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ABSTRAKSI 

Angga Yoga Pradana, NIM. 1721100059. Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma. Skripsi. ”Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Kualitas Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai (Studi di SMA Negeri 1 Ceper Klaten)”. 

Tujuan penelitian adalah untuk: (1) Menganalisis pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai SMA Negeri 1 Ceper Klaten; (2) 

Menganalisis pengaruh kualitas lingkungan kerja terhadap kinerja guru SMA 

Negeri 1 Ceper Klaten; (3) Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai SMA Negeri 1 Ceper Klaten; (4) Menganalisis pengaruh gaya 

kepemimpinan, kualitas lingkungan kerja, dan disiplin kerja secara bersama-sama 

terhadap kinerja pegawai SMA Negeri 1 Ceper Klaten? 

Jenis penelitian adalah penelitian korelasional. Sampel penelitian sebanyak 

61 pegawai yang ditetapkan berdasarkan total sampling. Teknik pengumpulan 

data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Variabel gaya kepemimpinnan 

(X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y). Hal ini 

dibuktikan dengan koefisien regresi gaya kepemimpinan (X1) menunjukkan angka 

positif 0,284 dengan nilai t hitung sebesar 2,383 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,021 < 0,05. Dengan demikian, jika gaya kepemimpinan ditingkatkan (semakin 

sesuai), maka kinerja pegawai akan meningkat; (2) Variabel kualitas lingkungan 

kerja (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y). 

Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi kualitas lingkungan kerja (X2) 

menunjukkan angka positif 0,364 dengan nilai t hitung sebesar 2,356 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,022 < 0,05. Dengan demikian, nyaman-tidaknya kualitas 

lingkungan kerja dapat menjamin peningkatan atau penurunan kinerja pegawai; 

(3) Variabel disiplin kerjai (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pagawai (Y). Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi disiplin kerja 

(X3) menunjukkan angka positif 0,280 dengan nilai t hitung sebesar 2,130 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,037 < 0,05. Dengan demikian Jika disiplin kerja 

ditingkatkan, maka kinerja pegawai juga akan meningkatkan; (4) Secara bersama-

sama variabel gaya kepemimpinan (X1), kualitas lingkungan kerja (X2), dan 

disiplin kerja (X3), berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

(Y).  Hal ini dibuktikan oleh nilai F = 69,510 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, 

dan nilai R2  (Adjusted R square) sebesar 0,774 atau 77,4%. Dengan demikian, 

secara bersama-sama variabel gaya kepemimpinan, kualitas lingkungan kerja, dan 

disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 77,4% dan sisanya 

sebesar 22,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

 

Kata kunci:  Gaya Kepemimpinan, Kualitas Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, 

dan Kinerja Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan organisasi 

sangat penting, karena merupakan sumber daya yang dapat menentukan 

kesuksesan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini karena SDM 

sebagai salah satu faktor produksi, memegang peran sangat penting dan 

dominan yang memepengaruhi faktor produksi yang lain, seperti mesin, 

material, modal, dan metode. Untuk itu, organisasi harus mampu mengelola 

SDM dengan baik demi kelangsungan hidup dari organisasi tersebut, sebab 

kelangsungan organisasi ditentukan oleh kualitas SDM yang ada di dalamnya. 

Kualitas SDM ini dapat meningkatkan kinerja organisasi, sebab peningkatan 

kinerja SDM akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 

Mengingat SDM menempati posisi yang sangat strategis dalam suatu 

organisasi, maka pengelolaan terhadap SDM harus dilaksanakan secara 

efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat direalisasikan.  Agar aktivitas 

manajemen berjalan dengan baik, organisasi harus memiliki pegawai yang 

berpengetahuan dan berketrampilan tinggi serta usaha untuk mengelola 

organisasi seoptimal mungkin sehingga kinerja pegawai meningkat. 

Dalam organisasi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi 

seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan jalannya 

organisasi atau organisasi tentunya diwarnai oleh perilaku individu yang 
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merasa berkepentingan dalam kelompoknya masing-masing. Perilaku 

individu yang berada dalam organisasi tentunya sangat mempengaruhi 

organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini akibat adanya 

kemampuan individu yang berbeda-beda dalam menghadapi tugas atau 

aktivitasnya. 

Setiyawan dan Waridin (2006)  menjelaskan bahwa kinerja pegawai 

adalah hasil prestasi kerja pegawai yang menunjukkan kualitas dan kuantitas 

kerjanya, sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan oleh perusahaan atau 

organisasi. Kinerja dikatakan baik apabila kinerja tersebut adalah optimal, 

yaitu kinerja yang mampu memenuhi standar perusahaan/organisasi dalam 

rangkan mencapai tujuan perusahaan/organisasi. Oleh karena itu, organisai 

dikatakan baik apabila selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusia, karena hal ini akan meningkatkan kinerja pegawai. 

Kinerja pegawai perlu dinilai, karena penilaian kinerja bermanfaat 

untuk: (1) memperbaiki kinerja pegawai, yaitu sebagai umpan balik dari 

pelaksanana kerja yang memungkinkan manajer, bagian personalia dan 

pegawai dapat meningkatkan potensinya dan memperbaiki kinerjanya; (2) 

menyesuaikan pemberian kompensasi kerja, karena evaluasi kinerja tersebut 

dapat membantu pimpinan untuk menentukan gaji atau upah, pemberian 

bonus atau bentuk kompensasi yang lain sesuai prestasi pegawai; (3) menjadi 

pertimbangan untuk penempatan pegawai, sehingga promosi, demosi dan 

transfer dapat dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja pegawai dan sekaligus 

sebagai upaya antisipasi. Hal ini karena promosi merupakan salah bentuk 
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pengharagaan terhadap pegawai yang berprestasi; (4)sebagai dasar pemberian 

pendidikan dan latihan, karena dengan adanya evaluais kinerja, maka pegawai 

yang kurang berprestasi dapat diberikan pendidikan dan latihan yang 

dibutuhkan. Selain itu, dapat pula digunakan untuk mengembangkan potensi 

bagi pegawai yang memegang posisi strategis; (5) untuk melakukan 

perencanaan dan pengembangan karier pegawai, yaitu hasil evaluasi kinerja 

dapat memberikan arah yang tepat bagi pengembangan karier pegawai; (6) 

memberikan masukan bagi departemen personalia untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan prosedur staffing; (7) memberikan informasi yang 

penting atas kesalahan dalam informasi analisis jabatan, perencanaan sumber 

daya manusia, ataupun sistem informasi dalam manajemen personalia. Hal ini 

karena menggantungkan pada informasi yang kurang akurat dapat 

menyebabkan keputusan yang telah diambil personalia kurang tepat; (8) dapat 

digunakan untuk mendiagnosa kesalahan akibat desain pekerjaan, sebab 

prestasi yang jelek dapat diakibatkan oleh desain pekerjaan yang kurang 

sesuai; (9) dapat memberikan kesempatan kerja yang adil, yang penilaian 

kinerja yang dilakukan secara akurat dapat menjamin bahwa keputusan yang 

diambil oleh personalia tidak bersifat deskriminasi; (10) dapat digunakan 

departemen personalia untuk memberikan bantuan sosial kepada pegawai 

yang membutuhkan, karena prestasi kerja pegawai dapat dipengaruhi oleh 

kondisi keluarga, ondisi keuangan, kesehatan, maupun masalah lain yang 

dihadapai oleh pegawai (Handoko, 2017). 
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Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja pegawai 

adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang 

agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

(Kartono, 2011). Menurut Frost dalam Handoko (2017) menjelaskan bahwa 

pemimpin memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan pegawai, 

membantu menemukan makna hidup dalam bekerja, mengurangi burn-out, 

menyiapkan estafet kepemimpinan untuk menghindari krisis kepemimpinan, 

meningkatkan rasa nyaman pegawai selama di tempat kerja, mengurangi rasa 

emosional pegawai atau stres pegawai. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang 

pemimpin yang berorinetasi pada orang, yang dapat memehami perilaku 

bawahan dan menghargai prestasi bawahannya. Berkaitan dengan hal ini, 

Wong dan Davey dalam Margaretha dan Prasetio (2012) mengemukakan 

bahwa gaya kepemimpinan harus bergeser dari oreintasi proses dan hasil 

kepada orang dan masa depannya. Kepemimpinan yang fokus pada orang dan 

masa depan dapat mendorong para pegawai akan mendapatkan makna hidup 

dalam pekerjaannya. 

Keller dalam Sendjaya, et.all (2008) menyatakan bahwa seorang 

pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menggunakan gaya 

kepemimpinan sebagai pelayan yang baik bagi anak buahnya. Menurut  

Robert Greenleaf dalam Sendjaya, et.all (2008) kepemimpinan yang melayani 

adalah pendekatan kepemimpinan yang bersedia menggali potensi dan 

meningkatkan prestasi anak buahnya, sebagai upaya memperbaiki kualitas 

pelayanan dari organisasi dengan mempererat kebersamaan dan kerjasama 
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tim, dan mengembangkan komunitas, meningkatakan keterlibatan personal 

dalam proses pengambilan keputusan, menunjukkan kepedulian terhadap 

masa depan pegawai, dan bersikap etis kepada pegawai. Gaya kepemimpinan 

ini selanjutnya dinamakan kepemimpinan yang melayani (servant 

leadership). Robert Greenleaf (dalam Sendjaya et all., 2008), servant 

leadership yaitu model kepemimpinan yang mencoba secara simultan 

meningkatkan pertumbuhan personal dari para pekerja dan memperbaiki 

kualitas pelayanan dari organisasi melalui kombinasi kerjasama tim dan 

pengembangan komunitas, keterlibatan personal dalam proses pengambilan 

keputusan, serta perilaku yang peduli dan etis. 

Saat ini minat perkembangan atas teori dan konstruk gaya 

kepemimpinan yang melayani ini semakin berkembang. Gaya kepemimpinan 

yang melayani ini telah menunjukkan tentang teori kepemimpinan yang 

mengedepankan etika, nilai moral dan berfokus pada pengembangan 

komunitas (community building), kepemimpinan bersifat autentik, dan 

merupakan shared leadership (Vondey, 2011). Selajutnya menurut Greenleaf 

dalam Vondey (2011) bahwa indikator yang terbaik pada servant leadership 

yaitu apabila para bawahannya senang untuk menjadikan dirinya sebagai 

hamba (pengikut). Dalam perilaku organisasi, maka suatu perilaku pegawai 

yang bersifat sukarela akan mmeberikan manfata yang berharga bagi anggota 

organisasi secara keseluruhan atau dinamakan organizational citizenship 

behavior (OCB). Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang melayani dapat 

menciptakan perilaku OCB bagi para bawhannya. 



6 
 

6 
 

Selain faktor kepemimpinan yang melayani, faktor yang juga 

dipandang berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah kualitas lingkungan 

kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. Misalnya kebersihan, musik dan lain-lain (Nitisemito, 2011).  

Berhubungan dengan pendekatan dalam SDM, bahwa organisasi harus 

mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, agar pegawai betah 

bekerja, memiliki motivasi kerja dan mendapatkan kepuasan dalam bekerja. 

Luthan  dalam Idrus (2006) mengungkapkan bahwa lingkungan kerja yang 

baik akan menjadikan iklim organisasi menjadi kondusif untuk meningkatkan 

kinerja pegawai. Lingkungan kerja yang baik akan mengembangkan kultur 

dan sosial yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja di dalam 

organisasi. 

Oleh karena itu, kualitas lingkungan kerja merupakan masalah penting 

yang pantas mendapatkan perhatian dari organisasi atau pemimpin, karena 

kualitas lingkungan kerja mampu untuk meningkatkan peran serta para 

pegawai aktivitas organisasi. Wether dan Davis (2016) mengemukakan 

bahwa  keberhasilan organisasi atau pemimpin dalam menciptakan kualitas 

lingkungan kerja akan berpengaruh terhadap beberapa hal yang bersifat 

spesifik dalam diri pegawai, seperti: motivasi kerja, kepuasan kerja, dan 

keterlibatan pegawai dalam organisasi. Jika kualitas lingkungan kerja 

ditingkatkan, maka akan memberikan dampak yang positif bagi organisasi, 

seperti produktivitas pegawai menjadi meningkat, kualitas kerja pegawai 
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semakin baik, dan dapat menurunkan kemangkiran dalam bekerja, serta dapat 

mengurangi perputaran (turnover) pegawai (Riggio, 2015). Dengan demikian, 

kualitas lingkungan kerja yang baik atau nyaman dapat memberikan harapan 

bagi organisasi, karena hal ini dapat meningkatkan kinerja pegawai secara 

optimal. 

Selain faktor kepemimpinan dan lingkungan kerja, faktor yang juga 

dianggap berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah disiplin kerja. 

Singodimedjo (dalam Sadili, 2016) mengatakan disiplin kerja adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan seorang pegawai untuk mematuhi dan menaati norma-

norma peraturan yang berlaku di lingkungan kerjanya. Untuk itu, agar 

performa dan kualitas SDM semakin meningkat, maka organisasi harus 

memiliki pengelolaan yang baik terkait dengan manajemen SDM, serta 

meningkatkan disiplin pegawai dalam menjalankan prosedur dan aturan kerja 

yang telah ditentukan oleh organisasi. Hal ini sesuai hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Turang, dkk (2015) menyimpulkan bahwa “terdapat pengaruh 

yang signifikan antara displin kerja terhadap kinerja pegawai”. 

Disiplin kerja pegawai merupakan suatu sikap sadar dan kesediaan 

pegawai untuk melakukan serta mentaati semua aturan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, 

kedisiplinan pegawai ini diharapkan dapat mendrong para pegawai 

melakukan pekerjaan secara sportif, bertanggung jawab, efektif, efisien dan 

tepat waktu. Disiplin kerja diarahkan untuk membuat kegiatan organisasi 

berjalan sesuai prosedur, dan target organisasi dapat dicapai secara maksimal. 
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Untuk itu, disiplin pegawai merupakan faktor mutlak yang harus dipegang 

oleh pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian, sehingga 

menjadi SDM yang unggul dan kompetitif. 

Di lingkungan sekolah seperti halnya di SMA Negeri 1 Ceper Klaten, 

faktor kepemimpinan juga dipandang berpengaruh terhadap perilaku pegawai 

yang ada dalam organisasi, karena dalam masyarakat Jawa, seperti Klaten 

Jawa Tengah, pemimpin mendapat posisi terhormat dan menjadi teladhan 

bagi bawahannya berdasarkan prinsip “ing ngarso sung tuladha, ing madya 

mangun karsa, tut wuri handayani”. Jadi, kinerja pegawai sangat dipengaruhi 

oleh perilaku pemimpinnya (kepala sekolah). Apabila perilaku pemimpin 

tersebut bersikap melayani dan mengerti kebutuhan para pegawai, maka 

pegawai akan memiliki kinerja yang tinggi. 

Selain itu, pegawai SMA Negeri 1 Ceper Klaten akan memiliki 

kinerja yang optimal, apabila lingkungan kerja yang ada di dalamnya 

memiliki budaya yang kondusif untuk melakukan pekerjaan. Kesesuaian 

perilaku pegawai terhadap sekolah tempat kerjanya  diwujudkan dengan rasa 

senang dan nyaman pegawai dalam bekerja, motivasi kerja yang tinggi dan 

kinerja pegawai yang tinggi. 

Faktor penting yang juga dapat mempengaruhi kinerja pegawai SMA 

Negeri 1 Ceper Klaten adalah disiplin kerja. Apabila setiap pegawai memiliki 

disiplin kerja yang tinggi, maka aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh 

sekolah akan berjalan dengan baik, pegawai akan bekerja sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan, dan hal ini akan meningkatkan kinerja pegawai yang 
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pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dalam 

membuwujudkan visi dan misi serta tujuan sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai SMA Negeri 1 Ceper Klaten? 

2. Seberapa besar pengaruh kualitas lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai SMA Negeri 1 Ceper Klaten? 

3. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

SMA Negeri 1 Ceper Klaten? 

4. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan, kualitas lingkungan 

kerja, dan displin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 

pegawai SMA Negeri 1 Ceper Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai SMA Negeri 1 Ceper Klaten. 

2. Menganalisis pengaruh kualitas lingkungan kerja terhadap kinerja 

guru SMA Negeri 1 Ceper Klaten. 
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3. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

SMA Negeri 1 Ceper Klaten. 

4. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, kualitas lingkungan 

kerja, dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 

pegawai SMA Negeri 1 Ceper Klaten? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi 

untuk penelitian berikutnya dengan kajian yang sama. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat mendukung teori mengenai pengembangan SDM. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi bagi SMA Negeri 1 Ceper Klaten, untuk merumuskan kembali 

kebijakan yang berhubungan dengan kepegawaian. 

 

E.   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut ini. 

Bab I  Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab II  Berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, kerangka 

pikir, dan hipotesis. 
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Bab III  Berisi metode penelitian yang terdiri dari: lokasi dan objek 

penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV  Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. 

Bab VI  Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel gaya kepemimpinnan (X1) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja (Y). Hal ini dibuktikan dengan koefisien 

regresi gaya kepemimpinan (X1) menunjukkan angka positif 0,284 

dengan nilai t hitung sebesar 2,383 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,021 < 0,05. Dengan demikian, jika gaya kepemimpinan ditingkatkan 

(semakin sesuai), maka kinerja pegawai akan meningkat.  

2. Variabel kualitas lingkungan kerja (X2) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai (Y). Hal ini dibuktikan dengan 

koefisien regresi kualitas lingkungan kerja (X2) menunjukkan angka 

positif 0,364 dengan nilai t hitung sebesar 2,356 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,022 < 0,05. Dengan demikian, nyaman-tidaknya kualitas 

lingkungan kerja dapat menjamin peningkatan atau penurunan kinerja 

pegawai. 

3. Variabel disiplin kerjai (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pagawai (Y). Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi 

disiplin kerja (X3) menunjukkan angka positif 0,280 dengan nilai t hitung 

sebesar 2,130 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 < 0,05. Dengan 
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demikian Jika disiplin kerja ditingkatkan, maka kinerja pegawai juga 

akan meningkatkan. 

4. Secara bersama-sama variabel gaya kepemimpinan (X1), kualitas 

lingkungan kerja (X2), dan disiplin kerja (X3), berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai (Y).  Hal ini dibuktikan oleh nilai F 

= 69,510 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, dan nilai R2  (Adjusted R 

square) sebesar 0,774 atau 77,4%. Dengan demikian, secara bersama-

sama variabel gaya kepemimpinan, kualitas lingkungan kerja, dan 

disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 77,4% dan 

sisanya sebesar 22,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

 

B. Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka untuk meningkatkan 

kinerja di SMA Negeri 1 Ceper Klaten, perlu ditempuh hal-hal berikut ini. 

1. Pimpinan (Kepala Sekolah) perlu terus mengembangkan gaya 

kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

2. Pegawai harus tetap menjaga dan meningkatkan displin kerjanya agar 

kinerjanya semakin meningkatkan. Untuk itu, manajemen sekolah harus 

selalu berupaya menegakkan tata tertib sekolah agar para pegawai tetap 

disiplin dalam bekerja. 

3. Pimpinan (Kepala Sekolah) harus mengupayakan kualitas lingkungan 

kerja yang nyaman yang mampu mendorong  semangat kerja pegawai, 

sehingga pegawai dapat meningkatkan kinerjanya. 
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4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel bebas 

yang lain (selain gaya kepemimpinan, kualitas lingkungan kerja, dan 

disiplin kerja) yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai, sehingga 

pemahaman tentang kinerja pegawai beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dapat dikaji semakin lengkap. 
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