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PENGARUH MOTIVASI KERJA, BUDAYA ORGANISASI, GAYA 

KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA, KOMPENSASI, KEPUASAN 

KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

ADMINISTRASI (STUDI KASUS PADA KARYAWAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, kepuasan kerja 

dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan (studi kasus pada karyawan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  sampling jenuh dengan jumlah sampel 

sebanyak 56 karyawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa motivasi kerja, budaya organisasi, dan disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, dan kepuasan kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

Kata Kunci :  motivasi kerja, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, lingkungan 

kerja, kompensasi, kepuasan kerja, disiplin kerja, kinerja karyawan. 

 

Abstract 

The study aims to determine the effect of work motivation, organizational culture, 

leadership style, work environment, compensation, job satisfaction and work 

discipline on employee performance (case studies at Surakarta Muhammadiyah 

University employee). The sampling technique used in this study was saturated 

sampling with a total sample of 56 employees at Surakarta Muhammadiyah 

University. Data analysis used is multiple linear regression analysis.The result of 

the study show that work motivation, organizational culture and work discipline 

have a significant effect on employee performance, while leadership style, work 

environment, compensation and job satisfaction have no significant effect on 

employee performance. 

 

Keywords : Work Motivation, Organizational Culture, Leadership Style, Work 

Environment, Compensation, Job Satisfaction, Work Discipline, 

Employee Performance. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. 

Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang 

berlebihan, tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, pelaksanaan 

kegiatan tidak akan terselesaikan dengan baik. Sumber Daya Manusia (SDM) 
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adalah aset yang paling penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. 

Karyawan dapat menjadi potensi bila dikelola dengan baik dan benar, tetapi akan 

menjadi beban apabila salah  dalam pengelolaan. (Yunus, 2012). 

Pengelolaan sumber daya manusia juga dilakukan dalam sebuah institusi 

pendidikan, seperti universitas dan institusi pendidikan lainnya. Aspek kualitas 

didalam pengelolaan menjadi sebuah tuntutan dalam kinerja karyawan sebuah 

organisasi. Seorang karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi dan baik maka 

dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu 

organisasi tersebut.  

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dirumuskan, oleh karena itu yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah variabel 

motivasi kerja, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, 

kompensasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan administrasi. Dengan penelitian ini peneliti ingin melakukan pengujian 

kembali tentang pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja, kompensasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan administrasi (Studi Kasus Pada Karyawan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta) 

 

2. METODE  

2.1 Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menentukan objek penelitian di karyawan 

administrasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2.2 Batasan Penelitian 

Penelitian ditujukan pada karyawan administrasi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh peneliti dengan cara memberikan seperangkat 

instrumen kepada responden untuk memperoleh informasi yang relevan dengan 

penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca referensi, internet, dan 

jurnal penelitian sebelumnya. 
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2.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian adalah karyawan administrasi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Sampel penelitian terdiri atas 56 karyawan. 

2.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan convenience sampling, atau sering disebut pula 

pengambilan sampel berdasarkan kemudahan 

2.6 Definisi Operasional 

Variabel-variabel yang digunakan dalam peneliian adalah sebagai berikut: 

2.6.1 Variabel Dependen: 

2.6.1.1 Kinerja Karyawan (Y) 

Menurut Vroom dalam As’ad (2000) yang dikutip dalam Dwipasari (2008) 

Kinerja Karyawan berarti sejauhmana keberhasilan seseorang didalam melakukan 

tugas pekerjaannya. Terdapat hubungan erat antar kinerja perorangan (individual 

performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance). Semakin tinggi 

kinerja perorangan maka akan menghasilkan suatu kinerja yang tinggi dari 

organisasinya. 

2.6.2 Variabel Independen (X): 

2.6.2.1 Motivasi Kerja (X1) 

Menurut Hasibuan (2007) dalam Purwanto (2013), mengartikan motivasi adalah 

pemberian daya gerak yang menciptakan suatu dorongan kerja seseorang agar 

mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan dapat menciptakan segala daya 

upaya untuk mencapai kepuasan. Jadi motivasi adalah usaha yang dapat 

menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu dapat tergerak melakukan 

sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapatkan 

kepuasan dengan perbuatannya. 

2.6.2.2 Budaya Organisasi (X2) 

Robbins dan Judge (2015) mengartikan budaya organisasi sebagai sebuah sistem 

makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi 

tersebut dengan organisasi lainnya. 

2.6.2.3 Gaya Kepemimpinan (X3) 

Menurut Isyandi (2004) dalam Sari (2014) yang dikutip dalam Apriliani (2015), 

mendefiniskan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat pada diri si 

pemimpin dan oleh karena itu kepemimpinan kemudian dikaitkan dengan sifat 
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pembawaan, kepribadian, kemampuan dan kesanggupan yang semuanya itu 

mengarah kepada ciri-ciri atau sifat tertentu seorang pemimpin. 

2.6.2.4 Lingkungan Kerja (X4) 

Menurut Sedarmayanti (2001:1) dalam Apriliani (2015) mendefinisikan 

lingkungan kerja sebagai berikut: 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. 

2.6.2.5 Kompensasi (X5) 

Kompensasi menurut Davis (2001) dalam Dwipasari (2008) adalah apa yang 

seorang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Hal 

ini diperjelas oleh Simamora (2004) dalam Dwipasari (2008) yang mendefinisikan 

kompensasi sebagai kembalian-kembalian finansial dan jasa-jasa tanpa wujud dan 

tunjangan-tunjangan yang diterima oleh karyawan sebagai bagian dari hubungan 

kepegawaian, kompensasi merupakan apa yang diterima oleh karyawan sebagai 

ganti kontribusi mereka pada perusahaan. 

2.6.2.6 Kepuasan Kerja (X6) 

Setiawan, Troena dan Surachman (2012) mengatakan Pada dasarnya karyawan 

yang puas terhadap pekerjaannya akan cenderung memiliki kinerja yang tinggi 

pula. Kepuasan kerja pada dasarnya adalah tentang apa yang membuat seseorang 

bahagia dalam pekerjaannya atau keluar dari pekerjaanya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja pegawai secara signifikan adalah faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, dengan kondisi kerja, dengan 

pimpinan, dengan rekan kerja, dengan pengawasan, dengan promosi jabatan dan 

dengan gaji. 

2.6.2.7 Disiplin Kerja (X7) 

Hasibuan (2005) dalam Dwipasari (2008) menyebutkan bahwa kedisiplinan 

diartikan jika karyawan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, mengerjakan 

semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan Menurut Husnan (2000) dalam 

Dwipasari (2008) faktor-faktor yang merupakan indikator kedisiplinan adalah 

absensi, keterlambatan kerja, sering terjadinya kesalahan dalam bekerja dan 

pemogokan. 
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2.7 Pengukuran Variabel 

Variabel kinerja karyawan, motivasi kerja,  budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan, llingkungan kerja, kompensasi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja 

menggunakan skala likert. Skala Likert yang digunakan adalah 1 (sangat tidak 

setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral/ragu), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju). 

2.8 Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Persamaan 

regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen yaitu gaya kepemimpinan, motivasi, komitmen 

organisasional, dan kepuasan kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja 

karyawan. Adapun model regresinya adalah: 

Kin = α + β1MO + β2BO + β3GK + β4LK + β5Kom + β6KK + β7DK + e       (1) 

Keterangan : 

Kin = Kinerja Karyawan 

α = Konstanta 

β1- β7 = Koefisien Regresi 

MO = Motivasi Kerja 

BO = Budaya Organisasi 

GK = Gaya Kepemimpinan 

LK = Lingkungan Kerja 

Kom = Kompensasi 

KK = Kepuasan Kerja 

DK = Disiplin Kerja 

ε = Error 

2.8 Uji F 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen/terikat. Kriteria pengujian dengan menggunakan uji F adalah 

sebagai berikut: 

2.8.1 Jika nilai F hitung  > F tabel, berarti ada pengaruh secara serentak dari 

semua variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya model 

regresi yang digunakan fit of goodness. 
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2.8.2 Jika nilai F hitung <  F tabel, berarti tidak ada pengaruh secara serentak 

dari semua variabel independen terhadap variabel dependen, yang berarti 

model regresi tidak fit. 

2.9 Uji R
2 

Pengujian ini pada dasarnya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam 

menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Oleh karena itu pada penelitian ini yang 

digunakan adjusted R² berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R² semakin 

mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam dependen variabel yang dapat 

dijelaskan oleh variasi dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis 

regresi tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya Priyatno, (2012) 

dalam Prihandayani (2017).
 

2.10 Uji T 

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1) Apabila nilai t hitung > t tabel maka, hipotesis diterima 

2) Apabila nilai t hitung < t tabel maka, hipotesis ditolak 

Selain nilai t hitung nya, yang perlu diperhatikan adalah p-value nya. 

Kriteria penentuan tingkat sgnifikansi adalah sebagai berikut: 

1) Apabila p-value < 0,05 maka dikatakan signifikan 

2) Apabila p-value > 0,05 maka dikatakan tidak signifikan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung motivasi kerja, 

budaya organisasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, kepuasan 

kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan administrasi (studi kasus pada 

karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta) hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil Analisis Koefisien Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 

Std. 

Error Beta 

(Constant) 4.671 3.875 
 

1.205 0.234 

Motivasi Kerja 0.390 0.179 0.352 2.175 0.035 

Budaya Organisasi 0.441 0.177 0.445 2.493 0.016 

Gaya Kepemimpinan -0.044 0.196 -0.044 -0.226 0.822 

Lingkungan Kerja -0.100 0.202 -0.093 -0.495 0.623 

Kompensasi -0.073 0.176 -0.103 -0.416 0.680 

Kepuasan Kerja -0.180 0.120 -0.303 -1.506 0.139 

Disiplin Kerja 0.278 0.135 0.419 2.053 0.046 

        Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Adapun interpretasi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1) Besarnya nilai konstanta adalah 4,671. Menunjukkan bahwa apabila 

variabel motivasi kerja, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, 

llingkungan kerja, kompensasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja 

diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka variabel kinerja karyawan 

adalah sebesar 4,671. 

2) Besarnya koefisien regresi motivasi kerja senilai positif 0,390. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika variabel motivasi kerja meningkat, maka akan 

mengakibatkan peningkatan kinerja karyawan. Sebaliknya jika motivasi 

kerja menurun maka akan mengakibatkan penurunan kinerja karyawan.  

3) Besarnya koefisien regresi budaya organisasi senilai positif 0,441. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika variabel budaya organisasi meningkat, maka 

akan mengakibatkan peningkatan kinerja karyawan. Sebaliknya jika 

budaya organisasi menurun maka akan mengakibatkan penurunan kinerja 

karyawan.  

4) Besarnya koefisien regresi gaya kepemimpinan senilai -0,044, memiliki 

arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel gaya 

kepemimpinan meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan kinerja 

karyawan. Sebaliknya jika gaya kepemimpinan menurun maka akan 

mengakibatkan peningkatan kinerja karyawan.  

5) Besarnya koefisien regresi lingkungan kerja senilai -0,100, memiliki arah 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lingkungan kerja 
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meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan kinerja karyawan. 

Sebaliknya jika lingkungan kerja menurun maka akan mengakibatkan 

peningkatan kinerja karyawan.  

6) Besarnya koefisien regresi kompensasi senilai -0,073, memiliki arah 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kompensasi meningkat, 

maka akan mengakibatkan penurunan kinerja karyawan. Sebaliknya jika 

kompensasi menurun maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja 

karyawan.  

7) Besarnya koefisien regresi kepuasan kerja senilai -0,180, memiliki arah 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kepuasan kerja 

meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan kinerja karyawan. 

Sebaliknya jika kepuasan kerja menurun maka akan mengakibatkan 

peningkatan kinerja karyawan.  

8) Besarnya koefisien regresi disiplin kerja senilai positif 0,278. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika variabel disiplin kerja meningkat, maka akan 

mengakibatkan peningkatan kinerja karyawan. Sebaliknya jika disiplin 

kerja menurun maka akan mengakibatkan penurunan kinerja karyawan.  

3.2 Hasil Uji F 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel yaitu 4,828 > 2,20  dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini 

berarti model regresi dinyatakan fit (goodness of fit). Berdasarkan hasil tersebut, 

juga dapat dijelaskan bahwa secara simultan variabel motivasi kerja, budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, kepuasan kerja 

dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil perhitungan untuk nilai koefisian determinasi dalam analisis regresi 

berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan Adjusted-R
2
 sebesar 

0,328. Hal ini berarti bahwa 32,8% variasi variabel kinerja karyawan dapat 

dijelaskan oleh variabel motivasi kerja, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja, kompensasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja. Sedangkan 

sisanya sebesar 67,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian. 
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3.4 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji t Hipotesis 

Variabel thitung ttabel p-value Keterangan 

Motivasi Kerja 2.175 2,009 0.035 H1 Diterima 

Budaya Organisasi 2.493 2,009 0.016 H2 Diterima 

Gaya Kepemimpinan -0.226 2,009 0.822 H3 Ditolak 

Lingkungan Kerja -0.495 2,009 0.623 H4 Ditolak 

Kompensasi -0.416 2,009 0.680 H5 Ditolak 

Kepuasan Kerja -1.506 2,009 0.139 H6 Ditolak 

Disiplin Kerja 2.053 2,009 0.046 H7 Diterima 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

3.4.1 Pengaruh  Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel IV.22 tersebut dapat diketahui 

hasil uji t untuk variabel motivasi kerja mempunyai nilai thitung (2,175) lebih besar 

dari pada ttabel (2,009) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,035 < 0,05. Oleh 

karena itu H1 diterima, sehingga motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa motivasi kerja diartikan 

sebagai keadaan dalam diri individu yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Jika motivasi kerja 

seseorang didukung dengan pelaksanaan atau tindakan nyata dan bisa 

menyebabkan suatu perubahan ataupun peningkatan kinerja sehingga motivasi 

kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prihandayani (2017) 

menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

3.4.2 Pengaruh  Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel IV.22 tersebut dapat diketahui 

hasil uji t untuk variabel budaya organisasi mempunyai nilai thitung (2,493) lebih 

besar dari pada ttabel (2,009) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,016 < 0,05. 

Oleh karena itu H2 diterima, sehingga budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 
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Hasil penelitian menunjukkan jika budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin terorganisirnya budaya organisasi 

akan membantu perkembangan pemberdayaan karyawan dan rasa percaya pada 

pihak manajemen sehingga berhubungan dengan kepuasan kerja yang tinggi dan 

besarnya komitmen organisasional. Budaya organisasi yang dimaksud dalam hal 

ini harus memberi kesempatan bagi karyawan untuk berpikir kreatif, memiliki 

kebebasan dalam bekerja dan memiliki kontrol terhadap pekerjaannya.  

Adanya kesesuaian antara nilai pribadi dengan nilai perusahaan akan 

dengan mudah menimbulkan kinerja karyawan yang  baik, dan budaya organisasi 

yang mampu mendorong karyawan untuk berhasil bekerja secara individu maupun 

tim, sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara maksimal maka budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawati dan Troena 

(2013), yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

3.4.3 Pengaruh  Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel IV.22 tersebut dapat diketahui 

hasil uji t untuk variabel gaya kepemimpinan mempunyai nilai thitung (-0,226) lebih 

kecil dari pada ttabel (2,009) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,822 > 0,05. 

Oleh karena itu H3 ditolak, sehingga gaya kepemimpinan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa ada atau tidaknya dukungan dari 

pimpinan kepada para bawahan dalam proses penyelesaian tugas tidak 

mempengaruhi kinerja karyawan, dikarenakan semua karyawan harus bersifat 

professional terhadap tugas dan wewenang masing-masing tanpa menunggu 

adanya dukungan atau semangat dari pimpinan. dikarenakan tidak ada dukungan 

atau semangat dari pimpinan Penelitian ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Ayuni (2018) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3.4.4 Pengaruh  Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesiss dari tabel IV.22 tersebut dapat diketahui 

hasil uji t untuk variabel lingkungan kerja mempunyai nilai thitung (-0,495) lebih 

kecil dari pada ttabel (2,009) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,623 > 0,05. 
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Oleh karena itu H4 ditolak, sehingga lingkungan kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.  

Lingkungan kerja dipandang kurang berpengaruh, hal ini disebabkan 

adanya rasa profesionalisme karyawan yang dituntut harus bekerja dengan baik 

dalam keadaan atau lingkungan apapun. Sedangkan kondisi suasana lingkungan 

kerja yang kurang baik banyak ditimbulkan oleh organisasi yang tidak tersusun 

dengan baik pula, sehingga lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Prihandayani (2017); Ayuni (2018) dan Rahmawati (2018) yang menyatakan 

bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3.4.5 Pengaruh  Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan  

Dari hasil tabel IV.22 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel 

kompensasi mempunyai nilai thitung (-0,416) lebih kecil dari pada ttabel (2,009) atau 

dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,680 > 0,05. Oleh karena itu H5 ditolak, 

sehingga kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hal ini 

menunjukkan bahwa indikator besarnya gaji, uang lembur dan tunjangan-

tunjangan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dikarenakan 

bahwa bagi karyawan, sistem imbalan yang diberikan sudah standar menurut 

ketentuan yang ada karena sudah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) dan 

jabatan sehingga bagi karyawan yang kinerjanya baik atau kurang baik, tidak 

begitu berpengaruh terhadap kinerja karyawan para pegawainya.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya kompensasi yang diberikan 

perusahaan atau organisasi menunjukkan bahwa bagi karyawan, sistem imbalan 

yang diberikan sudah standar menurut ketentuan yang ada karena sudah sesuai, 

maka kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini 

konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulida (2018) dan 

penelitian Murty dan Hudiwinarsih (2012) yang menyatakan bahwa kompensasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

3.4.6 Pengaruh  Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

Dari hasil tabel IV.22 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel kepuasan 

kerja mempunyai nilai thitung (-1,506) lebih kecil dari pada ttabel (2,009) atau dapat 
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dilihat dari nilai signifikansi 0,139 > 0,05. Oleh karena itu H6 ditolak, sehingga 

kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hal ini 

dilihat dari indikator kuesioner disebabkan kurang baiknya lingkungan kerja yang 

tidak kondusif yang menimbulkan rasa tidak nyaman, kurangnya penghargaan 

atau kompensasi, kurang baiknya kebijakan perusahaan, serta kurangnya 

kesempatan pegawai untuk berkembang. Jika kepuasan kerja menurun akan 

mengakibatkan kinerja karyawan akan menurun. Seharusnya kepuasan kerja 

menjadi perhatian utama perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan, kepuasan karyawan merupakan aset perusahaan dan karyawan sendiri 

merupakan sumber daya perusahaan yang sangat bernilai. Keduanya sangat 

berperan membantu perusahaan dalam kesuksesan mencapai tujuan perusahaan 

tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya karena 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwipasari (2008) dan Barlian (2017), 

yang menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

3.4.7 Pengaruh  Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  

Dari hasil tabel IV.22 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel disiplin 

kerja mempunyai nilai thitung (2,053) lebih besar dari pada ttabel (2,009) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,046 < 0,05. Oleh karena itu H7 diterima, sehingga 

disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa tingkat disiplin kerja mempengaruhi hasil 

kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) atau karyawan yang ada, dengan kata 

lain tanpa disiplin kerja tingkat pengaturan waktu yang ada tidak akan stabil 

sehingga kinerja akan terganggu dan akan menurunkan kinerja individunya, 

semakin tinggi tingkat disiplin yang dimiliki, maka akan semakin meningkatkan 

kinerjanya. Untuk memberikan pengarahan dan pendisiplinan maka diperlukan 

suatu peraturan sehingga dapat menciptakan tata tertib yang baik dalam suatu 

instansi terkait dengan tata tertib yang baik maka semangat kerja, efisiensi dan 

efektivitas kinerja karyawan akan meningkat, sehingga disiplin berpegaruh 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Maulida (2018) dan penelitian Rahmawati 
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(2018) yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan yang menunjukkan bahwa 

H1 diterima, berarti bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan administrasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2) Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan yang menunjukkan 

bahwa H2 diterima, berarti bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan administrasi di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

3) Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang menunjukkan 

bahwa H3 ditolak, berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan administrasi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

4) Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang menunjukkan 

bahwa H4 ditolak, berarti bahwa variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan administrasi di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

5) Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan yang menunjukkan bahwa 

H5 ditolak, berarti bahwa variabel kompensasi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan administrasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

6) Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan yang menunjukkan bahwa 

H6 ditolak, berarti bahwa variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan administrasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

7) Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan yang menunjukkan bahwa 

H7 diterima, berarti bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan administrasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, 

maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan untuk 

pertimbangan pada penelitian selanjutnya, yaitu: 

1) Peneliti selanjutnya disarankan menambah metode lain diluar kuesioner 

seperti wawancara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada data 

kuesioner. 

2) Peneliti selanjutnya disarankan memperluas sampel penelitian ke karyawan 

universitas lain agar hasil penelitian bisa digenelalisasi secara luas. 
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