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ABSTRAK 

 

Oktavia Kurniawati, 1721100071. Skripsi. Program Studi Manajemen. 

Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lingkungan kerja, disiplin 

kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Simo 

Kabupaten Boyolali secara parsial maupun simultan. Sampel dalam penelitian ini 

adalah pegawai Kantor Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali yaitu sebanyak 30 

pegawai. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner 

pada responden. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan 

SPSS versi 20. Analisis ini meliputi analisis uji validitas, uji reliabilitas, uji 

regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

lingkungan kerja dan motivasi kerja mempunyai pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan variabel disiplin kerja mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pegawai Kantor Kecamatan Simo 

Kabupaten Boyolali. Secara simultan variabel lingkungan kerja, disiplin kerja dan 

motivasi kerja mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap kinerja pegawai 

Kantor Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. Variabel disiplin kerja paling 

dominan dalam mempengaruhi kinerja pegawai. Variabel kinerja pegawai 

dipengaruhi oleh variabel lingkungan kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja 

sebesar 78,9% dan sisanya sebesar 21,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini.  

Kata Kunci        : Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya 

secara optimal tentunya didukung dari modal kerja yang dimiliki organisasi. 

Salah satu modal kerja dari suatu organisasi yaitu sumber daya manusia 

(SDM). Sumber daya manusia adalah harta atau asset yang paling penting 

dimiliki oleh suatu organisasi, karena keberhasilan suatu organisasi sangat di 

tentukan oleh unsur manusia. 

Organisasi pemerintah memiliki peran utama dalam menjalankan kegiatan 

pemerintahan dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat secara 

keseluruhan sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, 

sehingga dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang optimal. 

Hasibuan (2001) mengemukakan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Perangkat daerah 

kabupaten atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 

dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.” 

Selanjutnya pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tersebut menyebutkan, kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang 

bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

Sedangkan ayat (3) menyebutkan: Selain tugas sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 

meliputi: 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum. 

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- 

undangan. 

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum. 

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan. 

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan. 

Pelaksanaan tugas Camat dibantu oleh Sekretariat Kecamatan yang 

dipimpin oleh seorang sekretaris camat yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada camat. Selain itu dibantu oleh beberapa seksi 

yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris camat, 

dan para kepala seksi di lingkungan kecamatan, merupakan pejabat 

pelayanan publik. Oleh karena itu, mereka dituntut memiliki kemampuan, 

keterampilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya melayani 

masyarakat. 

Sebagai pejabat pelayanan publik dituntut untuk menunjukkan 

kepemimpinan yang baik dalam menjalankan tugas pelayanan dan 

memiliki daya tanggap serta menunjukan sikap yang sopan dalam melayani 

masyarakat. Di samping itu untuk dapat menjalankan tugas dengan baik 

perlu adanya lingkungan kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja seluruh 

staf/pegawai. 
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 Pegawai merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dalam 

suatu instansi. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai seorang 

karyawan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

karyawan selama periode tertentu (Simanjuntak dan Calam, 2015). Kinerja 

pegawai merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap instansi 

termasuk pada Kantor Kecamatan, karena kinerja merupakan cerminan bagi 

kemampuan instansi dalam mengelola dan mengalokasikan pegawainya. Oleh 

karena itu kinerja para pegawai mempunyai pengaruh yang sangat penting 

bagi berlangsungnya kegiatan instansi dan berpengaruh bagi proses 

pencapaian tujuan instansi. Dengan demikian lingkungan kerja, disiplin kerja 

dan motivasi dalam sebuah instansi juga sangat perlu diperhatikan agar tujuan 

yang hendak dicapai dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. 

Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang meningkat 

antara orang orang yang ada di dalam lingkungannya. Lingkungan kerja 

menyangkut wadah atau tempat dimana para pegawai menjalankan setiap 

tugas dan pekerjaannya. Hal ini mencakup proses penerapan manajemen dan 

lingkungan kerja fisik, salah satunya antara lain ruangan yang nyaman dan 

tertata rapi, ventilasi yang baik, keamanan kerja, jam kerja yang sesuai serta 

keadaan lainnya yang dapat mendukung lancarnya pelaksanaan tugas. 

Menurut Mardiana (2005) Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana 

pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang 

kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk 

dapat berkerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi 

pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, 

maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk melakukan 

aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan optimis 

prestasi kerja pegawai juga tinggi. Pencapaian tersebut menjadi gambaran 

sejauh mana organisasi mampu memanajemenkan sumber daya manusia 

(SDM) dan sumber daya organisasi lainnya termasuk tata kelola lingkungan 

kerja fisik atau aspek-aspek lainnya. 
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Disisi lain, Keberadaan motivasi penting karena dengan motivasi ini 

diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk 

mencapai produktivitas kerja yang tinggi (Hasibuan 2008). Adanya motivasi 

yang kuat dari seorang pegawai merupakan langkah awal dalam penyelesaian 

suatu pekerjaan dan tindakan. Karena motivasi itu sendiri merupakan 

kegiatan yang memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk 

berbuat sesuatu tindakan yang dikehendaki. Motivasi pelayanan publik juga 

dapat mendorong seorang pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat, karena motivasi merupakan kecenderungan yang timbul 

dari diri seseorang untuk memberikan pelayanan yang didasarkan untuk 

memenuhi kepentingan orang lain serta untuk menyumbangkan darma 

baktinya kepada kesejahteraan masyarakat. Motivasi pelayanan publik yang 

baik/positif akan melahirkan aparatur sipil yang kompeten  dan  berdedikasi,  

loyalitas tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.  Hal  ini  akan 

berdampak terhadap kinerja, prestasi kerjanya, dan tercapainya tujuan 

organisasi. 

Untuk menciptakan kinerja pegawai agar berjalan dengan efektif hal 

tersebut tidak hanya didorong dengan lingkungan kerja dan motivasi saja 

tetapi dengan mempunyai kedisiplin kerja yang tinggi. Dalam penelitian 

Hasibuan (2004) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Salah satu tingkat kedisiplinan dapat dibuktikan dengan tingkat 

kehadiran pegawai, ketidaktepatan waktu ketika masuk kerja dan kedisiplinan 

memakai seragam. Kriteria tersebut berdasarkan tanggung jawab kemampuan 

dalam menjalankan tugas dan peraturan dalam instansi. Dengan pegawai 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi dan mempunyai 

disiplin yang tinggi maka akan menciptakan suasana kantor lebih kondusif 

sehingga akan berdampak positif pada aktivitas kantor. Tetapi penegakkan 

disiplin yang terlalu tinggi juga bisa memicu stres kerja karyawan atau bisa 

juga memicu motivasi pegawai karena beberapa pegawai cenderung malas 

bekerja bila tidak ada penegakkan disiplin yang tegas. 
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Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah masih banyaknya penilaian 

negatif terhadap Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali. Karena  kondisi  internal  Kecamatan Simo yang pada saat ini 

kurang mendapat dukungan sumber daya manusia yang memiliki motivasi 

kerja yang tinggi,  masih ada beberapa pegawai yang menggunakan waktu 

istirahat melebihi waktu yang diijinkan, dan adanya pegawai yang tidak tepat 

waktu dalam menjalankan tugasnya. Selain itu kurangnya skill dalam bekerja 

membuat kinerja pegawai menjadi tidak maksimal untuk mencapai tujuan 

suatu organisasi. 

Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan 

menimbulkan permasalahan bagi pimpinan untuk menerapkan kedisiplinan 

bagi pegawai dan memotivasi bawahan guna dapat melaksanakan pekerjaan 

secara maksimal. 

Berdasarkan latar belakang masalah inilah maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH LINGKUNGAN 

KERJA, DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN SIMO KABUPATEN 

BOYOLALI”. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang diangkat penulis seperti yang tercantum dalam 

proposal skripsi ini di dasari oleh alasan : 

1.2.1 Alasan Objektif  

a. Karena kinerja pegawai merupakan aspek penting dalam 

pencapaian tujuan instansi, maka penulis ingin mengetahui 

pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan Simo kabupaten 

Boyolali. 
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1.2.2 Alasan Subjektif 

a. Penulis Ingin memberikan informasi kepada publik mengenai Kinerja 

pegawai kantor kecamatan jika terdapat faktor yang mempengaruhi 

seperti faktor lingkungan kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja. 

b. Penulis optimis penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu 

karena penelitian ini di dukung tersedianya data-data dari berbagai 

literatur yang dibutuhkan yang digunakan penulis sebagai referensi. 

 

1.3 Penegasan Judul 

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap 

variabel yang diangkat dalam penelitian ini, maka berikut disampaikan 

penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat pada judul penelitian ini: 

1. Lingkungan Kerja 

Menurut Mardiana (2005) Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana 

pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang 

kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk 

dapat berkerja optimal. 

 

2. Disiplin Kerja 

  Dalam penelitian Hasibuan (2004) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-

norma sosial yang berlaku. Salah satu tingkat kedisiplinan dapat dibuktikan 

dengan tingkat kehadiran pegawai, ketidaktepatan waktu ketika masuk kerja 

dan kedisiplinan memakai seragam. 

 

 

3. Motivasi Kerja 

  Keberadaan motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap 

individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai 

produktivitas kerja yang tinggi (Hasibuan 2008). 
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4. Kinerja Pegawai 

  Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai seorang karyawan 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing karyawan 

selama periode tertentu (Simanjuntak dan Calam, 2015). 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat penting bagi suatu penelitian yang berguna 

untuk menjadikan penelitian terarah pada masalah tertentu. Berdasarkan latar 

belakang dan identifikasi masalah di atas, serta untuk menghindari perluasan 

permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membatasi obyek yang diteliti. 

Penulis hanya menguji Pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja dan motivasi 

kerja terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Simo kabupaten Boyolali. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis 

angkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai kantor 

kecamatan Simo Boyolali? 

2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor 

kecamatan Simo Boyolali? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai kantor 

kecamatan Simo Boyolali? 

4. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan Simo Boyolali? 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

kantor kecamatan Simo Boyolali. 

2. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

kantor kecamatan Simo Boyolali. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

kantor kecamatan Simo Boyolali. 

4. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan Simo Boyolali. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaaat sebagai berikut: 

1.7.1 Bersifat Teoritis :  

Sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan 

berdasar pada pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan disiplin 

kerja yang diperoleh di bangku kuliah khususnya lingkup manajemen 

sumber daya manusia. 

 

1.7.2 Bersifat Praktis 

a. Bagi penulis 

Bagi Penulis selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang pengaruh lingkungan kerja disiplin kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan Simo Boyolali, juga 

dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan (skripsi). 
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b. Bagi kantor kecamatan 

Bagi kantor kecamatan Simo Boyolali, hasil penelitian ini dapat 

membantu meningkatkan kualitas kerja pegawai di lingkungan 

pemerintahan kecamatan Simo Boyolali. 

 

c. Bagi pembaca 

Penelitian diharapkan dapat menambah khasanah bacaan dan dapat 

digunakan sebagai referensi atau bahan pustaka bagi para peneliti 

berikutnya. 

 

1.8 Sistematika Penulisan Laporan 

 Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika penulisan 

dimaksudkan agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis. 

Materi pembahasan dari masing-masing bab tersebut dijelaskan sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian paling awal dalam penulisan yang 

menguraikan latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan 

judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang mendukung penulisan 

skripsi yang meliputi uraian secara teoritis terhadap masalah 

penelitian. 

Beberapa pokok bahasan diantaranya terdiri dari manajemen 

sumber daya manusia, lingkungan kerja, disiplin kerja, motivasi 

kerja, kinerja, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan 

variabel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 

teknikanalisis data, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas gambaran umum organisasi, identifikasi 

responden, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lingkungan kerja, 

motivasi kerja dan disiplin kerja terhdap kinerja pegawai kantor 

Kecamatan Simo Boyolali. Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 

orang pegawai. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian 

secara simultan yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 

menggunakan model regresi liner berganda maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Berdasarkan identifikasi dari seluruh responden dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden penelitian ini adalah laki-laki yaitu 

sebanyak 22 orang (73%) dari total responden, sebagian besar berusia 

31-40 tahun sebanyak 9 orang (30%), dengan mayoritas berpendidikan 

S1 sebanyak 14 orang (47%), dan mempunyai masa kerja lebih dari 10 

tahun sebanyak 12 orang (40%). 

2. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua item 

pernyataan dari kuisioner penelitian variabel Lingkungan kerja (X1), 

Disiplin kerja (X2), dan Motivasi kerja (X3) dinyatakan valid karena 

rhitung > rtabel (0,374). 

3. Berdasarkan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan 

dari kuisioner variabel Lingkungan kerja (X1), Disiplin Kerja (X2), 

Motivasi Kerja (X3),dan Kinerja pegawai (Y) menunjukkan Cronbach’s 

Alpha > 0,60 yang berarti semua pernyataan dari kuisioner penelitian 

variabel tersebut dinyatakan reliabel. 

4. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 2,057+0,201X1+0,434X2+0,281X3+e. 

Menunjukkan bahwa konstanta 2,057 berarti tanpa ada variabel X1 
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(Lingkungan Kerja), X2 (Disiplin Kerja), dan X3 (Motivasi Kerja) maka 

akan terjadi penurunan kinerja pegawai sebesar 2,057 satuan kinerja. 

5. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Lingkungan Kerja diperoleh nilai 

thitung sebesar 0,894 dan nilai signifikansi sebesar 0,379. Karena nilai 

thitung 0,894 < ttabel 2,056 dan nilai signifikansi 0,379 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Lingkungan Kerja tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga dalam penelitian ini 

H1 yang berbunyi ada pengaruh Lingkungan Kerja terhadap kinerja 

pegawai ditolak.  

6. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Disiplin Kerja diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,823 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Karena nilai 

thitung 2,823 > ttabel 2,056 dan nilai signifikansi 0,009 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Disiplin Kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga dalam penelitian ini H2 

yang berbunyi ada pengaruh Lingkungan Kerja terhadap kinerja 

pegawai  diterima.  

7. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Motivasi Kerja diperoleh nilai 

thitung sebesar 1,706 dan nilai signifikansi sebesar 0,100. Karena nilai 

thitung 1,706 < ttabel 2,056 dan nilai signifikansi 0,100 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Motivasi Kerja tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga dalam penelitian ini 

H3 yang berbunyi ada pengaruh Motivasi Kerja terhadap kinerja 

pegawai ditolak. 

8. Berdasarkan uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 37,174dengan 

signifikan 0,000. Hal ini membuktikan bahwa fhitung = 37,174 lebih 

besar dari ftabel = 2,975  sedangkan taraf signifikansi = 0,000 lebih kecil 

dari alpha pada taraf 5% atau 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

Lingkungan kerja, Disiplin kerja dan Motivasi kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan H4 yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima. 
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9. Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi ( Adjust R Square) sebesar = 0,789 atau (78,9%). Koefisien 

determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase 

pengaruh variabel independen Lingkungan Kerja (X1), Disiplin Kerja 

(X2), dan Motivasi Kerja (X3) terhadap perubahan variabel dependen 

Kinerja Karyawan (Y), dan besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini adalah 78,9%, 

sedangkan sisanya 21,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai berikut : 

 

1. Bagi Kantor Kecamatan Simo Boyolali 

Untuk dapat terus menumbuhkan motivasi kerja yang inspiratif 

dalam peningkatan kinerja pegawai dengan cara mendorong 

pegawainya dalam mencapai tujuan bersama, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pimpinan agar bisa mengarahkan, mendorong, 

dan mengendalikan bawahannya dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi secara efisien dan efektif. Serta juga disiplin kerja harus 

dibuat sebaik mungkin demi terciptanya rasa tanggung jawab akan 

sebuah pekerjaan dan dapat menciptakan suasana kantor yang nyaman 

dan kondusif, sehingga dapat menimbulkan citra perusahaan atau 

instansi yang baik dimata masyarakat Kecamatan Simo Boyolali. 

 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama yaitu pengaruh 

lingkungan kerja, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 
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pegawai yang telah dibahas oleh penulis satu dengan dimensi dan 

indikator yang berbeda sehingga pengetahuan akan ilmu manajemen 

sumber daya manusia untuk masyarkat akan semakin berkembang dan 

bermanfaat. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lebih jauh 

lagi penelitian tentang kinerja pegawai Kantor Kecamatan Simo 

Boyolali dan memilih organisasi/perusahaan dengan jumlah responden 

lebih banyak lagi dari penelitian ini, sehingga jumlah sampel dapat 

signifikan. 
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