
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEDISIPLINAN KERJA 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI  RSUP Dr. SOERADJI 

TIRTONEGORO KLATEN 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  

Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen 

Peminatan : 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh : 

SRI KURNIASIH 

NIM: 1221103438 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

Mei 2016 



 ii 

HALAMAN PERSETUJUAN  

 

 

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEDISIPLINAN KERJA 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI  RSUP Dr. SOERADJI 

TIRTONEGORO KLATEN 

 

Diajukan Oleh : 

SRI KURNIASIH 

NIM: 1221103438 

 

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji 

skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten 

pada tanggal …………….. 

 

 

Pembimbing utama  Pembimbing pendamping 

 

 

 

H. Arif Julianto SN, SE, M.Si. Sarwono Nursito, SE, M.Sc.               

NIK 690 301 250 NIP 19761215 200501 1 001 

 

              

 

Mengetahui : 

Ketua Jurusan Manajemen 

 

 

 

Abdul Haris, SE, MM,M.Pd. 

NIK 690 098 194 



 iii 

HALAMAN PENGESAHAN  

 

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEDISIPLINAN KERJA 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI  RSUP Dr. SOERADJI 

TIRTONEGORO KLATEN 

 

Diajukan Oleh : 

SRI KURNIASIH 

NIM: 1221103438 

 

Telah dipertahankan dan disetujui oleh Dewan Penguji Skripsi Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten dan diterima 

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Manajemen 

Pada tanggal………………. 

 

Ketua Sekretaris 

 

 

Abdul Haris, SE, MM,M.Pd. Wahyu Sri Irwanto, SE, M.Pd. 

NIK 690 098 194 NIK 690 995 161 

 

Penguji Utama  Penguji Pendamping 

 

  

H. Arif Julianto SN, SE, M.Si. Sarwono Nursito, SE, M.Sc.               

NIK 690 301 250 NIP 19761215 200501 1 001 

 

 

Disahkan oleh : 

 Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

 

H. Arif Julianto SN, SE, M.Si. 

NIK 690 301 250 

 



 iv 

PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Sri Kurniasih 

NIM : 1221103438 

Jurusan : Manajemen 

Fakultas : Ekonomi 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi 

Judul : Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kedisiplinan Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai di  RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten 

adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan 

merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan 

dalam daftar Pustaka. 

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan Ijazah dan pencabutan 

gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.  

 

 

Klaten,  Mei 2016 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

                                                                         

Sri Kurniasih 

 



 v 

MOTTO 

 

“Sometimes there’s no better way, Sometimes there’s only the hard way” 

(Mary E. Pearson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Skripsi ini ku persembahkan kepada :  

Suami tercinta yang memberikan dukungan, saran, serta menemaniku dalam suka 

maupun duka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas segala 

berkatnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kedisiplinan Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai di  RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten”. 

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi sebagian daripada 

syarat ujian akhir guna meraih gelar sarjana ekonomi pada Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

Penulis menyadari bahwa dengan kemampuan yang terbatas baik 

pengalaman maupun ilmu yang dimiliki, sudah barang tentu skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun dari berbagai pihak. 

Penyusunan skripsi ini bukanlah terwujud oleh penulis semata-mata tetapi 

pihak lain yang telah mendorong dan membantu dalam penyelesaiannya, atas 

semua bantuan tersebut penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada yang terhormat : 

1. Bapak H. Arif Julianto SN, SE. M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten sekaligus dosen pembimping I yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.  

2. Bapak Abdul Haris, SE, MM, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten. 



 viii 

3. Bapak Sarwono Nursito, SE, M.Sc., Dosen Pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan 

petunjuk hingga terselesainya penyusunan skripsi ini. 

4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. 

Semoga Tuhan membalas amal baik semua pihak yang dengan ikhlas 

memberikan bantuan dan bimbingan. Meskipun masih banyak kekurangannya, 

diharapkan skripsi ini memberi manfaat baik bagi pembaca maupun peneliti 

diantaranya menambah wawasan dan pengetahuan. 

 

Klaten,    Mei 2016 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL .......................................................................................     i 

HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................     ii 

HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................  iii             

PERNYATAAN  .............................................................................................  iv 

HALAMAN MOTTO ......................................................................................     v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................     vi 

KATA PENGANTAR .....................................................................................      vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................      ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................       xi 

ABSTRAK .......................................................................................................  xii 

BAB    I  PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang Masalah ..............................................................        1 

B.  Alasan Pemilihan Judul ...............................................................        4 

C. Penegasan Judul ..........................................................................  5 

D. Pembatasan Masalah ...................................................................        6 

E.  Rumusan Masalah .......................................................................        6 

F.   Tujuan Penelitian ........................................................................     7 

G.   Manfaat Penelitian ......................................................................  7 

H.   Hipotesis Penelitian  ...................................................................  8 

I. Sistematika Penulisan   ...............................................................  8 

BAB   II  TINJAUAN PUSTAKA  

A.  Manajemen Sumber Daya Manusia ............................................  10 



 x 

B.   Tinjauan tentang Lingkungan Kerja  ..........................................  15 

C.  Kedisiplinan Kerja  .....................................................................  19 

D.  Kinerja  ........................................................................................  24 

E. Penelitian Terdahulu  ..................................................................  31 

BAB III  METODE PENELITIAN  

 A.  Metode Penelitian  ......................................................................  33 

B.  Teknik Analisis Data  ..................................................................  36 

C.  Gambaran Umum Objek Penelitian  ...........................................  39 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Identitas Responden  ...................................................................  49 

B. Uji Validitas dan Reliabilitas ......................................................  51 

C. Deskripsi Data .............................................................................  54 

D.  Analisis Data  ..............................................................................  58 

E. Pembahasan .................................................................................  68 

BAB  V  SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan  ....................................................................................      70 

B.  Saran-saran  .................................................................................      71 

DAFTAR PUSTAKA  .....................................................................................      72 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

DAFTAR TABEL 

 

                                            Halaman 

Tabel 3.1 Tabel Interpretasi Nilai r ................................................................  36 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden Penelitian .............................................  49 

Tabel 4.2 Tingkat Usia Responden Penelitian ...............................................  50 

Tabel 4.3 Status Perkawinan Responden Penelitian ......................................  51 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Validitas Angket .......................................................  52 

Tabel 4.5 Data Pengisian Kuesioner untuk Variabel Lingkungan Kerja .......  55 

Tabel 4.6 Data Pengisian Kuesioner untuk Variabel Kedisiplinan kerja .......  56 

Tabel 4.7 Data Pengisian Kuesioner untuk Variabel Kinerja ........................  57 

Tabel 4.8 Perhitungan Antar Variabel ...........................................................  58 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

ABSTRAK 

 

 

SITI KURNIASIH, NIM. 1221103438, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “ PENGARUH 

LINGKUNGAN KERJA DAN KEDISIPLINAN KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI DI  RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO 

KLATEN” 

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk 

menguji seberapa signifikan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, 2) Untuk menguji seberapa signifikan 

pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten, 3) Untuk menguji seberapa signifikan pengaruh lingkungan 

kerja dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan angket, wawancara dan observasi. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 42 pegawai RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas yaitu 

lingkungan kerja (X1) dan kedisiplinan kerja (X2) serta variabel terikat (Y) yaitu 

kinerja pegawai. Teknik analisis data dengan analisis korelasi Product Moment.  

Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui hubungan 

antara lingkungan kerja dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai adalah 

terdapat hubungan yang signifikan dengan diperoleh r hitung sebesar 0,318 untuk 

lingkungan kerja dan 0,406 untuk kedisiplinan kerja. Apabila dikonsultasikan 

dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N = 42 sebesar 0,312 sehingga r 

hitung lebih besar dari r tabel  (0,318 > 0,312) untuk lingkungan kerja dan r 

hitung lebih besar dari r tabel (0,406 > 0,312) untuk kedisiplinan kerja. Sedangkan 

dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung untuk 2,12 untuk 

lingkungan kerja dan 2,81 untuk kedisiplinan kerja yang lebih besar dari nilai t 

tabel 2,021. Dengan arah perubahan yang positif, artinya dengan semakin baiknya 

lingkungan kerja dan kedisiplinan kerja pegawai maka kinerja pegawai akan 

semakin meningkat. 

 

 

Keywords : lingkungan kerja, kedisiplinan kerja, kinerja pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam dunia usaha saat ini kian meningkat sehingga setiap 

orang dituntut untuk mampu menghadapi segala macam bentuk tantangan 

yang ada. Berbagai macam tantangan yang dihadapi setiap perusahaan timbul 

dari berbagai macam asal, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. 

Tantangan yang berasal dari luar antara lain dengan kemajuan teknologi, 

situasi krisis yang mengakibatkan laju perekonomian menjadi lesu, peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dan sebagainya. Di 

samping tantangan dari luar, hambatan yang berasal dari dalam perusahaan 

sendiri menimbulkan suatu masalah tersendiri, misalnya bagaimana sebuah 

perusahaan dapat memenuhi kebutuhan anggotanya dan bagaimana 

memelihara hubungan antar anggota perusahaan agar dapat mengurangi 

konflik yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 

Dalam sebuah perusahaan baik yang bergerak dalam bidang produksi 

maupun jasa berkembang atau tidaknya perusahaan tergantung pada kinerja 

pegawainya, karena dengan kinerja yang baik akan dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai, diantaranya kedisiplinan kerja. Perusahaan apapun bentuknya baik 

yang bergerak dibidang produk ataupun jasa akan berupaya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dan ini sangat bergantung pada sumber daya 

1 
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manusianya. Pegawai akan lebih produktif jika dia memiliki kedisiplinan yang 

tinggi dalam bekerja.  

Tercapainya tujuan suatu organisasi dapat tercermin pada keterkaitan 

yang harmonis antara subsistem-subsistem yang ada dalam organisasi atau 

perusahaan itu sendiri. Perusahaan bukan saja mengharapkan pegawai yang 

mempunyai keahlian, kecakapan dan keterampilan tetapi yang terpenting 

mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang 

maksimal. Kemampuan dan kecakapan pegawai tidak ada artinya bagi 

perusahaan, jika mereka tidak mau bekerja giat dan memiliki integritas tinggi 

bagi organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 

Disiplin kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seorang pegawai terhadap 

semua peraturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan, 

serta bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Disiplin kerja yang baik 

mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan 

kepada seseorang tersebut. Adanya disiplin kerja diharapkan dapat menjaga 

mekanisme kerja yang selaras dan harmonis karena antara masing-masing  

pegawai memahami  akan  hak  dan  kewajiban  berupa  tugas  yang harus 

dilaksanakan dengan baik. 

Mekanisme kerja yang lancar akan mendorong seseorang berkonsentrasi 

sehingga dapat mencapai hasil kerja yang sesuai dengan yang diharapkan.  

Pegawai yang taat peraturan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan,  

cenderung memanfaatkan kemampuan baik fisik maupun mental secara  



 3 

maksimal, hal ini berarti akan berdampak pada kinerjanya yang semakin tinggi 

atau dapat dikatakan terdapat pengaruh positif terhadap kinerja karyawan.   

Masalah kedisiplinan kerja ini sangat penting bagi suatu organisasi/ 

perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti rumah sakit. 

Masalah kedisiplinan kerja pegawai ini adalah salah satu masalah yang sering 

muncul di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Karena kurang disiplinnya 

pegawai mengakibatkan kinerja menurun yang berakibat pada menurunnya 

tingkat kepuasan pelanggan. 

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 dan memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja 

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. 

Bagi pegawai, dengan diberikannya kebutuhan yang diperlukan akan 

menjadi motivasi bagi dirinya untuk meningkatkan kinerjanya. Tingkah laku 

manusia dalam suatu perusahaan sulit diramalkan, sebab tingkah laku ini 

muncul dari kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri sendiri serta sistem 

nilai yang sama dari diri individu yang berbeda. Seperti uraian di atas, faktor 

penentu dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan adalah faktor 
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pegawai/karyawan. Naik turunnya tingkat produktivitas perusahaan sangat 

ditentukan oleh peran serta dan kinerja dari para pegawainya. Untuk 

meningkatkan kinerja pegawai maka perusahaan harus mampu memberikan 

dorongan atau rangsangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

mereka. Rangsangan tersebut diantaranya adalah lingkungan kerja yang baik, 

aman dan nyaman.  

Pengadaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para 

pegawainya merupakan salah satu hal yang selalu diusahakan oleh RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten. Misalnya dengan memperlengkap fasilitas yang 

ada seperti misalnya mushola, kantin, toilet maupun tempat parkir serta 

dengan lebih meningkatkan komunikasi antar pegawai dengan diadakannya 

karya wisata serta pengarahan-pengarahan langsung dari atasan kepada 

bawahan. Namun demikian terjadinya ketidakharmonisan dengan rekan rekan 

kerja sering menjadi penyebab menurunnya kinerja pegawai. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai :”PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN 

KEDISIPLINAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI RSUP Dr. 

SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa alasan dalam 

mengambil judul diatas antara lain : 
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1. Alasan Objektif 

Peningkatan kinerja pegawai dapat tercapai apabila kedisiplinan 

kerja karyawan tinggi dan sebaliknya peningkatan kinerja rendah apabila 

kedisiplinan kerja karyawan tidak ada. Disamping itu kinerja pegawai 

yang tinggi dapat tercapai apabila kebutuhan pegawai dapat dipenuhi. 

Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan lingkungan kerja 

yang baik, aman dan nyaman. Sebaliknya apabila perusahaan tidak 

memenuhinya maka kinerja pegawai akan menurun. 

2. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian mudah 

dijangkau. 

b.  Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C. Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian. 

1. Lingkungan Kerja 

Suasana lingkungan kerja adalah keadaan fisik dan non fisik ditempat 

kerja yang berkaitan dengan sistem organisasi, komunikasi, fasilitas, 

perlengkapan kerja dan keadaan lingkungan kerja, yang dapat 

mempengaruhi pekerja dalam menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan 

oleh perusahaan. 
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2. Kedisiplinan Kerja 

Kedisiplinan kerja disini mempunyai arti suatu sikap dan perilaku yang 

berniat untuk mentaati segala peraturan perusahaan yang didasarkan atas 

kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan perusahaan. 

3. Kinerja, yang dimaksud kinerja pegawai disini ialah proses kerja yang 

kecepatan, ketepatan dan kecermatan. 

  

D. Pembatasan Masalah 

Untuk meningkatkan kinerja pegawai dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa faktor lingkungan kerja dan 

kedisipilan kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai, sehingga dalam 

penelitian ini hanya dibicarakan faktor lingkungan kerja dan kedisiplinan kerja 

yang akan mempengaruhi kinerja pegawai di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten sedangkan faktor lain tidak disinggung. 

 

E. Perumusan Permasalahan  

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja terhadap 

kinerja pegawai di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja dan 

kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten? 
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F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitian 

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 seberapa signifikan pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

2. Untuk menguji seberapa signifikan pengaruh kedisiplinan kerja terhadap 

kinerja pegawai di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

3. Untuk menguji seberapa signifikan pengaruh lingkungan kerja dan 

kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ada tidaknya 

pengaruh antara lingkungan kerja dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja 

pegawai. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pimpinan RSUP Dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten guna peningkatkan dan perbaikan kinerja 
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para pegawainya dengan cara memanipulasi variabel-variabel yang 

berpengaruh pada kinerja pegawai. Jika terbukti ada pengaruh antara 

lingkungan kerja dan kedisiplinan kerja dan terhadap kinerja pegawai 

dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kedisiplinan karyawan dan 

memberikan rasa nyaman dan aman di lingkungan tempat kerja. 

b. Hasil penelitian ini juga merupakan kontribusi praktis untuk 

memotivasi karyawan atau bawahan dalam meningkatkan kinerjanya.  

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

1. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja terhadap kinerja 

pegawai di SRUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja dan kedisiplinan 

kerja terhadap kinerja pegawai di SRUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

 

 

I.  Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai 

dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, tinjauan tentang lingkungan kerja, kedisiplinan kerja, kinerja 

dan penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada Bab V ini, disajikan kesimpulan dari hasil analisis data serta saran 

yang diharapkan dapat memberikan suatu solusi terhadap peningkatan kinerja 

karyawan pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui hubungan 

antara lingkungan kerja dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai 

adalah terdapat hubungan yang signifikan dengan diperoleh r hitung 

sebesar 0,318 untuk lingkungan kerja dan 0,406 untuk kedisiplinan kerja. 

Apabila dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N 

= 42 sebesar 0,312 sehingga r hitung lebih besar dari r tabel  (0,318 > 

0,312) untuk lingkungan kerja dan r hitung lebih besar dari r tabel (0,406 > 

0,312) untuk kedisiplinan kerja.  

2. Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung untuk 2,12 

untuk lingkungan kerja dan 2,81 untuk kedisiplinan kerja yang lebih besar 

dari nilai t tabel 2,021. Dengan arah perubahan yang positif, artinya 

dengan semakin baiknya lingkungan kerja dan kedisiplinan kerja pegawai 

maka kinerja pegawai akan semakin meningkat.  
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B. Saran-saran 

1. Lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman harus selalu 

diusahakan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar pegawai merasa 

nyaman dalam bekerja sehingga efektivitas kerjanya meningkat dengan 

demikian akan dapat meningkatkan kinerjanya. 

2. Pimpinan hendaknya terus memantau efektifitas dari penerapan 

kedisiplinan kerja yang tinggi yang telah diterapkan sehingga tidak sampai 

menimbulkan masalah dalam proses pengelolaan perusahaan. 

3. Setiap karyawan hendaknya memahami dan menyadari arti pentingnya 

kedisiplinan untuk pencapaian tujuan bersama dalam suatu organisasi. 

4. Kuesioner dalam penelitian selanjutnya ditambah agar hasil penelitian 

selanjutnya lebih valid lagi. 
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