingkungan kerja  

GK: variabel independent (gaya kepemimpinan) 

M: variabel independent (motivasi ) 

BO: variabel independent (budaya) 

LK: variabel independent (lingkungan kerja) 

b. Uji t 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independent 

gaya kepemimpinan, motivasi, budaya dan lingkungan kerja berpengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu kinerja karyawan.  

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS 

dengan  tingkat signifikasi yang diterapkan 5% adalah:  

1) Jika nilai signifikasi > 0,05, maka ho diterima dan ha ditolak, atau variabel 

bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antara 

variabel yang uji.  

2) Jika signifikansi < 0,05, maka ho ditolak dan ha diterima, atau variabel bebas 

dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara variabel yang uji.  

c. Uji f  

Uji simultan ( uji F ) ini digunakan untuk melihat apakah variabel independent 

yaitu gaya kepemimpinan, motivasi, budaya dan lingkungan kerja secara bersama-

sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent 

yaitu kinerja karyawan.  Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F dengan 

menggunakan SPSS adalah :  

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, atau variabel 

bebas dari model regresi linier tidak mampu menjelaskan variabel terikat.  

2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, atau variabel 

bebas dari model regresi linier mampu menjelaskan variabel terikat.  

d.  Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Analisis R² (R square) atau koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
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adalah antara nol samapi satu (0-1). Jika nilai R² mendekati 1 (satu) maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variabel variabel 

independen terhadap variabel dependen. sebaliknya, jika R² mendekati 0 (nol) 

maka semakin lemah variasi variabel indepeden menerangkan variabel dependen 

(Priyatno, 2012:55). 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Deskripsi Objek Penelitian  

Perusahaaan Daerah Badan Kredit Eromoko (PD. BKK EROMOKO) 

merupakan Perusahaan Daerah yang terbentuk Lembaga Keuangan Mikro yang 

sahamnya dimiiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (51%) dan Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri (49%). 

PD. BKK EROMOKO merupakan hasil penggabungan (Merger) dari 10 

Perusahaan Daerah Badan Kredit yang ada di Kabupaten Wonogiri (Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/88/2009).  Hasil pengabungan mager secara resmi 

beroperasi pada tanggal 1 November 2009. Kesepuluh Perusahaan Daerah tersebut 

adalah: 

1. PD. BKK PRACIMANTORO 

2. PD. BKK WURYANTORO 

3. PD. BKK MANYARAN 

4. PD. BKK SELOGIRI 

5. PD. BKK SIDOHARJO 

6. PD.BKK PULOHARJO 

7. PD. BKK JATISRONO 

8. PD. BKK KISMANTORO 

9. PD. BKK BULUKERTO 

10. PD. BKK NGUNTORONADI 

11. PD. BKK EROMOKO KANTOR PUSAT 

 

3.2 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dapat dilihat statistik deskriptif yaitu 

nilai maksimumu, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar devisiasi variabel 

penelitian sebagai berikut:  
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Tabel IV. 1 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Gaya Kepimpinan 93 11 20 16,3763 2,07424 

Motivasi 93 12 25 19,1398 2,80369 

Budaya 93 21 35 28,2151 2,76173 

Lingkungan Kerja 93 17 30 24,6022 3,04009 

Kinerja Karyawan 93 14 28 20,3763 3,13436 

 

 

Uji validasi  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS , diperoleh hasil persamaan 

sebagai berikut:  

 

 

Tabel IV. 2 

Variabel Gaya Kepemimpinan 

Item R hitung R table Keterangan 

1 0,651 0,1716 Valid 

2 0,683 0,1716 Valid 

3 0,700 0,1716 Valid 

4 0,696 0,1716 Valid 

 

Tabel IV. 3 

Variabel Motivasi 

Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,801 0,1716 Valid 

2 0,825 0,1716 Valid 

3 0,695 0,1716 Valid 

4 0,575 0,1716 Valid 

5 0,765 0,1716 Valid 

 

Tabel IV. 4 

Variabel Budaya 

Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,516 0,1716 Valid 

2 0,682 0,1716 Valid 

3 0,584 0,1716 Valid 

4 0,424 0,1716 Valid 

5 0,676 0,1716 Valid 

6 0,654 0,1716 Valid 

7 0,583 0,1716 Valid 

   

 

Tabel IV. 5 

Variabel Lingkungan Kerja 

Item R hitung R table Keterangan 

1 0,572 0,1716 Valid 

2 0,835 0,1716 Valid 

3 0,611 0,1716 Valid 

4 0,695 0,1716 Valid 

5 0,759 0,1716 Valid 

6 0,780 0,1716 Valid 
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Tabel IV. 6 

Variabel Kinerja Karyawan 

Item R hitung R table Keterangan 

1 0,756 0,1716 Valid 

2 0,864 0,1716 Valid 

3 0,841 0,1716 Valid 

4 0,660 0,1716 Valid 

5 0,666 0,1716 Valid 

6 0,668 0,1716 Valid 

 

 

Uji Reliabilitas  

Tabel . IV. 7 

Uji Reabilitas 

Variabel  Alph Cronbach Keterangan  

Gaya Kepimpinan 0,837 Reliable  

Motivasi  0,609 Reliable 

Budaya  0,778 Reliable 

Lingkungan Kerja 0,672 Reliable 

Kinerja Karyawan  0,793 Reliable 

 

Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas  

 

Tabel  IV. 8 

Uji Normalitas 

 
2. Uji Multikoliniertas  

Tabel IV. 8 

Uji Multikolinieertas 

Variabel Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Gaya kepemimpinan .637 1.569 

Motivasi .469 2.133 

Budaya .457 2.188 

Kinerja karyawan .636 1.573 
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3. Uji Heteroskedastisitas  

 

Tabel IV. 9 

Uji Heterokedastisitas 

 
4. Auotokorelasi  

Tabel IV. 10 

Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 1,840 

 

Uji Hipotesis  

a. Uji Regresi Linier Berganda  

 

Table IV. 11 

Uji Regresi Linier Berganda 

Model B Std. Error T Sig. 

(Constant) 5, 216 3,065 1,701 0,092 

Gaya Kepimpinan 0,010 0,168 0,057 0,955 

Motivasi 0,434 0,145 2,995 0,004 

Budaya 0,118 0,149 0,789 0,432 

Lingkungan Kerja 0,13 0,115 1,201 0,233 

Rsquare                            =    0,308                   F hitung  = 9,786 

Adjusted R Square           =    0,276                    sig          =0,000 

 

1. Uj 

 

b. Uji t  

Tabel IV.12 

Uji t 

Variabel t hitung t tabel Sig. Keterangan 

Gaya kepemimpinan 0,057 1,987 0,955 Ditolak 

Motivasi 2,995 1,987 0,004 Diterima 

Budaya 0,789 1,987 0,432 Ditolak 

Lingkungan kerja 1,201 1,987 0,233 Ditolak 
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c. Uji F  

Tabel IV. 13 

Uji F 

Model  F hitung  F tabel  Sig.  

Regression 9,786 2,48 0,000 

 

 

d. Uji koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Tabel IV. 14 

Uji Koefisien Determinasi  (R
2
) 

Model  R  R square  Adjusted R  Std.Error of 

the Estimate  

1 0,555 0,308 0,276 2,66621 

 

Pembahasaan  

Sesuai dengan hasil analisis data diketahui bahwa variabel gaya kepemimpinan, 

motivasi, budaya organisasi, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  

 

Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Hasil penelitian terrhadap gaya kepemimpinan menunjukan bahwa variabel 

gaya kepemimpinan  tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukan 

oleh thitung 0,057 lebih kecil  daripada  t tabel 1,987 atau dapat dilihat dari nilai 

signifikan  0,955 > 0,05. Oleh karena itu H1 ditolak, yang artinya bahwa variabel 

gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PD.BKK se-

kabupaten Wonogiri.  

Hasil penelitian ini  sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trang  

(2013). Menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  

 

Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Pengaruh motivasi  terhadap kinerja karyawan pengujian hipotesis menunjukan 

nilai thitung 2,995 lebih besar  daripada  t tabel 1,987 atau dapat dilihat dari nilai 

signifikan  0,004 < 0,05. Oleh karena itu H2 diterima, yang artinya bahwa variabel 
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motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PD.BKK 

se-kabupaten Wonogiri.  

Hasil penelitian ini menunjukan adanya persamaan dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Kustrianingsih (2016) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.  

 

Budaya organisasi tidak  berpengaruh terhadap kinerja karyawan  

Pengaruh budaya organisasi  terhadap kinerja karyawan pengujian hipotesis 

menunjukan nilai thitung 0,789 lebih kecil  daripada  t tabel 1,987 atau dapat dilihat 

dari nilai signifikan  0,432 > 0,05. Oleh karena itu H3 ditolak, yang artinya bahwa 

variabel budaya tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PD.BKK se-

kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina 

(2014). Menyebutkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  

 

Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pengujian hipotesis 

menunjukan nilai thitung 1,201 lebih kecil  daripada  t tabel 1,987 atau dapat dilihat 

dari nilai signifikan  0,233 > 0,05. Oleh karena itu H4 ditolak, yang artinya bahwa 

variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PD.BKK 

se-kabupaten Wonogiri. 

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma 

(2013) variabel lingkungan kerja berpengaruh tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  

 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
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4.1.1 Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 0,057 lebih kecil dari pada t 

tabel 1,987 atau dapat dilihat dari nilai signifikan 0,955 > 0,05. 

4.1.2 Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal  tersebut dapat 

dibuktikan dengan nilai t hitung 2,995 lebih besar dari pada t tabel 1, 987 atau 

dapat dilihat dari nilai signifikan 0,004 < 0,05.  

4.1.3 Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai t hitung 0,789 lebih kecil dari pada t tabel 1,987 atau 

dapat dilihat dari signifikan 0,432 > 0,05.  

4.1.4 Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan t hitung 1,201 lebih kecil dari pada t tabel 1,987 atau dapat 

dilihat dari signifikan 0,233 > 0,05.  

 

4.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada bagian ini penulis menyampaikan 

beberapa saran:  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mengawasi saat pengisian kuesioner.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan selain memakai kuesioner juga ditambahan 

wawancara. 
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