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MOTTO 
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”. (QS.At Taubah, 40) 

 Kesuksesan dan kebahagiaan yang kita peroleh tidak jauh dari usaha serta 
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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA, DAN 

KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KEMENHUB 

SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A IR.SOEKARNO KLATEN 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisis pengaruh 

antara variabel gaya kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Kepuasan Kerja 

terhadap kinerja pegawai di Kemenhub Satuan Pelayanan Terminal Tipe A 

Ir.Soekarno Klaten. Jenis penelitian ini meeupakan penelitian kuantitatif bersifat 

asosiatif dengan unit yang diteliti adalah pegawai yang ada pada Kemenhub 

Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir.Soekarno Klaten. Penelitian ini termasuk 

penelitian populasi dengan jumlah populasi 50 orang pegawai. Kuesioner diuji 

validitas dan realibilitas setelah melakukan pengumpulan data penelitian. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan (X1) tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) yang ditunjukkan dengan nilai tHitung 

-0,574 < t tabel 2,012, dan tingkat siginifikan sebesar 0,568 > 0,05. Lingkungan 

kerja (X2) tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan 

nilai tHitung 0,584 < t tabel  2.012 dan nilai signifikan sebesar0,562 >0,005. Dan 

Kepuasan kerja (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai (Y) yang 

ditunjukan dengan nilai tHitung12.654 > t tabel  2.012, dan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 < 0,005.  Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Kepuasan 

Kerja secara bersama sama berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai yang 

ditunjukkan dengan nilai diperoleh F hitung 77,958 > T tabel 2,012 dengan taraf 

signifikasi 0,000 < 0,05 

 

  

Kata kunci : gaya kepemimpinan,  lingkungan kerja, , kepuasan kerja dan 

kinerja pegawai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sumber daya manusia merupakan hal sangat penting bagi organisasi 

ataupun peruasahaan. Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh 

kualiatas sumber daya manusia yang ada di dalamnya, karenanya suatu 

pencapaian atau tujuan organisasi dipengaruhi oleh prilaku organisasi dan 

didukung oleh kinerja karyawan itu sendiri. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 

pegawainya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja bawahannya, dengan harapan  apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan tercapai. Berbagai cara akan ditempuh oleh perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja bawahannya, misalnya dengan melalui pendidikan, 

pelatihan, pemberian  kompensasi yang layak, pemberian motivasi dan 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 

Kinerja bawahan juga dipengaruhi oleh perilaku pimpinan sebagai 

seorang atasan. House dalam Guritno (2005) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan memiliki dampak yang signifikan  terhadap sikap bawahan, 

perilaku dan kinerja bawahan. Efektivitas seorang pimpinan akan sangat  

dipengaruhi oleh karakteristik bawahannya.  
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Kepemimpinan yang baik merupakan salah satu syarat utama dalam 

menunjang kelancaran  proses operasi organisasi. Dalam teori kepemimpinan 

dijelaskan bahwa seseorang disebut sebagai  pemimpin jika ia 

mampu mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang  

diinginkannya.  

Sedangkan kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan 

yang menekankan  pada perilaku pemimpin dari pada sifatsifat pemimpin yang 

ada. Siapapun yang menduduki peran  pemimpin diharapkan untuk 

dapat bertindak secara efektif sebagai seorang pemimpin.  

Mengoptimalkan sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya 

manusia dikelola. Pengelolaan sumber daya manusia dimulai dari proses 

rekruitmen, training sampai proses maintainnya. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang harus matang harus dimulai dari awal karena nantinya akan sangat 

menentukkan kelangsungan organisasi. Hal ini menjadi tanggung jawab 

manajemen atau pemimpin organisasi, karena itu manajemen harus mampu 

membuat perencanaan yang matang, menyusun strategi yang efektif serta mampu 

mengkoordinasikan semua komponen perusahaan pada umumnya dan sumber 

daya pada khususnya (Sutrisno, 2009).  

Lingkungan kerja tempat karyawan tersebut bekerja juga tidak kalah 

pentingnya di dalam meningkatkan kinerja karyawan. Dimana Lingkungan 

meningkatkan disiplin kerja, mengkondisikan lingkungan kerja yang mendukung 

serta memberikan motivasi kepada karyawan sehingga mereka bekerja lebih giat 
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dan bergairah kerja dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk 

menciptakan kinerja yang tinggi, dibutuhkan adanya peningkatan kerja yang 

optimal dan mampu mendayagunakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh karyawan guna menciptakan tujuan organisasi, sehingga akan memberikan 

kontribusi positif bagi perkembangan organisasi. Selain itu, organisasi perlu 

memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan, 

dalam hal ini diperlukan adanya peran organisasi dalam meningkatkan motivasi 

dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna mendorong terciptanya 

sikap dan tindakan yang profesional dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing. 

Kepuasan kerja juga disinyalir berpengaruh terhadap kinerja bawahan, 

adapun kepuasan  kerja menurut Hani Handoko (1998:193) kepuasan  kerja 

adalah  keadaan  emosional  yang  menyenangkan  atau tidak menyenangkan 

dengan mana para bawahan memandang  pekerjaan  mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya dan bersifat  dinamik. 

Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda 

sesuai dengan sistem  nilai yang berlaku  pada dirinya. Ini disebabkan karena 

adanya perbedaan pada masingmasing  individu. Kepuasan kerja perlu dimonitor 

oleh manajemen karena hal itu berpengaruh terhadap  tingkat absensi, perputaran 

tenaga kerja, keluhan-keluhan dan masalah masalah personalia lainnya. 

Kapasitas produktif atau tidaknya bawahan tergantung pada motivasi, kondisi 

fisik pekerjaan, sistem  kompensasi, desain  pekerjaan stres, kepuasan  kerja, 

aspekaspek  ekonomis dan  teknis dan  keperilakuan lainnya. (Handoko:1998) 
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Menurut Laffaldano & Munchinsky dalam Guritno (2005) kepuasan 

kerja dengan kinerja bawahan menunjukkan  adanya hubungan  yang rendah  

antara kepuasan kerja dengan  kinerja, menunjukkan  bahwa pada level organisasi, 

kepuasan kerja mempengaruhi produktivitas dan profitabilitas dibandingkan 

dengan bawahan yang kepuasannya kecil. Sedangkan menurut Lopez dalam 

Cahyono (2005) menyatakan bahwa korelasi antara kepuasan dengan kinerja 

mempunyai tingkat signifikasi yang tinggi. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan 

diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Hasibuan, 

2002:160). 

Dalam meningkatkan kinerja karyawan maka peran seorang pemimpin 

sangat berpengaruh dalam hal ini, karena seorang pemimpin bisa memberi contoh 

dan motivasi kepada bawahannya. Begitu juga dengan lingkungan kerja juga 

dapat memberikan peranan dalam peningkatan kinerja seorang karyawan, 

lingkungan kerja yang baik akan membawa dampak positif bagi karyawan dalam 

meningkatkan kinerjanya. Kepuasan kerja juga disinyalir dapat memberikan 

motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan, Kepuasan kerja mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya dan bersifat  dinamik.  
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Dengan latar  belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA 

DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI 

KEMENHUB SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A IR 

SOEKARNO KLATEN” 

 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini : 

1. Alasan Objektif 

Menghemat tenaga dan biaya karena lokasi penelitian dekat dengan tempat 

tinggal serta tempat yang menjadi objek penelitian memberi respon yang 

cukup baik. 

2. Alasan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan penulis tentang manajemen sember daya 

manusia  

b. Peneliti tertarik meneliti masalah gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan karena ingin mengetahui 

sejauh mana pengaruh pemimpin, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja 

sebagai pendorong peningkatan kinerja dalam organisasi. 
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C. Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah – istilah yang ada dalam penelitian : 

1. Gaya kepeminpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin mempengaruhi, 

mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengaan cara 

tertentu sehingga bawahanya dapat menyelsaikan tuas dengan secaran 

efektif dan efisien. ( Purwanto,2006 ) 

2. Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja seorang pegawai. Seorang pegawai yang bekerja di lingkungan 

kerja yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan 

menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang pegawai bekerja 

dalam lingkungan kerja yang tidak memadai dan tidak mendukung untuk 

bekerja secara optimal akan membuat pegawai yang bersangkutan 

menjadi malas, cepat lelah sehingga kinerja pegawai tersebut akan rendah. 

(Bambang, 1991:122) 

3. Kepuasan kerja 

Kepuasan Kerja merupakan salah satu aspek psikologis yang 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya,ia akan merasa 

puas dengan adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan dan 

harapannya dengan pekerjaan yang ia hadapi. (Susilo Martoyo, 1992 : 

115). 
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4. Kinerja  

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, terget, atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan dahulu dan telah disepakati 

bersama. ( Rivai & Basri, 2004). 

D. Pembatasan Masalah  

Permasahan yang akan penulias teliti ini akan menjadi kabur 

maknanya tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. 

Adapun pembatasan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut 

:  

1. Gaya kepemimpinan : 

Gaya kepemimpinan disini yang dimaksud adalah tipe pemimpin 

yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja 

bawahanya di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir Soekarno, yang 

meliputi gaya pemimpin yang demokratik, kharismatik, dan 

militeristik. 

2. Lingkungan kerja : 

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 
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kepada rekan kerja atau stakeholder di Satuan Pelayanan Terminal 

Tipe A Ir Soekarno. 

3. Kepuasan kerja :  

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah perasaan seseorang terhadap 

pekerjaanya, hal tersebut meliputi gaji, fasilitas, dan kondisi kerja di 

Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir Soekarno.  

4. Kinerja karyawan : 

Kinerja yang dimkasud disini menyangkut produktivitas dan 

tanggung jawab karyawan sesuai dengan porsinya masing – masing. 

E. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : 

1. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di 

Kemenhub Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir Soekarno? 

2. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di 

Kemenhub Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir Soekarno? 

3. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap  kinerja pegawai di 

Kemenhub Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir Soekarno? 

4. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja pegawai di Kemenhub Satuan Pelayanan Terminal 

Tipe A Ir Soekarno? 
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F. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di 

Kemenhub Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir Soekarno.  

2. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di 

Kemenhub Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir Soekarno. 

3. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di 

Kemenhub Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir Soekarno.  

4. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di Kemenhub Satuan Pelayanan 

Terminal Tipe A Ir Soekarno. 

G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis  

Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah 

didapatkan di bangku perkuliahan dengan permasalahan yang terjadi 

sebenarnya di lapangan dan menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis. 

 

 

 



10 
 

 
 

2. Bagi perusahaan  

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan 

dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Bagi pihak lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu manajamen 

sumbar daya manusia, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya 

yang memiliki tema yang sama.  

H. Sistematikan Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

hipotesis dan sistematika skripsi. 

BAB II : TINJUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang pengertian gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Serta 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  
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Metodologi penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan dibahas metode analisis data serta 

pembahasannya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang bisa 

digunkan pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil kebijakan di masa yang akan datang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Dari data primer yang diperoleh dari penyelesaian maka dilakukan 

pengujian validitas dan realibilitas yaitu untuk mengetahui bahwa 

jawaban responden terhadap kuesioner dari waktu ke waktu. Hasil dari uji 

validitas dan realibitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dari 

kuesioner dalam setiap variabel yaitu valid dan reliabel. 

2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara 

gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dapat 

dilihat dari nilai significant dari tabel output diketahui nilai Sig. (2-tailed) 

antara Gaya Kepemimpinan (X1) dan Kinerja Pegawai (Y) adalah sebesar 

0,001 < 0,05 dan r hitung 0,445 > r tabel 0,279 yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Gaya kepemimpinan dengan Kinerja 

Pegawai. Selanjutnya hubungan antara Lingkungan Kerja (X2) dengan 

Kinerja Pegawai (Y) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,001 < 0,05 

dan r hitung 0,460 > r tabel 0,279 yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan. Selanjutnya  antara Kepuasan (X1) Kerja dengan Kinerja 

Pegawai(X3) memiliki nilai sig(2-tailed) sebesar 0,000 < 0,005 dan r 

hitung 0,913 > 0,279 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 
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3.  Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan, 

Lingkungan Kerja, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada 

Satuan Pelayanan Tipe A Terminal Ir Soekarno Klaten dapat ditarik 

kesimpulan : Y = 0,164 + -0,047 X1 + 0,047X2 + 0,987X3. Hasil analisis 

tersebut diinterprestasikan sebagai berikut : 

 Konstanta sebesar 0,164 berarti apabila gaya kepemimpinan (X1) 

lingkungan kerja (X2) dan kepuasan kerja (X3) nilainya 0, nilai kinerja 

pegawai (Y) ada sebesar 0,164 satuan. 

 Nilai koefisien Gaya kepemimpinan (X1) adalah -0,047 artinya jika 

variabel (X1) meningkat satu satuan dengan asumsi variabel X2 , X3 

Terminan Tipe A Ir Soekarno Klaten menurun sebesar – 0,047. Hal 

tersebut menunjukan bahwa X1 berpengaruh negatif terhadap kinerja. 

 Koefesien regresi variabel lingkungan keja (X2) sebesar 0,047 berarti 

variabel lingkungan kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 

0,047 satuan, lingkungan kerja atau berpengaruh positif yang artinya 

jika lingkungan kerja (X2) ditingkatkan satu satuan maka kinerja 

pegawai akan meningkat 0,047 satuan kinerja pegawai.  

 Koefesien regresi variabel kepuasan keja (X3) sebesar 0,987 berarti 

variabel kepuasan kerja (X3) mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 

0,987 satuan, kepuasan kerja (X3) atau berpengaruh positif yang 

artinya jika Kepuasan Kerja ditingkatkan satu satuan saja maka kinerja 

pegawai akan meningkat 0,987 satuan kinerja pegawai.  
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4. Dari hasil estimasi yang dilakukan secara persial variabel gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai Satuan 

Pelayanan Tipe A Terminal Ir Soekarno Klaten. Hal ini di buktikan 

dengan nilai signifikasi untuk pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai adalah sebesar 0,568 > 0,05 dan nilai t hitung -0,574 < t 

tabel 2,012, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak dan Hο 

diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh gaya kepemimpinan (X1) 

terhadap kinerja pegawai (Y) 

5. Dari hasil estimasi yang dilakukan secara persial variabel Lingkungan 

Kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai Satuan Pelayanan Tipe 

A Terminal Ir Soekarno Klaten. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikasi untuk pengaruh Lingkungan Kerja terhadap kinerja pegawai 

adalah0,562 >0,005, nilai dan t hitung sebesar 0,584 < t tabel sebesar 

2.012. sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan Hο diterima 

yang berarti tidak terdapat pengaruh Lingkungan Kerja (X2) terhadap 

kinerja pegawai (Y). 

6. Dari hasil estimasi yang dilakukan secara persial variabel Kepuasan Kerja  

berpengaruh terhadap kinerja pegawai Satuan Pelayanan Tipe A Terminal 

Ir Soekarno Klaten. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi untuk 

pengaruh Kepuasan Kerja terhadap kinerja pegawai adalah0,000 < 0,005, 

nilai dan t hitung sebesar 12.654 > t tabel sebesar 2.012. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H2 ditolak dan Hο diterima yang berarti tidak terdapat 

pengaruh Kepuasan Kerja (X3) terhadap kinerja pegawai (Y). 
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7. Variabel Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Kepuasan Kerja 

secara bersama sama berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Satuan 

Pelayanan Tipe A Terminal Ir Soekarno Klaten dengan diperoleh F hitung 

77,958 > T tabel 2,012 dengan taraf signifikasi 0,000 < 0,05, artinya hasil 

analisis dan interprestasi diatas dapat disimpulkan bahwa Gaya 

Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Kepuasan Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai Satuan Pelayanan Tipe A Terminal Ir 

Soekarno Klaten. 

 

B. Saran  

Dari hasil kesimpulan yang telah dilakukan maka masih banyaknya 

kekurangan dalam laporan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan : 

1. Bagi Perusahaan/instansi : 

a. Di harap pemimpin meningkatkan motivasi kerja dan memberikan 

contoh yang baik bagi pegawai agar lebih dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

b. Ada baiknya Lingkungan kerja di perusahaan / instansi, baik 

lingkungan kerja fisik maupun lingkungan kerja non fisik dapat 

memberikan rasa nyaman dan aman kepada pegawainya sehingga 

para pegawai senantiasa selalu bekerja dengan baik dan akan 

minngkatkan kinerjanya.  
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c. Kepuasan kerja seorang karyawan / pegawai merupukan kan hal 

sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan/instansi, karena jika 

seorang pegawai merasa puas dalam bekerja dan perusahaan 

memberikan imbalan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan serta 

memberikan fasilitas yang baik kepada pegawai, maka hal tersebut 

akan menjadi motivasi para pegawai meningkatkan kinerjanya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya : 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi perbandingan atau acuan untuk 

melakukan penelitian yang sama dimasa-masa yang akan datang, dan 

diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja pegawai yang belum diungkapkan dalam 

penelitian ini. 
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