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ABSTRAK 

 

 

Dwi Apriyanti, 1721100082. Skripsi. Program Studi Manajemen. Uji 

Determinan Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Kemalang Kabupaten 

Klaten Tahun 2021. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji atau mengukur seberapa jauh 

pengaruh kedisiplinan kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Camat Kemalang Kabupaten Klaten secara parsial dan simultan. 

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Camat Kemalang yang 

berjumlah 49 pegawai. Metode pengumpulan data dilakukan penyebaran kuesioner 

secara langsung pada responden. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan 

menggunakan alat bantu SPSS versi 20. Analisis ini meliputi analisis deskriptif, uji 

validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien 

determinasi. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

kedisiplinan kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai, tetapi hanya variabel motivasi kerja yang 

signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Camat Kemalang. Secara simultan 

variabel kedisiplinan kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh bersama-sama terhadap kinerja pegawai Kantor Camat Kemalang. 

Variabel motivasi kerja merupakan variabel paling dominan dalam mempengaruhi 

kinerja karyawan. Variabel kinerja pegawai dipengaruhi oleh kedisiplinan kerja, 

motivasi kerja, dan lingkungan kerja sebesar 62,0% dan sisanya sebesar 38,0%, 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel penelitian yang 

digunakan. 

 

Kata Kunci : Kedisiplinan Kerja, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dan 

Kinerja Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dari masa 

ke masa, membuat  persaingan dalam  dunia  pekerjaan meningkat. Hal  ini 

dikarenakan  adanya globalisasi dan modernisasi.  Jika  suatu organisasi atau 

instansi tidak bisa menyikapi hal tersebut, maka kelangsungan kegiatan atau 

pekerjaan di dalam organisasi atau  instansi tersebut akan  terhambat. Untuk 

itu, diperlukan  adanya  sistem  yang  baik  yang  harus dimiliki  oleh  setiap 

organisasi. Sebuah instansi harus didukung sumber daya manusia yang cakap 

karena sumber daya manusia sangat berperan dalam menjalankan usaha atau 

kegiatan di dalam instansi tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2003 : 2) 

Era reformasi dan dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan 

perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah 

dituntut bekerja lebih professional, bermoral, bersih dan beretika dalam 

mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan 

dan pembangunan. 

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai 

negeri. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional tersebut di atas 

diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada 

Pancasila dan Undang–undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu 
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padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas 

tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur 

negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negeri 

sebagaimana tersebut di atas maka perlu adanya pembinaan dengan sebaik- 

baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. 

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai negeri sipil (PNS) sudah 

sangat jelas, yakni mengabdi kepada negara, daerah, dan warga. Jadi jika 

semua PNS menyadari tupoksinya masing-masing, sudah pasti semua kegiatan 

pemerintah, diyakini dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Dalam Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut 

sumber daya (resources), baik sumber daya alam (natural) maupun sumber 

daya manusia (human resources). PNS merupakan sumber daya manusia yang 

perlu mendapat perhatian karena termasuk penentu keberhasilan suatu 

pembangunan. 

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi 

organisasi pemerintah, karena keberhasilan organisasi pemerintah dalam 

mencapai tujuan sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. 

Dalam rangka pencapaian tujuan nasional dan tujuan pembangunan nasional 

tersebut diperlukan peran serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur 

aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang tugasnya adalah untuk 

melaksanakan pemerintahan dan tugas pembangunan.  
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Pegawai sebagai aparatur pemerintah merupakan faktor penentu dalam 

sukses atau gagalnya suatu organisasi pemerintahan, terlebih organisasi 

tersebut adalah kantor kelurahan yang dituntut untuk memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat. Kualitas pegawai menentukan keberhasilan 

lembaga atau organisasi, dimana dengan kualitas dan kemampuan tersebut 

mereka mampu melaksanakan tugas-tugas secara baik, bekerjasama dengan 

tingkat produktivitas yang tinggi yang memungkinkan tujuan organisasi dapat 

tercapai dengan baik. 

Namun yang terjadi saat ini masih banyak para pegawai negeri sispil 

yang bekerja tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan 

kinerjanya. Sebagai aparatur pemerintahan pegawai negeri sipil seharusnya 

mampu memberikan pelayanan dan bekerja sesuai dengan tuntutan undang-

undang serta tugas pokok yang telah diberikan. 

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka pendayagunaan aparatur 

negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi 

pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan professional 

dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang pelaksanaan 

tugas. 

Pegawai negeri bukan saja unsur Aparat Negara tetapi juga merupakan 

Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang selalu hidup ditengah masyarakat dan 

bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan 

pembinaan pegawai negeri bukan saja di lihat dan diperlakukan sebagai 

Aparatur Negara, tetapi juga di lihat dan diperlakukan sebagai warga negara. 
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Suatu intansi tentu saja memiliki Sumber Daya Manusia (SDM)  terdapat 

kinerja pegawai yang merupakan hasil kinerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kualitatif 

maupun secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung 

jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika. 

Dalam instansi pemerintah kinerja sangat dibutuhkan, karena instansi 

pemerintahan mempunyai andil yang besar dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non 

fisik. Hal ini dilandasi suatu kenyataan bahwa aparatur pemerintah merupakan 

tulang punggung Negara. Manajemen kinerja pemerintahan yang meliputi 

perancangan sistem, pendeklarasian variabel, mekanisme penerapan, proses 

pelaporan serta evaluasi dan tindak lanjut yang mencakup efisiensi, kualitas 

dan efektivitas program pemerintah merupakan topik yang hangat dikupas di 

Amerika Serikat sepuluh tahun yang lalu (Blodgett and Newfarmer, 1996; 

Curcio, 1996; Martin & Kettner, 1996; Tracy, 1996) baik di level pemerintah 

federal, negara bagian maupun pemerintahan lokal setingkat kota madya. 

Instansi pemerintah harus memiliki karakteristik antara lain, 

keterampilan dan keahlian yang tinggi, wawasan dan pengetahuan yang luas, 

bakat dan potensi, kepribadian dan motif kerja, serta moral dan etos kerja yang 

tinggi. Selain itu aparatur pemerintah harus disiplin dalam bekerja dan juga 

harus memiliki kinerja yang baik untuk membangun Negara di tingkat  pusat 

maupun daerah.  

http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/75/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y
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Dalam suatu instansi seringkali hanya menuntut kinerja yang tinggi pada 

para pegawai, tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor 

mendasar dalam menunjang kinerja antara lain seperti disiplin kerja, motivasi 

kerja, dan lingkungan kerja harus diperhatikan juga demi meningkatnya 

prodiktivitas pegawai. Di era globalisasi saat ini peningkatan pelayanan dan 

tuntutan masyarakat merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindarkan, 

ini jelas menuntut adanya profesionalisme di dalam birokrasi. Pegawai kantor 

camat Kemalang sebagai aparatur negara harus kreatif menciptakan inovasi, 

sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini seorang 

pemimpin instansi perlu untuk meningkatkan disiplin pegawai, agar tujuan dari 

instansi dapat tercapai dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas 

pegawai. 

Upaya untuk meningkatkan disiplin kerja seorang pimpinan harus bisa 

menjadi panutan dan contoh yang baik bagi bawahannya karena teladan 

pimpinan berperan sangat penting untuk menentukan disiplin kerja. Selain dari 

pimpinan dibutuhkan juga kesadaran dari diri karyawan itu sendiri, memiliki 

moral dan sikap yang baik ditempat kerja dapat mewujudkan disiplin kerja 

pegawai itu sendiri. Terciptanya hubungan kerja yang serasi akan akan 

mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Untuk meningkatkan 

kinerja pegawai didalam instansi pemerintah adalah disiplin kerja. Karena 

tanpa adanya disiplin kerja bagaimana pegawai itu dapat meningkatkan kinerja 

yang baik jika tidak ada disiplin pada pegawai tersebut.  
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Segala kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan tidak akan mendapatkan 

hasil yang kurang baik dikarenakan tidak adanya disiplin pada diri pegawai 

tersebut.  

Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pencapaian sasaran dan tujuan. 

organisasi serta menghambat jalannya program organisasi yang telah dibentuk. 

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

dan norma - norma sosial yang berlaku. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa disiplin kerja adalah suatu keadaan tertib dimana seseorang atau 

sekelompok yang tergabung dalam organisasi tersebut berkehendak mematuhi 

dan menjalankan peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

menurut Hasibuan (2008 : 193). 

Peningkatan kinerja dibutuhkan pegawai agar dapat melaksanakan tugas 

yang ada dengan sebaik mungkin. Karena itu faktor disiplin berpengaruh besar 

dalam upaya peningkatan kinerja pegawai. Pegawai yang mempunyai tingkat 

disiplin yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi 

oleh atasan. Pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk 

melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Pegawai 

yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi maka pegawai tersebut akan 

mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu organiasi. Pegawai yang 

disiplin akan merealisasikan pencapaian tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Lain halnya dengan pegawai yang tidak disiplin, karyawan akan 

sulit meningkatkan kinerjanya dan akan tidak mungkin untuk merealisasikan 

pencapaian tujuan organisasi.  
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Selain disiplin kerja, untuk meningkatkan kinerja karyawan pada instansi 

pemerintah dibutuhkan motivasi kerja. Motivasi kerja sangat berpengaruh 

dalam usaha untuk meningkatkan kinerja para karyawan dengan motivasi yang 

tinggi maka kinerja karyawan akan meningkat, karyawan akan lebih giat 

didalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dengan adanya motivasi tujuan 

organisasi akan lebih cepat tercapai. Upaya untuk meningkatkan motivasi kerja 

dalam diri karyawan yaitu memberikan kesempatan dalam kemajuan karir 

kepada karyawan yang akan memotivasi karyawan agar lebih berprestasi, 

memberikan pengakuan atas hasil kerja yang baik akan mendorong karyawan 

agar bekerja dengan segala upaya. Motivasi kerja dari luar karyawan yaitu 

hubungan atasan dengan bawahan yang berjalan dengan baik akan 

mempengaruhi motivasi kerja karyawan, peraturan yang ada dalam instansi 

apabila dapat berjalan dengan baik akan membuat karyawan lebih termotivasi 

dalam bekerja karena peraturan yang ada terlaksana dengan baik. 

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh instansi berjalan dengan baik akan 

membuat motivasi karyawan meningkat. Menurut Manullang dalam 

manajemen personalia ( 1982 : 150 ) motivasi adalah pemberian kegairahan 

dalam bekerja kepada karyawan tersebut.  

Dengan pemberian motivasi dimaksudkan pemberian daya perangsang 

kepada pegawai yang bersangkutan tersebut agar pegawai tersebut bekerja 

dengan segala upayanya untuk meningkatkan kinerja pegawai guna mencapai 

tujuan organisasi tersebut. Dengan kata lain untuk menciptakan kinerja yang 

tinggi, dibutuhkan adanya peningkatan kerja yang optimal dengan 
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menghubungkan disiplin dengan motivasi kerja dan mampu mendayagunakan 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pegawai pada Pegawai Kantor 

Camat Kemalang guna menciptakan tujuan organisasi. Jika program disiplin 

dirasakan sudah berjalan dengan baik oleh karyawan maka organisasi yang ada 

pada instansi lebih mudah menarik pegawai yang potensial, 

mempertahankannya dan memotivasi pegawai agar lebih meningkatkan 

kinerjanya. Sehingga akan memberikan kontribusi yang positif bagi 

perkembangan organisasi.  

Hal lain 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, nyaman, dan memungkinkan pegawai untuk dapat 

bekerja secara 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. 

Kantor Camat Kemalang merupakan salah satu Kecamatan / Camat yang 

ada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Melalui kantor kecamatan ini, 

warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Beberapa perizinan yang 

sering dibuat terkait dengan, pembuatan KTP, penerbitan izin usaha mikro 

kecil (IUMK), surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk 

pembangunan atau acara, pengesahan surat keterangan miskin, dispensasi 
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nikah, rekomendasi dan pengesahan permohonan cerai, belum nikah, dan 

nikah.  

Surat – surat lainnya yang dapat diurus terkait perizinan tertentu seperti 

surat eksplorasi tanah, penggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, 

waris, hingga wakaf.  

Untuk meningkatkan kinerja karyawan maka organisasi harus mampu 

memberikan dorongan atau rangsangan yang diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan mereka. Rangsangan tersebut diantaranya adalah adanya disiplin 

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

kerja yang baik, aman, dan nyaman. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu sudah melakukan 

survei di Kantor Camat Kecamatan Kemalang kemudian menemukan 

fenomena kurang disiplinnya pegawai salah satunya yaitu pegawai tidur saat 

jam kerja. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai : “UJI DETERMINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

KANTOR CAMAT KEMALANG KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021”. 
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1.2 Alasan Pemilihan Judul  

Pemilihan judul yang diangkat penulis didasari dengan alasan sebagai 

berikut: 

1.2.1 Alasan Obyektif 

Peningkatan kinerja karyawan dapat tercapai apabila kedisiplinan kerja 

karyawan tinggi dan sebaliknya peningkatan kerja rendah apabila 

kedisiplinan karyawan kerja karyawan tidak ada. Disamping itu kinerja 

karyawan yang tinggi dapat tercapai apabila kebutuhan karyawan dapat 

dipenuhi. Salah satu kebutuhan akan lingkungan kerja yang baik, aman 

dan nyaman serta adanya motivasi kerja yang tinggi. Sebaliknya apabila 

organisasi tidak memenuhinya maka kinerja karyawan akan menurun. 

1.2.2 Alasan Subjektif 

a. Karena saya tertarik dan ingin bekerja di Kantor Camat tersebut. 

b. Untuk lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya karena lokasi 

penelitian mudah di jangkau. 

c. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi 

 

1.3 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. 
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1. Kedisiplinan Kerja 

Kedisiplinan kerja adalah suatu alat yang digunakan oleh manajer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan 

dan norma – norma sosial yang berlaku. (Rival, 2004 : 444). 

2. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang 

untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas 

dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. (Kadarisman, 2012 : 278). 

3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas 

yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seorang bekerja, metode 

kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan maupun 

sebagai kelompok. (Simanjuntak, 2003:39). 

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 setra sewaktu – 

waktu. (Hasibuan, 2001 : 309). 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa faktor kedisiplinan kerja, 

motivasi kerja dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

sehingga dalam penelitian ini hanya dibicarakan faktor kedisiplinan kerja, 

motivasi kerja dan lingkunga kerja yang akan mempengaruhi kinerja pegawai 

di Kantor Camat Kemalang sedangkan faktor lain tidak disinggung 

 

1.5 Rumusan Masalah  

Dari pembatasan masalah yang dijelaskan di atas maka masalah yang di 

teliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh antara kedislipinan kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Camat Kemalang? 

2. Apakah ada pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Camat Kemalang? 

3. Apakah ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Camat Kemalang? 

4. Apakah ada pengaruh antara kedisiplinan kerja, motivasi kerja, dan 

lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai Kantor Camat 

Kemalang? 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitan 

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 kedislipinan kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Camat Kemalang. 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor 

Camat Kemalang. 

3. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Camat Kemalang. 

4. Untuk menguji pengaruh kedislipinan kerja, motivasi kerja, dan 

lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai Kantor Camat 

Kemalang. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ada tidaknya 

pengaruh antara kedisiplinan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai. 
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2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian dapat menjad masukan bagi pimpinan Kator Camat 

Kemalang guna peningkatan dan perbaikan kinerja para pegawai 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 pegawai dan memberikan rasa aman dan nyaman 

dilingkungan tempat pegawai bekerja. 

b. Hasil penelitian ini juga merupakan kontribusi praktis untuk memotivasi 

pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh secara keseluruhan maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan introduksi responden dapat disimpulkan bahwa responden 

pada penelitian ini adalah laki – laki sebanyak 38 orang (78%) dan 

perempuan sebanyak 11 orang ( 22%), sebagian berusia antara 31 – 50 tahun 

sebanyak 33 orang (67%), yang lama masa kerjanya 5 – 10 tahun sebanyak 

27 orang (55%), dan mayoritas golongan jabatannya yaitu PNS sebanyak 

20 orang (40%). 

2. Berdasakan uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan 

dari kuesioner penelitian variabel Kedisiplinan Kerja (X1), Motivasi Kerja 

(X2), Lingkungan Kerja (X3), dan Kinerja Pegawai (Y) dinyatakan valid 

karena rhitung > rtabel yaitu 0,2816. 

3. Berdasarkan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyan 

dari kuesioner penelitian variabel Kedisiplinan Kerja (X1), Motivasi Kerja 

(X2), Lingkungan Kerja (X3), dan Kinerja Pegawai (Y). Hal tersebut 

dijelaskan dari nilai Cronbach’s Alpha setiap variabel > 0,60 yang berarti 

semua pernyataan dari kuesioner penelitian varibel tersebut dinyatakan 

reliabel. 
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4. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 1,014 + 0,149X1 + 0,660X2 – 0,112X3 + 

e. Hal tersebut ditunjukkan bahwa nilai konstanta 1,014, yang 

menunjukkan bahwa apabila varibel X1 (Kedisiplinan Kerja), X2 (Motivasi 

Kerja), dan X3 (Lingkungan Kerja), maka akan terjadi peningkatan kinerja 

pegawai sebesar 1,014 satuan kinerja. 

5. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Kedisiplinan Kerja (X1) terdapat 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). Hal tersebut 

ditunjukkan dari nilai thitung sebesar 1,450 dan nilai signifikasi sebesar 0,154. 

Karena nilai thitung < ttabel yaitu 1.450 < 2,014 dan nilai signifiknasi 0,154 > 

0,05, maka variabel kedisiplinan kinerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai, artinya H1 tidak ada pengaruh kedisiplinan kerja 

terhadap kinerja pegawai ditolak. 

6. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Motivasi Kerja (X2) terdapat pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). Hal tersebut 

ditunjukkan dari nilai thitung sebesar 5,115 dan nilai signifikasi sebesar 0,000. 

Karena nilai thitung > ttabel yaitu 5,115 > 2,014 dan nilai signifikasi 0,000 > 

0,05, maka variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai, artinya H2 ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

diterima. 

7. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Lingkungan Kerja (X3) terdapat 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). Hal tersebut 

ditunjukkan dari nilai thitung sebesar 0,910 dan nilai signifikansi sebesar 
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0,368. Karena nilai thitung < ttabel yaitu 0,910 < 2,014 dan nilai signifikasi 

0,368 > 0,05, maka variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai, artinya H3 tidak ada pengaruh kedisiplinan kerja 

terhadap kinerja pegawai ditolak.  

8. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai fhitung sebesar 27,151 dengan 

signifikasi 0,000. Sehingga dapat dibuktikan dengan fhitung > ftabel yaitu 

27,151 > 2,812 sedangkan taraf signifikansi = 0,000 < 0,05 (5%), yang 

artinya variabel kedisiplinan kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja 

secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

(H4) dalam penelitian ini diterima. 

9. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R2) pada Ajusted R Square yaitu 

sebesar 0,620 atau (62,0%) dan besarnya persentase pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hal ini berarti secara bersama – 

sama variabel kedisiplinan kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 62,0% dan sisanya sebesar 

38,0%, dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel 

penelitian yang digunakan.  

10. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Motivasi Kerja 

mempunyai pengaruh dominan dalam meningkatkan kinerja pegawai, 

karena memiliki nilai koefisien regresi tertinggi di antara koefisien regresi 

yang lainnya. Artinya H5 diterima. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Kantor Camat Kemalang 

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor kedisiplinan kerja di 

Kantor Camat Kemalang, disarankan lebih memperhatikan tentang 

kedisiplinan kerja dari seluruh pegawai untuk meningkatkan 

kesadaran sehingga lebih disiplin dalam menjalankan sebagaimana 

tugasnya. 

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor motivasi kerja di 

Kantor Camat Kemalang, diharapkan mampu meningkatkan motivasi 

kerja, memberikan dorongan kepada pegawai dalam meningkatkan 

kualitas dan kuantitas dari hasil kerja dengan cara penghargaan atas 

prestasi, dapat juga berupa kebijakan tunjangan sehingga dapat 

memberikan motivasi ataupun semangat kerja bagi pegawai. 

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor lingkungan kerja di 

Kantor Camat kemalang, disarankan untuk menciptakan dam 

menjaga lingkungan kerja yang baik dengan memfasilitasi para 

pegawai agar dapat meningkatkan kinerja, karena untuk dapat 

menghasilkan kinerja yang berkualitas tentu saja harus didorong 

melalui lingkungan kerja yang baik dan mendukung. 
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5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebelum melakukan penelitian 

terlebih dahulu menemukan fenomena atau kasus agar dalam 

melakukan penelitian dapat memahami dan mempermudah pada 

proses penelitian. 

2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan 

penelitian yang membahas tentang kedisiplinan kerja, motivasi kerja 

dan lingkungan kinerja dari sudut pandang yang berbeda atau dapat 

juga dengan mengganti variabel bebas lainnya yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai. 

3. Disarankan bagi peneliti untuk menambah jumlah responden, karena 

semakin banyak responden maka akan semakin signifikan pula hasil 

penelitian. 

4. Disarankan bagi peneliti untuk menambah uji variabel item di 

kuesioner agar hasil dari penelitian lebih signifikan. 
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