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MOTTO 

 

“Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa. Selalu ada jalan  bagi mereka 

yang selalu berusaha” 

 

“Hargailah orang lain, maka kamu akan dihargai” 

 

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Al-Baqarah ayat 286) 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” (QS.Ar-Ra’d : 11) 

 

 “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) maka tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 

(QS. Al-Insirah  ayat 6-7)  
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ABSTRAK 

 

AYU SEPTINAHARI TRI ASTUTI, NIM.1521103715, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “Pengaruh 

Kedisiplinan Kerja, Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten” 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui seberapa signifikan 

pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten, 2) untuk mengetahui seberapa signifikan 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten, 3) untuk mengetahui seberapa signifikan 

pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten, 4) untuk mengetahui seberapa signifikan 

pengaruh kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan 

terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Klaten. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 

pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. Variabel 

dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : kedisiplinan kerja ( X1), motivasi kerja 

( X2) dan lingkungan kerja ( X3) serta variabel terikat : kinerja pegawai (Y). Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program 

SPSS versi 20 karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel.  

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik pegawai mayoritas adalah 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang (67,5%), usia antara 20-30 tahun 

sebanyak 17 orang (42,5%) dan tingkat pendidikan mayoritas Sarjana Strata Satu (S1) 

sebanyak 19 orang (47,5%). Sedangkan berdasarkan analisis data, dengan 

menggunakan uji t diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 

parsial (sendiri-sendiri) antara kedisiplinan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten karena t 

hitung kedisiplinan kerja =1,061  dan t hitung motivasi kerja = 1,739 lebih kecil dari t 

tabel sebesar 2,021. Dan dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan secara parsial antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten dengan t hitung sebesar 

3,528 lebih besar dari t tabel sebesar 2,021. Sedangkan dari hasil pengujian uji F 

diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja, 

motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten secara simultan (bersama-sama), 

karena nilai F hitung = 14,616 > F tabel 2,87. 

 

 

Keywords : kedisiplinan kerja, motivasi kerja, lingkungan kerja dan kinerja pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara  tentang  MSDM  (Manajemen  Sumber  Daya  Manusia) 

dewasa  ini  semakin  mendapatkan  perhatian,  karena  sumber  daya  manusia 

merupakan  pelaku  dari  keseluruhan  tingkat  perencanaan  sampai  dengan 

evaluasi  yang  mampu  memanfaatkan  sumberdaya-sumberdaya  lainnya  

yang dimiliki  oleh  organisasi  atau  perusahaan. 

Saat  ini  sumber  daya  manusia  sangat  berperan  penting  di  sebuah 

organisasi  atau  pun  di  perusahaan.  Tenaga  kerja  mempunyai  faktor  

dalam mendorong  kemajuan  suatu  organisasi  atau  perusahaan.  Potensi  

yang ada  dalam  sumber  daya  manusia  di  suatu  perusahaan  yang  

berkualitas  akan menghasilkan  suatu  aktivitas  yang  optimal,  sehingga  

dapat  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  di  sebuah  perusahaan  untuk  

memacu  daya  saing. Oleh  sebab  itu,  setiap  organisasi  memerlukan  

sumber  daya  manusia  yang berkualitas  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  

direncanakan  perusahaan. Sumber  daya  manusia  merupakan  penggerak  

sebuah  perusahaan  yang  mampu memberikan  kontribusi  bagi  perusahaan  

(Hariandja, 2002). 

Keberhasilan suatu organisasi ditunjang oleh beberapa faktor, 

diantaranya peranan sumber daya manusia, oleh karenanya suatu organisasi 

harus memahami perilaku dari pegawainya. Hal ini disebabkan pegawai 
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merupakan penggerak utama dalam organisasi, sehingga harus mendapatkan 

perhatian yang lebih serius (Dessler, 2000). 

Tujuan  perusahaan  dikatakan  dapat  tercapai  bukan  hanya  

tergantung pada  peralatan  modern,  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  

tetapi  lebih tergantung  pada  sumber  daya  manusia  yang  melaksanakan  

pada  pekerjaan tersebut.  Pencapaian  suatu  organisasi  sangat  di  pengaruhi  

oleh  kinerja induvidu karyawannya.  Setiap  organisasi  perusahaan  harus  

selalu  memacu kinerja  karyawannya  dengan  harapan  mampu  mencapai  

keselaraan di setiap bagian-bagian  perusahaan, sehingga  tercapai  tujuan  

yang  diharapkan. 

Setiap organisasi seringkali berhadapan dengan masalah kinerja 

pegawainya. Setiap pimpinan dalam organisasi akan selalu berupaya agar 

setiap kegiatan yang dilaksanakan mencapai hasil yang maksimal dan 

dilakukan secara efektif dan efisiensi. Pendapat mengenai kinerja menurut 

Robbins (2003), kinerja adalah akumulasi hasil akhir semua proses dan 

kegiatan kerja organisasi.  

Kinerja mengacu pada prestasi kerja pegawai diukur berdasarkan 

standar atau kriteria yang telah ditetapkan organisai.Pengelolaan untuk 

mencapai kinerja karyawan yang sangat tinggi terutama untuk meningkatkan 

kinerja organisasi secara keseluruhan.Terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi kinerja, diantaranya adalah kedisiplinan kerja. 

Disiplin kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seorang karyawan 

terhadap semua peraturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh 
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perusahaan, serta bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya.Disiplin kerja 

yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah 

diberikan kepada seseorang tersebut. Adanya disiplin kerja diharapkan dapat 

menjaga mekanisme kerja yang selaras dan harmonis karena antara masing-

masing pegawai memahami akan hak dan kewajiban berupa tugas yang harus 

dilaksanakan dengan baik. 

Masalah kedisiplinan kerja ini sangat penting bagi suatu organisasi 

maupun perusahaan yang berhubungan dengan pelayananpublik.Masalah 

kedisiplinan kerja karyawan ini adalah salah satu masalah yang sering muncul 

di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. 

Masalah kekurangan kedisiplinan pegawai yang sering muncul adalah 

kelalaian pegawai dalam menggunakan jam kerjanya untuk mengobrol, 

duduk-duduk, atau izin keluar kantor yang tidak ada kaitannya dengan tugas 

pekerjaannya. Masalah-masalah tersebut dirasa sering menjadi penyebab 

menurunnya kinerja pegawai. 

Pemberian  motivasi  adalah  suatu  dorongan  yang  muncul  dari  

dalam diri  seseorang  untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan.  Motivasi  

mempunyai  dua jenis  yaitu  motivasi  internal  dan  motivasi  eksternal.  

Motivasi  internal  berupa motivasi  yang  timbul  dari  dalam  diri  seseorang  

atau  dari  individu  sendiri. Sedangkan  motivasi  eksternal  yaitu  motivasi  

yang  di  sebabkan  adanya pengaruh  atau  dorongan  dari  luar  individu.  

Robbins  (2010)  motivasi  adalah  sebagai  proses  yang  mana    usaha  dari 

seseorang  diberikan  energi,  diarahkan,  dan  secara  berkelanjutan  menuju 
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pencapaian  suatu  tujuan.Olehkarenaitu,  motivasi  dapat  disebut  sebagai 

pendorong  atau  semangat  kerja.  Seorang  individu  yang  tidak  memiliki  

motivasi  maupun  yang  termotivasi  hanya memberikan  upaya  yang  minim  

dalam  hal  bekerja.  Motivasi  juga  merupakan kesediaan  dalam  

mengeluarkan  suatu  upaya  yang  lebih  kearah  tujuan-tujuan organisasi. 

Menurut Sutrisno (2009) motivasi suatu sikap atau dorongan yang 

berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. 

Pentingnya motivasi kerja disampaikan oleh Handoko  (2001)  sebagai  

kekuatan  pendorong  yang  dapat  mewujudkan  suatu  perilaku  guna 

mencapai tujuan dan kepuasan dirinya. Karena pentingnya motivasi maka 

dalam suatu organisasi maupun perusahaan diperlukan adanya motivasi yang 

baik demi tercapainya tujuan organisasi. 

Motivasi merupakan dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak 

yang berasal dari diri manusia untuk berbuat atau untuk melakukan sesuatu 

(Wursanto, 2005). Jadi pada dasarnya apabila suatu organisai ingin meraih 

kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan maka 

organisasi haruslah memberikan motivasi pada pegawai agar pegawai mau 

dan rela mencurahkan tenaga dan pikiran yang dimiliki demi pekerjaan. 

Persoalan dalam memotivasi pegawai tidak mudah karena dalam diri pegawai 

terdapat keinginan, kebutuhan dan harapan yang berbeda antara satu pegawai 

dengan pegawai lain. Jadi apabila manajemen dapat memahami persoalan 

motivasi dan mengatasinya maka organisasiakan mendapatkan kinerja 

pegawai yang optimal sesuai dengan standar yang ditentukan. 
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Pemberian motivasi menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan agar kinerja pegawainya meningkat. Dalam hal ini, Kantor 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klatensudah cukup 

baik dalam hal pemberian motivasi kerja kepada pegawainya. Namun dalam 

memberi motivasi kerja kurang adanya dorongan atau dukungan dari 

organisasi itu sendiri. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyebab 

menurunnya kinerja pegawai diKantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kabupaten Klaten. 

Hallain yang turut berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah suasana dimana pegawai 

melakukan aktivitas setiap harinya.Lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja 

optimal. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka 

pegawai tersebut akan betah ditempat kerjanya, melakukan aktivitasnya 

sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai 

akan dapat menurunkan kinerja pegawai. 

Pengadaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para 

pegawainya merupakan salah satu hal yang selalu diusahakan olehKantor 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten.Misalnya 

dengan memperlengkap fasilitas yang ada seperti misalnya mushola, kantin, 

toilet maupun tempat parkir serta dengan lebih meningkatkan komunikasi 

antar pegawai dengan diadakannya karya wisata serta pengarahan-pengarahan 
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langsung dari atasan kepada bawahan.Namum demikian terjadinya 

ketidakharmonisan dengan rekan-rekan kerja sering menjadi penyebab 

menurunnya kinerja pegawai. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja yang tinggi bagi pegawai di Kantor 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten, nampaknya 

masih terdapat banyak kendala yang dihadapi sehingga sulit untuk mencapai 

tujuan organisasi.kondisi yang belum ideal masih ada di Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. Dimana masih ada 

kendala lain di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 

Kabupaten Klaten antara lain pegawai datang kerja terlambat, istirahat lebih 

awal, terlambat masuk bekerja, kurangnya sarana dan prasarana serta pulang 

kerja lebih awal. Sehingga mengakibatkan kinerja pegawai menurun yang 

disebabkan kurangnya kedisiplinan dalam bekerja, motivasi pegawai yang 

rendah dalam mengerjakan pekerjaan dan didukung dengan lingkungan kerja 

yang kurang nyaman sehingga pekerjaan pegawai tidak dapat terselesaikan 

sesuai dengan yang direncanakan. 

Untuk meningkatkan kinerja pegawai maka organisasi harus mampu 

memberikan dorongan atau rangsangan yang diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan mereka. 

Rangsangan tersebut diantaranya adalah adanya kedisiplinan kerja yang 

tinggi, motivasi kerja yang tinggi bagi karyawan dan lingkungan kerja yang 

baik, aman dan nyaman serta adanya. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk nengkaji lebih 

lanjut mengenai : “PENGARUH KEDISIPLINAN KERJA, MOTIVASI 

KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) 

KABUPATEN KLATEN 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa alasan dalam 

mengambil judul di atas antara lain : 

1. Alasan Objektif 

Peningkatan kinerja pegawai dapat tercapai apabila kedisiplinan kerja 

pegawai tinggi dan sebaliknya peningkatan kinerja rendah apabila 

kedisiplinan kerja pegawai tidak ada.Disamping itu kinerja pegawai yang 

tinggi dapat tercapai apabila kebutuhan pegawai dapat dipenuhi. Salah satu 

kebutuhan akan lingkungan kerja yang baik, aman dan nyaman serta 

adanya motivasi kerja yang tinggi. Sebaliknya apabila perusahaan tidak 

memenuhinya maka kinerja pegawaiakan menurun. 

2. Alasan Subyektif 

a. Untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya karena lokasi penelitian 

mudah di jangkau. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 
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C. Penegasan Judul 

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud dari 

penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan atas variabel-variabel yang 

terdapat dalam judul penelitian ini. 

1. Kedisiplinan Kerja  

Kedisiplinan kerja disini mempunyai arti ketaatan melaksanakan aturan 

yang diwajibkan atau yang diharapkan oleh organisasi agar setiap tenaga 

kerja dapat melaksanakan pekerjaan secara tertib dan lancar (J.Ravinto, 

2005 ). 

2. Motivasi Kerja 

Pengaruh motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, 

dan memelihara perilaku manusia. (T.Hani Handoko, 2001). 

3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan (Nitisemito, 2002). 

4. Kinerja 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta sewaktu-waktu 

(Hasibuan, 2001). 
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D. Pembatasan Masalah 

Untuk meningkatkan kinerja pegawai dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa faktor kedisiplinan kerja, 

motivasi kerja dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai, 

sehingga dalam penelitian ini hanya dibicarakan faktor kedisiplinan kerja, 

motivasi kerja dan  lingkungan kerja yang akan mempengaruhi kinerja 

pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Klaten sedangkan faktor lain tidak disinggung. 

 

E. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh antara kedisiplinan kerja terhadap kinerja 

pegawaiKantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawaiKantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Klaten? 

3. Apakah ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawaiKantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Klaten? 
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4. Apakah ada pengaruh antara kedisplinan kerja, motivasi kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawaiKantor Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitian 

penulis tidak kehilangan arah dan hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat 

sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja 

pegawaiKantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawaiKantor 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawaiKantor 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. 

4. Untuk menguji pengaruh kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawaiKantor Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 
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Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ada tidaknya 

pengaruh antara kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pimpinan Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten guna 

peningkatan dan perbaikan kinerja para pegawainya dengan cara 

memanipulasi variabel-variabel yang berpengaruh pada kinerja pegawai. 

Jika terbukti ada pengaruh antara kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dapat dilakukan dengan cara 

memperbaiki kedisiplinan pegawai, memberikan motivasi yang tinggi 

kepada para pegawai dan memberikan rasa nyaman dan aman di 

lingkungan tempat kerja. 

b. Hasil penelitian ini juga merupakan kontribusi praktis untuk memotivasi 

pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawaiKantor Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. 
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2. Ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawaiKantor Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. 

3. Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawaiKantor Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. 

4. Ada pengaruh kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawaiKantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kabupaten Klaten. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber daya 

manusia, kedisiplinan kerja, motivasi kerja, tinjauan tentang 

lingkungan kerja, kinerja, penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III. Metode Penelitian,  berisi tentang metode penelitian, dan penjelasan 

tentang objek penelitian. 
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BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang dicari 

penyelesaiannya. 

BAB V. Simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh 

kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan identifikasi usia responden disimpulkan sebagian besar 

responden penelitian berusia antara 20 tahun sampai 30 tahun sebanyak 17 

responden atau 42,5%, jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 

27 responden atau 67,5% dan berdasarkan tingkat pendidikan sebagian 

besar Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 19 responden atau 47,5%. 

2. Berdasarkan hasil rumus korelasi product moment dapat diketahui 

pengaruh antara kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) 

Kabupaten Klaten adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

dengan diperoleh r hitung sebesar 0,504 untuk variabel kedisiplinan 

kerja(X1), r hitung sebesar 0,504 untuk varibel motivasi kerja (X2) dan r 

hitung sebesar 0,704 untuk variabel ingkungan kerja apabia 

dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N = 40 

sebesar 0,312 sehingga r hitung lebih besar dari r tabel. 

3. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 2,015 + 0,157 X1 + 0,226 X2 + 0,566 X3. 
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Menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari kedisiplinan kerja, motivasi 

kerja dan lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan adalah pada 

variabel kedisiplinan kerja sebesar 0,157 satuan, motivasi kerja sebesar 

0,226 satuan dan lingkungan kerja sebesar 0,566 satuan dengan asumsi 

variabel bebasnya sama dengan nol. Pada variabel kedisiplian kerja 

mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,157 satuan atau berpengaruh 

positif, yang artinya jika variabel kedisiplinan kerja ditingkatkan 1 satuan 

saja maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,157 satuan. 

Sebaliknya jika variabel kedisiplinan kerja diturunkan 1 satuan maka 

kinerja pegawai akan menurun sebesar 0,157 satuan. Sedangkan pada 

variabel motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,226 

satuan atau berpengaruh positif, yang artinya jika variabel motivasi kerja 

ditingkatkan 1 satuan saja maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 

0,226 satuan. Sebaliknya jika variabel motivasi kerja diturunkan 1 satuan 

maka kinerja pegawai akan menurun sebesar 0,226 satuan. Dan pada 

variabel lingkungan kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,566 

satuan atau berpengaruh positif, yang artinya jika variabel kedisiplinan 

kerja ditingkatkan 1 satuan saja maka kinerja pegawai akan meningkat 

sebesar 0,566 satuan. Sebaliknya jika variabel kedisiplinan kerja 

diturunkan 1 satuan maka kinerja pegawai akan menurun sebesar 0,566 

satuan. Sehingga semakin tinggi kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan 

lingkungan kerja akan semakin membuat kinerja pegawai meningkat. 

Sehingga kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja 
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mempengaruhi kinerja pegawai di Badan Pengelolan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kabupaten Klaten. 

4. Dari hasil uji t diketahui bahwa variabel kedisiplinan kerja secara parsial 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Hal 

ini dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis kedisiplinan kerja yang 

menunjukkan nilai thitungsebesar 1,061 dengan taraf signifikansi 0,296 

tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini kedisiplinan kerja tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai, dengan demikian H0diterima dan Ha 

ditolak.Diketahui bahwa variabel motivasi kerja secara parsial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Hal ini 

dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis motivasi kerja yang 

menunjukkan nilai thitungsebesar  1,739 dengan taraf signifikansi 0,091 

tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini motivasi kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai, dengan demikian H0diterima dan Ha 

ditolak.Dandiketahui bahwa variabel lingkungan kerja secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Hal ini 

dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis lingkungan kerja yang 

menunjukkan nilai thitungsebesar  3,528 dengan taraf signifikansi 0,001 

tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai, dengan demikian H0ditolak dan Ha diterima. 
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5. Dari hasil pengujian F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten 

Klaten secara bersama-sama karena Fhitung 14,616 >Ftabel 2,87. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di 

Badan Pengeloaan Kantor Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten melalui 

Kedisiplinan Kerja, Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja, maka penulis 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Berdasarkan simpulan di atas bahwa kedisiplinan kerja dan motivasi kerja 

tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi kinerja pegawai maka 

sebagai seorang pimpinan agar memperhatikan lagi hal-hal yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawainya. 

2. Pegawai yang datang tidak tepat waktu hendaknya diberi sanksi agar 

pegawai yang melanggar tidak mengulangi kesalahannya dan pimpinan 

lebih bersikap tegas dalam mengambil keputusan sehingga pegawai akan 

menghormati keputusannya tersebut. 

3. Pegawai hendaknya lebih tangkas dalam menerima perintah dari pimpinan 

dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas sehingga target atau standar 

kerja dapat meningkatkan efektivitas kerja dan tujuan dapat tercapai 

dengan baik. 
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4. Lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman harus selalu 

diusahakan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 

Kabupaten Klaten. Hal ini bertujuan agar pegawai merasa nyaman dalam 

bekerja sehingga efektivitas kerjanya meningkat dengan demikian akan 

dapat meningkatkan kinerjanya. 

5. Di dalam suatu instansi sebaiknya dibentuk tim pengawasan yang bertugas 

mengawasi jalannya pekerjaan apakah sesuai dengan hasilnya dan sesuai 

dengan rencana, dengan dibentuknya tim pengawasan maka kinerja 

pegawai akan semakin meningkat dan karyawan akan dapat 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. Pengawasan yang tinggi akan menciptakan pengaruh yang 

positif terhadap pegawai dimana mereka mempunyai keinginan dan 

kesadaran yang besar untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

6. Untuk penelitian selanjutnya yang akan menggunakan skripsi ini sebagai 

referensi maka disarankan untuk menambah sampel dalam penelitian ini 

dan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai.
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