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MOTTO 

 

“Orang-orang tua akan duduk dan bertanya “apa itu”, tapi anak-anak muda akan 

bertanya “ apa yang bisa dilakukan dengan itu?” 

(Steve Jobs) 

 

“Il,mu saya itu sedikit dan kampungan. Kalian yang muda-muda; harus hati-hati 

dengan tulisan dan video saya. Jangan ditelan mentah-mentah. Belajarlah juga 

lebih banyak dari ribuan literasi lain.” 

(Mardigu Wowiek) 

 

“Perkara ijazah itu menjadi perkara yang kedua, yanga terpenting ialah perkara 

bisa.” 

(Tan Malaka) 
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ABSTRAK 

 

HARTINO NIM 1621100009, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen 

Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi. “Pengaruh Kepemimpinan, 

Pengalaman Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadasp Kinerja Karyawan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten”. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang pengaruh Kepemimpinan, 

Pengalaman Kerja, Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten. Data penelitian ini dikumpulkan dari 30 karyawan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Penelitian menggunakan teknik random 

sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, 

reliabilitas, analisis korelasi, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis 

yang meliputi uji t dan uji f. hasil analisis menggunakan regresi linier berganda 

dapat diketahui bahwa tanpa ada variabel X1 Kepemimpinan, X2 Pengalaman 

Kerja, dan X3 Lingkungan Kerja akan terjadi penurunan kinerja karyawan sebesar 

-3,206. Hasil analisis menggunakan uji t dapat diketahui Kepemimpinan 

berpengaruh dan bersignifikan terhadap Kinerja Karyawan. Kedua Pengalaman 

Kerja berpengaruh dan bersignifikan terhadap Kinerja Karyawan. Ketiga 

Lingkungan Kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja Karyawan. 

 

Kata kunci : kepemimpinan,  pengalaman kerja , lingkungan kerja dan kinerja 

karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia merupakan individu produktif yang bekerja sebagai 

penggerak suatu organisasi dan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak 

dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan 

sehingga harus di latih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber Daya 

Manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan 

sehingga harus di kelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efiensi 

organisasi atau perusahaan. Manusia yang bekerja di sebuah organisasi 

merupakan penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi 

tersebut. Oleh karena itu manusia merupakan faktor penentu keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan karena manusia memberikan kontribusi yang besar 

dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. 

Kepemimpinan, yaitu sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi untuk mencapai tujuan dalam 

hal bekerja. Dalam organisasi atau perusahaan ada tiga bentuk peranan 

kepemimpinan yaitu peranan yang bersifat interpersonal, peran yang bersifat 

informasional, dan peran pengambilan keputusan.yang di maksud dengan peran 

interpersonal dalam organisasi adalah bahwa seorang pemimpin dalam 

perusahaan atau organisasi merupakan simbol akan keberadaan organisasi, 
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seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan 

kepada bawahan, dan seorang pemimpin mempunyai peran sebagai penghubung. 

Peranan yang bersifat informasional mengandung arti bahwa seorang pemimpin 

dalam organisasi mempunyai peran sebagai pemberi, penerima dan penganalisa 

informasi. Sedangkan peran pemimpin dalam pengambilan keputusan mempunyai 

arti bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan 

diambil berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan 

inovasi, mengambil peluang atau kesempatan bernegosiasi dan menjalankan usaha 

dengan konsisten. 

Pengalaman kerja merupakan pengalaman seorang tenaga kerja dalam bidang 

pekerjaan tertentu yang sudah dilakukannya dalam waktu yang tidak singkat 

pengalaman kerja pada pekerjaan sejenis, perlu mendapatkan pertimbangan dalam 

penempatan tenaga kerja yang bersangkutan. sebaliknya, makin singkat masa 

kerja, makin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja banyak 

memberikan keahlian dan keterampilan kerja. Sebaliknya, terbatasnya 

pengalaman kerja mengakibatkan tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki 

makin rendah. 

Pengalaman bekerja yang dimiliki seseorang, kadang-kadang lebih dihargai 

daripada tingkat pendidikan yang menjulang tinggi. Pepatah klasik mengatakan, 

pengalaman adalah guru yang paling baik (experience is the best of teacher). 

Pengalaman bekerja merupakan modal utama seseorang untuk terjun dalam 

bidang tertentu (sastrohadiwiryo, 2005 : 163). 
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Lingkungan kerja merupakan faktor penting bagi karyawan, secara langsung 

atau tidak langsung lingkungan kerja akan mempengaruhi produktifitas karyawan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja adalah pewarnaan, 

kebersihan, penerangan, pertukaran udara, musik, keamanan dan kebersihan. 

Lingkungan kerja dirasa kurang nyaman dan menyenangkan jika ruangan kerja 

kotor dan penerangan yang terlalu berlebihan dan menyilaukan pandangan mata. 

Penerangan yang cukup, tetapi tidak menyilaukan dan kebersihan dari ruangan 

akan membantu meningkatkan kepuasan kerja dan prestasi kerja karyawan. 

Kebersihan lingkungan kerja biasanya bisa dilihat dari halaman, ruangan, dan 

peralatan kerjanya seperti meja kursi dan kebersihan kamar mandi termasuk air 

dan bak mandi.lingkungan yang bersih akan menyehatkan dan menyejukkan 

pandangan serta menyegarkan udara, sehingga karyawan tidak merasa terganggu 

dengan kotoran dan bau akibat lingkungan yang kurang bersih. 

Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai bentuk 

aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh manusia baik secara alami 

atau dipelajari. Meskipun manusia mempunyai potensi untuk berperilaku tertentu 

tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat tertentu saja. Potensi untuk 

berperilaku tertentu disebut ability (kemampuan), sedangkan ekspresi dari potensi 

ini dikenal sebagai performance (kinerja). 

Kinerja bisa diartikan sebagai bentuk keberhasilan pada diri seseorang. 

Keberhasilan kinerja juga ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seorang 

pada bidang tersebut. Keberhasdilan kerja juga berkaitan dengan kepuasan kerja 

seseorang (mangkunegara, 2000: 67). Kinerja seorang karyawan merupakan hal 
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yang bersifat individual, karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan 

yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat 

mengukur kinerja karyawan atas unjuk kerjanya. 

Dengan adanya peran pemimpin sebagai simbol adanya organisasi, 

penghubung dengan karyawan, dan pemberi, penerima dan penganalisa informasi. 

Selain itu dengan organisasi atau perusahaan memberikan lingkungan kerja yang 

sesuai dan nyaman  dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia di 

organisasi atau perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan dapat lebih mudah 

mencapai tujuan karena dukungan kepemimpinan dan lingkungan kerja yang baik 

dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas organisai atau perusahaan. 

Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian “PENGARUH KEPEMIMPINAN, PENGALAMAN KERJA, DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN” 

 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini : 

1. Alasan Objektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis mengenai Kepemimpinan, 

Pengalaman Kerja, Lingkungan Kerja. 

b. Sesuai dengan ilmu yang dipelajari oleh penulis mengenai teori 

manajemen sumber daya manusia sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kepemimpinan, Pengalaman 
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Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten. 

2. Alasan Subjektif 

a. Kepemimpinan, Pengalaman Kerja, dan Lingkungan Kerja sangat 

diperlukan untuk Kinerja Karyawan. 

b. Kepemimpinan, Pengalaman Kerja, dan Lingkungan Kerja tidak bisa 

diabaikan begitu sajakarena guna mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap kinerja seorang karyawan. 

 

C. PENEGASAAN JUDUL 

Untuk menghindari perbedaan persepsi atau kesalahpahaman dalam 

penafsiran maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai 

berikut: 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui 

komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk 

atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon 

dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi 

dan mengkoordinasi organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk 

menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan 

organisasi dapat tercapai (DuBrin 2005:3). 

Judul yang dimaksud dalam kepemimpinan ini adalah kepemimpinan 

demokratis.  
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Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang dikenal 

sebagai gaya partisipatif. Gaya ini berasumsi bahwa para bawahan yang 

mengambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan lebih 

memungkinkan sebagai suatu akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar 

pada sasaran dan tujuan organisasi. Karena pemimpin divisi sdm & umum, jika 

ada permasalahan atau apapun itu selalu meminta pendapat bawahannya sebagai 

pertimbangan keputusan. Jika menurut pemimpin pendapat bawahannya itu 

bagus, pemimpin akan menampung pendapat bawahannya tersebut tetapi jika 

menurut pemimpin pendapat bawahannya kurang bagus, pemimpin tetap tertuju 

pada pendapatnya sendiri. Sehingga membuat karyawan merasa dihargai dan 

diakui adanya mereka di perusahaan yang berkembang tersebut Sudriamunawar 

(2006). 

2.  Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang 

telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan 

telah melaksanakan dengan baik (Ranupandojo, 1984 : 71).  

3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan Kerja adalah kehidupan sosial psikologis dan fisik dalam 

organisasi yang berpengaruh terhadap pekerjaan karyawan dalam melakukan 

tugasnya (Komarudin 2001:87). 
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4. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya  (Mangkunegara 2000:67). 

 

D. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini yidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya, maka 

dikemukakan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Vatiabel yang akan diuji adalah kepemimpinan, pengalaman, lingkungan 

kerja, dan kinerja karyawan. 

a) Kepemimpinan meneliti tentang seorang pemimpin bergaya demokrasi 

atau team management yang memberi perhatian yang tinggi, baik terhadap 

hubungan dengan bawahan maupun orientasi tugas. 

b) Pengalaman meneliti tentang berapa lama karyawan bekerja di 

perusahaan tersebut, dan pengetahuan atau keterampilan karyawan menguasai 

tugas dan pekerjaannya. 

c) Lingkungan kerja yang dimaksud disini adalah lingkungan kerja fisik dan 

lingkungan kerja non fisik, lingkungan kerja fisik meliputi ruangan atau 

tempat kerja dan non fisik berkaitan dengan hubungan kepada rekan kerja 

atau stakeholder di Satuan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klate. 

d) Kinerja yang dimkasud disini menyangkut produktivitas dan tanggung 

jawab karyawan sesuai dengan porsinya masing – masing. 
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2. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan, pengalaman kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten. 

 

E. RUMUSAN MALSALAH 

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ? 

2. Apakah ada pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ? 

3. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap pengaruh kinerja 

karyawan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ? 

4. Apakah ada pengaruh kepemimpinan, pengalaman dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ? 

 

F. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan   

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

2. Untuk menganalisa pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja 

karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 
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3. Untuk menganalisa pengaruh lingkungan kerja terhadfap kinerja 

karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

4. Untuk menganalisa pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

 

G. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a) Untuk menambah teori-teori yang telah ada berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

b) Sebagai salah satu sumber untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a) Sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan 

b) Memberikan pandangan tentang pengaruh kepemimpinan dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka disusunlah 

sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang tersusun sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari kinerja, . 

Selain itu juga menjelaskan mengenai kerangka pemikiran, 

penelitian terdahulu dan hipotesis 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai sejarah singkat perusahaan, analisis 

data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang simpulan dari serangkaian 

pembahasan, simpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan 

pada perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh kepemimpinan, 

pengalaman kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dinas 

kesehatan kabupaten klaten dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan identifikasi responden dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden penelitian ini berusia antara 20 tahun s/d 29 tahun yaitu sebanyak 9 

orang atau 30 % untuk jenis kelamin didominasi oleh pria yaitu sebanyak 17 

orang atau 56,67 %, kemudian pendidikan terakhir didominasi oleh lulusan SMA 

yaitu sebanyak 11 orang atau 36,67 %, dan masa kerja didominasi lebih dari 2 

tahun yaitu sebanyak 27 orang atau 90 %. 

2. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa setiap item dari variabel 

kepemimpinan, pengalaman kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan 

dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel (0.3610). 

3. Berdasarkan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan 

variabel Kepemimpinan (X1), Pengalaman Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja 

(X3) dan Kinerja (Y) menunjukkan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 yang 

berarti setiap pernyataan dari variabel tersebut dinyatakan reliabel. 
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4. Berdasarkan hasil uji korelasi nilai significant (2-tailed) dari tabel output 

diatas diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara Kepemimpinan (X1) dan Kinerja 

Karyawan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan r hitung 0,931 > r tabel 0,361 yang 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan dengan Kinerja 

Karyawan. Selanjutnya hubungan antara Pengalaman Kerja (X2) dengan Kinerja 

Karyawan (Y) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 dan r hitung 

0,775 > r tabel 0,361 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya  

antara Lingkungan Kerja (X1) Kerja dengan Kinerja Karyawan (Y) memiliki nilai 

sig (2-tailed) sebesar 0,512 > 0,005 dan r hitung 0,127 < r tabel 0,361 yang berarti 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

5. Berdasarkan hasil analisis regresi maka dapat ditulis persatuan regresi 

pengaruh Kepemimpinan, Pengalaman Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap 

kinerja karyawan sebagai berikut ini : 

Kinerja = -3,206 + 0,746 Kepemimpinan + 0,373 Pengalaman Kerja + 0,016 

Lingkungan Kerja 

Dari hasil perhitungan tersebut, kemudian diinterprestasikan sebagai berikut : 

 a = -3,206 

Konstanta = =3,206 berarti apabila tanpa ada variabel X1 Kepemimpinan, 

X2 Pengalaman Kerja, X3 Lingkungan Kerja akan terjadi penurunan 

kinerja karyawan sebesar -3,206 satuan kinerja. 
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 b1 = 0,746 (X1) 

Berarti variabel Kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan 0,746 

satuan kinerja karyawan atau berpengaruh positif yang artinya jika 

kepemimpinan ditingkatkan 1 satuan maka kinerja akan meningkat sebesar 

0,746 satuan kinerja. Sebaliknya jika kepemimpinan diturunkan 1 satuan 

maka kinerja karyawan akan menurun sebesar 0,746 satian kinerja. 

Dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap sama dengan nol 

 b2 = 0,373 (X2) 

Berarti variabel pengalaman kerja mempengaruhi kinerja karyawan 

sebesar 0,373 satuan kinerja atau berpengaruh positif, yang artinya jika 

pengalaman kerja meningkat 1 satuan maka kinerja akan meningkat 

sebesar 0,373 satuan. Sebaliknya, jika pengalaman kerja diturunkan 1 

satuan maka kinerja akan menurun sebesar 0,373 satuan. Dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap sama dengan nol 

 b3 = 0,016 (X3) 

Berarti variabel lingkungan kerja mempengaruhi kinerja sebesar 0,016 

satuan kinerja atau berpengaruh positif yang artinya, jika lingkungan 

kerja meningkat 1 satuan maka kinerja akan meningkat sebesar 0,016 

satuan. Sebaliknya, jika lingkungan kerja diturunkan 1 satuan maka 
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kinerja karyawan akan menurun sebesar 0,016 satuan. Dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap sama dengan nol. 

Berdasarkan hasil analisis dan interasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan, pengalaman kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

6. Berdasarkan uju T dari variabel kepemimpinan, pengalaman kerja, dan 

lingkungan kerja diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut : 

d. Kepemimpinan (X1) 

Dari hasil uji T untuk variabel kepemimpinan diperoleh t hitung sebesar 

8,863 dan nilai signifikasi sebesar 0,000. karena nilai koefisien bernilai 

positif, nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikasi lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikasi terhadap kinerja karyawan, sehingga 

dalam penelitian ini H1 yang berbunyi ada pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan diterima. 

e. Pengalaman Kerja (X2) 

Dari hasil uji T untuk variabel pengalaman kerja di peroleh t hitung 

sebesar 2,764 dan nilai signifikasi sebesar 0,011. Karena nilai koefisien 

bernilai positif, nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikasi lebih 

kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman kerja 



71 
 

 
 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga 

dalam penelitian ini H2 yang berbunyi ada pengaruh pengalaman kerja 

terhadap kinerja karyawan diterima. 

f. Lingkungan Kerja (X3) 

Dari hasil T untuk variabel lingkungan kerja diperoleh t hitung sebesar 

0,221 dan nilai signifikasi 0,827. Karena nilai koefisien bernilai positif, nilai t 

hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 makka 

dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, sehingga dalam penelitian ini H3 berbunyi ada 

pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan ditolak. 

7. Berdasarkan uji F tersebut diperoleh nilai F hitung sebesar 79,220 dengan 

signifikan 0,000. Hal ini membuktikan bahwa f hitung = 79,220 lebih besar dari f 

tabel = 2,055 sedangkan taraf signifikasi = 0,000 lebih kecil dari alpha pada taraf 

5% atau (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan, pengalaman 

kerja, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dan H4 yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

B. Saran 

1. Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi masukan 

sebagai berikut : 
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Saran Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

a. Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten lebih meningkatkan tanggung 

jawabnya sebagai pimpinan yang mampu memberi kebebasan, mengawasi 

serta mampu mengarahkan pegawainya ke arah lebih baik, sehingga mampu 

menciptakan kinerja yang baik. 

b. Pengalaman kerja merupakan modal utama untuk terjun ke dalam suatu 

bidang pekerjaan tertentu. Untuk meningkatkan kinerja apabila kinerja 

karyawan tinggi maka perusahaan/instansi lebih mudah mencapai visi dan 

misi. 

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat mengembangkan lebih jauh lagi penelitian tentang kinerja 

pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Dan diharapkan peneliti 

selanjutnya lebih mengembangkan metode lain dalam penelitian seperti 

wawancara dengan para responden, sehingga data yang dikumpulkan lebih 

bervariasi. 
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