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Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  pengaruh  lingkungan  kerja,  motivasi,  kepuasan  kerja  dan

disiplin  kerja  terhadap  kinerja  karyawan  PT.  Tohitindo  Multhicraft  Industries  Sidoarjo.  Penelitian  ini
bertujuan untuk meneliti kembali mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja. Variabel-
variabel  bebas  yang  digunakan  adalah  lingkungan  kerja,  motivasi,  kepuasan  kerja  dan  disiplin  kerja.
Penelitian ini  menggunakan analisis regresi  linier  berganda. Sampel penelitian ini berjumlah 38 orang.
Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan metode
random  sampling.  Instrumen  kuesioner  digunakan  sebagai  pengumpul  data.  Pengujian  validitas  dan
reliabilitas atas indikator-indikator dan konsep variabel tersebut menunjukkan nilai validitas dan reliabilitas
yang memenuhi syarat sebagai instrumen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
pengaruh antara variable lingkungan kerja, Motivasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja,
baik  secara  parsial  dan  simultan.  Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukan  variable  lingkungan  kerja,
Motivasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan
terhadap kinerja, sedangkan variabel Lingkungan kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja.

Keywords: lingkungan kerja, motivasi, kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja.

PENDAHULUAN
Hal  yang  penting  dalam  pengelolaan

sumber daya manusia adalah mengenai kinerja
karyawan.  Menurut  Simamora  (2012:21)
kinerja  merupakan  hasil  kerja  yang  dapat
dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang
dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan
wewenang dan tanggung jawab masing masing,
dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi
bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar
hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.
Menurut  Bangun  (2012:4),  salah  satu  sumber
daya  organisasi  yang  memiliki  peran  penting
dalam mencapi  tujuannya adalah sumber daya
manusia.  Oleh  karena  itu,  maka  perlu  adanya
perhatian khusus agar  kinerja  karyawan dapat
maksimal.  Kinerja  karyawan  yang  menurun
tentu  akan  sangat  mempengaruhi  stabilitas
perusahaan.  Dimana karyawan dengan kinerja
yang buruk, semangat kerja yang kurang akan
membuat  target  perusahaan  menjadi  tidak
tercapai  sehingga perusahaan akan sulit  untuk
bersaing  dengan  perusahaan  lain  dan  pada
akhirnya  dapat  juga  mengalami  kebangkrutan
jika  tidak  segera  diberikan  solusi  yang  tepat
untuk menghadapi 

masalah  kinerja  tersebut.  Agar  kinerja
karyawan  selalu  konsisten  maka  setidak-
tidaknya organisasi  selalu  memperhatikan
lingkungan kerja, motivasi, kepuasan kerja dan
disiplin kerja.

Lingkungan kerja  merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja
yang  optimal.  Perusahaan  harus  mampu
melakukan  berbagai  kegiatan  dalam  rangka
menghadapi  atau  memenuhi  tuntutan  dan
perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan
(Rivai,  2012:307).  Lingkungan  kerja  dapat
menciptakan  hubungan  kerja  yang  saling
mengikat dengan  orang— orang  yang  ada
didalam  lingkungannya.  Oleh  sebab  itu,
sebaiknya  diusahakan  agar  lingkungan  kerja
dapat  tercipta  dengan  baik  dan bisa  kondusif
sehingga dapat  menjadikan  karyawan menjadi
merasa  nyaman  berada  diruangan  dan  merasa
bersemangat  untuk  melaksanakan  tugas—
tugasnya  sehingga  terbentuk  kepuasan  kerja,
lalu dari kepuasan kerja karyawan inilah maka
kinerja karyawan juga akan meningkat.

Handoko (2012:252) menyatakan bahwa
motivasi  adalah  keadaan  dalam  pribadi
seseorang yang mendorong keinginan individu
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untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu
guna  mencapai  suatu  tujuan.  Pada  dasarnya
apabila  perusahaan  ingin  meraih  kinerja  yang
optimal  sesuai  dengan  target  yang  telah  di
tentukan  maka  perusahaan  haruslah
memberikan  motivasi  pada  karyawan  agar
karyawan  mau  dan  rela  mencurahkan  tenaga
dan  pikiran  yang  dimiliki  demi  pekerjaan.
Persoalan  dalam  memotivasi  karyawan  tidak
mudah  karena  dalam  diri  karyawan  terdapat
keinginan, kebutuhan dan harapan yang berbeda
antara  satu  karyawan  dengan  karyawan  lain.
Jadi  apabila  manajemen  dapat  memahami
persoalan  motivasi  dan  mengatasinya  maka
perusahaan  akan  mendapatkan  kinerja
karyawan yang optimal sesuai  dengan standar
yang di tentukan.

Kepuasan  kerja  merupakan  salah  satu
faktor  yang  dapat  menurunkan  maupun
meningkatkan  kinerja  karyawan.  Kepuasan
kerja  pada  dasarnya  merupakan  hal  yang
bersifat  individual,  setiap  individual  memiliki
tingkat  kepuasan  kerja  yang  berbeda-beda
sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang
dianutnya  (Handoko,  2012:192).  Semakin
banyak aspek dalam pekerjaannya yang sesuai
dengan keinginan dan sistem nilai yang dianut
individu, semakin tinggi tingkat kepuasan yang
didapat.  Demikian  pula  sebaliknya,  semakin
banyak  aspek  dalam pekerjaannya  yang  tidak
sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang
dianut  individu,  semakin  rendah  tingkat
kepuasan yang didapat.

Faktor  yang  juga  dapat  memengaruhi
kinerja karyawan adalah disiplin kerja. Menurut
Budi  Setiyawan  dan  Waridin  (2012:101)
disiplin  sebagai  keadaan  ideal  dalam
mendukung  pelaksanaan  tugas  sesuai  aturan
dalam  rangka  mendukung  optimalisasi  kerja.
Salah  satu  syarat  agar  disiplin  dapat
ditumbuhkan  dalam  lingkungan  kerja  ialah,
adanya  pembagian  kerja  yang  tuntas  sampai
kepada  pegawai  atau  petugas  yang  paling
bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar
apa tugasnya, bagaimana melakukannya, kapan
pekerjaan dimulai dan selesai, seperti apa hasil
kerja yang disyaratkan, dan kepada siapa
mempertanggungjawabkan  hasil  pekerjaan  itu
(Budi  Setiyawan  dan  Waridin,  2012:101).
Untuk itu disiplin harus ditumbuh kembangkan
agar  tumbuh  pula  ketertiban  dan  evisiensi.

Tanpa adanya disiplin yang baik, jangan harap
akan dapat diwujudkan adanya sosok pemimpin
atau  karyawan  ideal  sebagaimana  yang
diharapkan oleh masyarakat dan perusahaan.

PT.  Tohitindo  Multicraft  Industries
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
Industri  woodworking yang  sudah
berpengalaman  lebih  dari  8  tahun.  Perusahaan
yang  terletak  di  Jl.  Raya  Surabaya  Mojokerto
KM-24  Krian,  Sidoarjo  ini  selalu  konsisten
dalam menjaga kualitas produk dan melakukan
berbagai  inovasi  produk  sehingga  bisa  terus
eksis  di  industri  perkayuan,  sehingga  untuk
mendukung  tercapainya  tujuan  perusahaan
tersebut  maka  diperlukan  karyawan  yang
memiliki kinerja yang tinggi.

Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian

diatas, maka peneliti membuat suatu perumusan
masalah sebagai berikut:
1. Apakah  lingkungan  kerja,  motivasi,

kepuasan  kerja  dan  disiplin  kerja
berpengaruh  simultan  terhadap  kinerja
karyawan  pada  PT.Tohitindo  Multicraft
Industries Sidoarjo?

2. Apakah  lingkungan  kerja,  motivasi,
kepuasan  kerja  dan  disiplin  kerja
berpengaruh  parsial  terhadap  kinerja
karyawan  pada  PT.Tohitindo  Multicraft
Industries Sidoarjo ?

3. Diantara  variabel  lingkungan  kerja,
motivasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja
manakah  yang  berpengaruh  dominan
terhadap  kinerja  karyawan  pada
PT.Tohitindo  Multicraft  Industries
Sidoarjo ?

TINJAUAN PUSTAKA
Keadaan  lingkungan  kerja  yang  baik

akan  memberikan  dampak  yang  positif  bagi
karyawan  dalam  meningkatkan  kinerja
karyawan.  Hal  itu  merupakan  salah  satu  cara
yang  dapat  ditempuh  agar  karyawan  dapat
melaksanakan  tugasnya  tanpa mengalami

gangguan, karena
lingkungan kerja sangat mempengaruhi kinerja
karyawan.

Menurut  Sunyoto  (2012:43),
Lingkungan kerja merupakan bagian komponen
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yang  sangat  penting  di  dalam  karyawan
melakukan  aktivitas  bekerjanya,  maka  akan
membawa pengaruh terhadap kegairahan dan
semangat karyawan dalam
menjalankan  pekerjaaannya.  Sedangkan
menurut  Sedarmayanti  (2013:23),  lingkungan
kerja  adalah  suatu  tempat  yang  terdapat
sejumlah  kelompok  dimana  di  dalamnya
terdapat  beberapa  fasilitas  pendukung  untuk
mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi
dan  misi  perusahaan.  Dari  beberapa  pendapat
tersebut  dapat  disimpulkan bahwa lingkungan
kerja  merupakan  segala  sesuatu  yang  ada  di
sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang
berbentuk fisik maupun non fisik,  yang dapat
mempengaruhi  dirinya  dalam  menjalankan
tugas-tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
Berdasarkan  uraian  diatas  indikator-indikator
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
mengadaptasi dari teori dan pendapat para ahli
seperti  yang  diutarakan  oleh  Sedarmayanti
(2013:26), diantaranya:

1.  Pencahayaan di ruang kerja, 2.
Sirkulasi  udara  di  ruang  kerja,  3.
Kebisingan,  4.  Penggunaan  warna  5.
Kelembaban udara, 6. Fasilitas.

Motivasi
Motivasi  berasal  dari  kata  Latin

“movere” yang  berarti  dorongan  atau
menggerakkan.  Motivasi  (motivation)  dalam
manajemen  hanya  ditujukan  kepada  sumber
daya  manusia  umumnya  dan  bawahan
khususnya.  Dalam melakukan suatu pekerjaan
setiap  karyawan  membutuhkan  motivasi.
Motivasi  mempersoalkan  bagaimana  caranya
mengarahkan  daya  dan  potensi  bawahan  agar
mau  bekerja  sama  secara  produktif  berhasil
mencapai  dan  mewujudkan  tujuan  yang  telah
ditentukan Dari pengertian diatas dapat diambil
kesimpulan  bahwa  motivasi  adalah  suatu
bentuk  dorongan  dan  usaha  dalam  diri
seseorang  dalam  mencapai  keinginan  tertentu
sehingga kebutuhan individu dapat dipenuhi.

Menurut  Maslow yang  dikutip  Hasibuan
(2012:105),  menjelaskan  bahwa  motivasi  kerja
karyawan  dipengaruhi  oleh  kebutuhan  fisik,
kebutuhan  akan  keamanan  dan  keselamatan,
kebutuhan sosial,  kebutuhan akan penghargaan
diri,  dan  kebutuhan  aktualisasi  diri.  Kemudian
dari  faktor  kebutuhan  tersebut  diturunkan

menjadi  indikator-indikator  untuk  mengetahui
motivasi kerja karyawan, yaitu: 1. Fisiologis atau
kebutuhan  fisik,  2.  Keamanan,  3.  Sosial,  4.
Penghargaan, 5. Aktualisasi diri.

Kepuasan Kerja
Menurut  Hasibuan  (2014:202),  Kepuasan

kerja  adalah  sikap-sikap  emosional  yang
menyenangkan  dan  mengenal  pekerjaannya.
Sikap  ini  dicerminkan  oleh  moral  kerja,
kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja
dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan dan
kombinasi dalam dan luar pekerjaan.

Menurut  Handoko  dalam  Monikasari
(2014:32),  Kepuasan  kerja  adalah  keadaan
emosional yang menyenangkan atau tidak
menyenangkan  dimana  para  karyawan
memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja
mencerminkan  perasaan  seseorang  terhadap
pekerjaannya.  Kepuasan  kerja  ini  nampak
dalam  sikap  positif  karyawan  terhadap
pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di
lingkungan kerjanya.

Dari beberapa definisi kepuasan kerja diatas,
dapat di ambil simpulan bahwa kepuasan kerja
sebagai  suatu  aspek  psikologis  yang  berupa
perasaan  positif  tentang  pekerjaan  seseorang
yang  merupakan  hasil  dari  sebuah  evaluasi
karakteristiknya.

Menurut  Hasibuan  (2014:202),
indikator  kepuasan  kerja  dapat  diukur
dengan :
1. Menyenangi pekerjaannya,
2. Mencintai pekerjaannya,
3. Moral kerja,
4. Kedisiplinan, 
5. Prestasi kerja.

Disiplin Kerja
Disiplin lebih banyak bersumber dari diri

sendiri,  yang  diperlihatkan  dalam  bentuk
mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku
dalam melaksanakan pekerjaan. Karena berasal
dari  kesadaran  diri  yang  mendalam  maka
pembinaan  disiplin  adalah  pembinaan  sikap
untuk  tetap  mematuhi  segala  ketentuan  yang
berlaku dalam perusahaan.  Menurut  Hasibuan
(2012:193), Disiplin kerja adalah kesadaran dan
kesediaan  seseorang  menaati  semua  peraturan
perusahaan  dan  norma-norma  sosial  yang
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berlaku.  Sedangkan  menurut  Sutrisno
(2012:87),  disiplin  karyawan  adalah  perilaku
seseorang  yang  sesuai  dengan  peraturan,
prosedur kerja yang ada. Disiplin adalah sikap,
tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan
peraturan organisasi baik secara tertulis maupun
yang  tidak  tertulis.  maka  dapat  disimpulkan
bahwa  disiplin  kerja  berkaitan  dengan  datang
dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan
semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua
peraturan  yang  berlaku  serta  perusahaan
memberikan sanksi  bagi  karyawan yang tidak
disiplin.  Disiplin  pada  dasarnya  merupakan
tindakan  manajemen  untuk  mendorong  agar
para  anggota  organisasi  dapat  memenuhi
berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku
dalam  suatu organisasi,  yang  didalamnya
mencakup  adanya  tata  tertib  atau  ketentuan-
ketentuan, kepatuhan para pengikut, dan adanya
sanksi  bagi  pelanggar.  Disiplin  kerja  adalah
kepatuhan kepada aturan  — aturan, norma  —
norma,  patokan  — patokan  hukum  dan  tata
tertib yang berlaku.

Kinerja Karyawan
Kinerja  karyawan  menurut

Mangkunegara  (2012:9)  adalah  hasil  kerja
secara  berkualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai
oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan
tugasnya  sesuai  dengan tanggung jawab  yang
diberikan  kepadanya.  Kinerja  (prestasi  kerja)
dapat  didefinisikan,  hasil  kerja  yang  dicapai
oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan
kuantitas  yang  sesuai  dengan  tugas  dan
tanggung  jawab  mereka  dalam  Mulyadi
(2015:63).  Kemudia  menurut  Moeheriono
(2012:69),  Arti  kata  kinerja  berasal  dari  kata-
kata  job performance dan di sebut juga  actual
performance atau  prestasi  kerja  atau  prestasi
sesungguhnya  yang  telah  di  capai  oleh
seseorang karyawan.

Menurut  Tika  (2015:121-122),  Kinerja
sebagai  hasil-hasil  fungsi  pekerjaan/kegiatan
seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan
organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor
untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode
tertentu.  Fungsi  kegiatan  atau  pekerjaan  yang
dimaksud  disini  ialah  pelaksanaan  hasil
pekerjaan  atau  kegiatan  seseorang  atau
kelompok  yang  menjadi  wewenang  dan
tanggung  jawabnya  dalam  suatu organisasi.
Pelaksanaan  hasil  pekerjaan/prestasi  kerja

tersebut  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan
organisasi  dalam jangka  waktu  tertentu.  Dapat
disimpulkan bahwa kinerja tidak berdiri sendiri
tetapi  dipengaruhi  oleh  keterampilan,
kemampuan  dan  sifat-sifat  individu.  Dengan
kata  lain  kinerja  ditentukan  oleh  kemampuan,
keinginan dan lingkungan. Oleh karena itu agar
mempunyai  kinerja yang baik, seseorang harus
mempunyai  keinginan  yang  tinggi  untuk
mengerjakan dan mengetahui pekerjaannya serta
dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara
pekerjaan dan kemampuan.

Menurut  Mathis  (2014:78),  kinerja
karyawan  adalah  hal-hal  yang  memengaruhi
seberapa  banyak  mereka  memberik  kontribusi
kepada  organisasi.  Kinerja  karyawan  yang
umum  untuk  kebanyakan  pekerjaan  meliputi
elemen sebagai berikut :
1. Kualitas  Kerja,  yaitu  kerapian,  ketelitian,

keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan
volume kerja.

2. Kuantitas  Kerja,  yaitu  volume  kerja  yang
dihasilkan dibawah kondisi normal.

3. Kerja  Sama,  yaitu  kemampuan menangani
hubungan kerja antar karyawan.

4. Pemanfaatan Waktu,  yaitu  penggunaan
masa  kerja  yang  disesuaikan  dengan
ketaatan  dan  penyelesaian  tugas  dengan
tepat waktu.

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  kerangka  konseptual  maka

dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :
1. Lingkungan  Kerja,  Motivasi,  Kepuasan

Kerja  dan  Disiplin  Kerja  berpengaruh
simultan  terhadap  Kinerja  Karyawan  pada
PT. Tohindo Multicraft Indutries Sidoarjo.

2. Lingkungan  Kerja,  Motivasi,  Kepuasan
Kerja berpengaruh parsial  terhadap Kinerja
Karyawan  pada  PT.  Tohindo  Multicraft
Industries Sidoarjo.
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3. Kepuasan  Kerja  berpengaruh  dominan
terhadap  Kinerja  Karyawan  pada  PT.
Tohindo Multicraft Industries Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah

semua  karyawan  PT.Tohitindo  Multicraft
Industries  di  Sidoarjo  yang  berjumlah  150
orang.  Sampel  adalah bagian dari  jumlah dan
karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi
tersebut (Sugiyono, 2014:81).

Teknik  sampling  adalah  teknik
pengambilan  sampel  (Sugiyono,  2014:56).
Menurut  Sugiyono  (2014:57)  menggolongkan
teknik  sampling  terdiri  dari  probalibility
sampling dengan teknik sampling random yaitu
pengambilan  sampel  anggota  populasi
dilakukan  secara  acak  tanpa  memperlihatkan
strata yang ada dalam populasi itu.

Penentuan  jumlah  sampel  dapat
dilakukan  dengan  cara  perhitungan  statistik.
Pengambilan  sampel  menurut Arikunto
(2012:120) dapat menggunakan rumus sebagai
berikut :

n = 25% x N

dimana :
n = Sampel
N = Populasi
n = 25% x 150
n = 37,50

Sehingga diperoleh sebanyak 38 sampel.

Variabel Penelitian
Variabel penelitian dalam Penelitian ini 
menggunakan dua variabel yaitu :
a. Variabel  Dependen  (dependent variable)

atau  variabel  terikat  yaitu variabel  yang
dipengaruhi  atau  yang  menjadi  akibat,
karena  adanya  variabel  bebas  (Sugiyono,
2014:38).  Dalam  penelitian  ini  yang
menjadi variabel dependen adalah Kinerja
Karyawan (Y).

b. Variabel  Independen  (independent
variable) atau variabel bebas yaitu variabel

yang  memengaruhi  atau  yang  menjadi
sebab  perubahannya  atau  timbulnya
variabel  dependen  (terikat)  (Sugiyono,
2014:38).

c. Variabel  independen  dalam  penelitian  ini
adalah  Lingkungan  Kerja  (X1),  Motivasi
(X2),  Kepuasan  Kerja  (X3),  dan  Disiplin
Kerja (X4).

Analisis Data
Data  yang  di  dapat  dari  kuisioner

kemudian  di  analisis  dan  di  olah  dengan
menggunakan  bantuan  program  spss  .
analisis yang di gunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil Penelitian
Dengan menggunakan model regresi

linier berganda diperoleh persamaan regresi
variabel  bebas  Lingkungan  Kerja  (X1),
Motivasi  (X2),  Kepuasan  Kerja  (X3)  dan
Disiplin  Kerja  (X4)  untuk  menjelaskan
perubahan naik atau turunnya variabel terikat
Kinerja Karyawan (Y). Ringkasan model dan
nilai  koefisien  regresi  dapat  dilihat  pada
table berikut:

Tabel
Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients(a)

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 17 (data 
diolah peneliti)

Dari  Tabel  diatas  dapat  diketahui  model
regresi  linier  berganda  untuk  mengetahui
pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel
terikat.  Persamaan  regresi  yang  terbentuk
adalah sebagai berikut:
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Y = 3,223 + 0,353 X1 + 0,062 X2 + 0,113 X3 +
0,130 X4

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna 
sebagai berikut :

Jika  variabel  lingkungan  kerja,  motivasi,
kepuasan  kerja  dan  disiplin  kerja  dianggap
sama  dengan  nol,  maka  variabel  kinerja
karyawan  sebesar  3,223,  Jika variabel
lingkungan  kerja  mengalami  kenaikan,
sementara motivasi, kepuasan kerja dan disiplin
kerja  diasumsikan  tetap,  maka  kinerja
karyawan akan meningkat  sebesar 0,353,  Jika
variabel  motivasi  mengalami  kenaikan,
sementara lingkungan kerja, kepuasan kerja dan
disiplin kerja diasumsikan tetap, maka kinerja
karyawan akan meningkat  sebesar 0,062,  Jika
variabel kepuasan  kerja  mengalami  kenaikan,
sementara  lingkungan  kerja,  motivasi  dan
disiplin kerja diasumsikan tetap, maka kinerja
karyawan akan meningkat  sebesar 0,113,  Jika
variabel  disiplin  kerja  mengalami  kenaikan,
sementara  lingkungan  kerja,  motivasi  dan
kepuasan kerja diasumsikan tetap,maka kinerja
karyawan akan meningkat sebesar 0,130.

Pengujian Hipotesis
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah

secara  individu  (parsial)  variabel  independen
mempengaruhi  variabel  dependen  secara
signifikan atau tidak. Bisa di lihat pada tabel 1
di atas.

Berdasarkan  hasil  perhitungan  didapat
nilai t tabel sebesar 2,02619 dengan (df) = n-1 =
38  -1  sebesar  37  dan  taraf  signifikansi  5%
(0,05). Penjelasan dari masing-masing pengaruh
variabel dijelaskan sebagai berikut :
a. Hasil  pengujian  secara  parsial  telah

membuktikan  terdapat  pengaruh  yang
signifikan antara lingkungan kerja terhadap
kinerja  karyawan.  Melalui  hasil
perhitungan yang telah dilakukan diperoleh
nilai t hitung sebesar 2,210 lebih besar dari
t  tabel  (2,210  >  2,02619)  dengan  taraf
signifikansi  hasil  sebesar  0,000  tersebut
lebih kecil dari 0,05, dengan demikian Ho
ditolak  dan  Ha  diterima.  Pengujian  ini
secara  statistik  membuktikan  bahwa
lingkungan  kerja  berpengaruh  positif
terhadap kinerja karyawan.
Artinya  bahwa  ada  pengaruh  yang
signifikan antara variabel lingkungan kerja

terhadap  kinerja  karyawan  PT.Tohitindo
Multicraft Industries. Hasil ini mendukung
penelitian sebelumnya  oleh  (Resa
Almustofa,  2014) yang menguji  Pengaruh
Lingkungan  Kerja,  Motivasi  Kerja,
Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai
(Studi  Pada Pegawai  Perum Bulog Divisi
Regional  Jakarta)  dengan  hasil  analisis
yaitu  lingkungan  kerja  secara  parsial
berpengaruh  positif  terhadap  kinerja
pegawai.

b. Hasil  pengujian  secara  parsial  telah
membuktikan  terdapat  pengaruh  yang
signifikan antara motivasi terhadap kinerja
karyawan. Melalui hasil perhitungan yang
telah  dilakukan  diperoleh  nilai  t  hitung
sebesar 2,504 lebih besar dari t tabel (2,504
> 2,02619) dengan taraf signifikansi hasil
sebesar 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05,
dengan  demikian  Ho  ditolak  dan  Ha
diterima.  Pengujian  ini  secara  statistik
membuktikan bahwa motivasi berpengaruh
positif terhadap kinerja karyawan. Artinya
bahwa ada pengaruh yang signifikan antara
variabel  motivasi  terhadap  kinerja
karyawan PT.Tohitindo  Multicraft
Industries. Hasil ini mendukung penelitian
sebelumnya  oleh  (Resa  Almustofa,  2014)
yang menguji Pengaruh Lingkungan Kerja,
Motivasi  Kerja,  Disiplin  Kerja  Terhadap
Kinerja  Pegawai  (Studi  Pada  Pegawai
Perum  Bulog  Divisi  Regional  Jakarta)
dengan hasil analisis yaitu motivasi secara
parsial berpengaruh positif terhadap kinerja
pegawai.

c. Hasil  pengujian  secara  parsial  telah
membuktikan  terdapat  pengaruh  yang
signifikan antara kepuasan kerja terhadap
kinerja  karyawan.  Melalui  hasil
perhitungan yang telah dilakukan diperoleh
nilai t hitung sebesar 2,785 lebih besar dari
t  tabel  (2,785  >  2,02619)  dengan  taraf
signifikansi  hasil  sebesar  0,038  tersebut
lebih kecil dari 0,05, dengan demikian Ho
ditolak  dan  Ha  diterima. Pengujian  ini
secara  statistik  membuktikan  bahwa
kepuasan kerja  berpengaruh  positif
terhadap kinerja karyawan. Artinya bahwa
ada  pengaruh  yang  signifikan  antara
variabel  kepuasan  kerja  terhadap  kinerja
karyawan  PT.Tohitindo  Multicraft
Industries. Hasil ini mendukung penelitian
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sebelumnya  oleh  (Siti  Muawanah,  2016)
yang menguji Pengaruh Motivasi, Disiplin
Kerja  dan  Kepuasan  Kerja  Terhadap
Kinerja  Karyawan PT.  Jadi  Abadi  Corak
Biscuit  Surabaya  dengan  hasil  analisis
yaitu  kepuasan  kerja  secara  parsial
berpengaruh  positif  terhadap  kinerja
karyawan.

d. Hasil  pengujian  secara  parsial  telah
membuktikan  terdapat  pengaruh  yang
signifikan  antara  disiplin  kerja  terhadap
kinerja  karyawan.  Melalui  hasil
perhitungan yang telah dilakukan diperoleh
nilai t hitung sebesar 2,720 lebih besar dari
t  tabel  (2,720  >  2,02619)  dengan  taraf
signifikansi  hasil  sebesar  0,007  tersebut
lebih kecil dari 0,05, dengan demikian Ho
ditolak  dan  Ha  diterima.  Pengujian  ini
secara  statistik  membuktikan  bahwa
disiplin kerja berpengaruh positif terhadap
kinerja  karyawan.  Artinya  bahwa  ada
pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel
disiplin  kerja  terhadap  kinerja  karyawan
PT.Tohitindo  Multicraft  Industries.  Hasil
ini mendukung penelitian sebelumnya oleh
(Siti  Muawanah,  2016)  yang  menguji
Pengaruh  Motivasi,  Disiplin  Kerja  dan
Kepuasan  Kerja  Terhadap  Kinerja
Karyawan  PT.  Jadi  Abadi  Corak  Biscuit
Surabaya  dengan  hasil  analisis  yaitu
disiplin  kerja  secara  parsial  berpengaruh
positif terhadap kinerja karyawan.

Uji  F  dilakukan  untuk  melihat  keberartian
pengaruh variabel  independen secara  simultan
terhadap variabel dependen atau sering disebut
uji  kelinieran  persamaan  regresi.  Untuk
melakukan Uji F dapat dilihat pada tabel anova
dibawah ini:

Tabel Hasil Uji F
Anova (b)

a. Predictors:  (Constant),  Disiplin  Kerja,
Kepuasan  Kerja,  Motivasi,  Lingkungan
Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber : Data primer diolah,2017

Pada tabel anova diperoleh nilai Fhitung =
6,568,  dan  sig  =  0,000  <  0,05  ini  berarti
variabel independen lingkungan kerja, motivasi,
kepuasan  kerja  dan  disiplin  kerja  secara
simultan  benar-benar  berpengaruh  signifikan
terhadap variabel  dependen  kinerja  karyawan.
Maka  dengan  kata  lain  variabel-variabel
independen  lingkungan  kerja,  motivasi,
kepuasan  kerja  dan  disiplin  kerja  mampu
menjelaskan  besarnya  variabel  dependen
kinerja karyawan.

Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  determinasi  merupakan  besaran

yang  menunjukkan  besarnya  variasi  variabel
dependen  yang  dapat dijelaskan  oleh  variabel
independennya.  Dengan  kata  lain,  koefisien
determinasi  ini  digunakan  untuk  mengukur
seberapa jauh variabel  -  variabel  bebas  dalam
menerangkan  variabel  terikatnya.  Nilai
koefisien  determinasi  ditentukan  dengan  nilai
adjusted  R  square sebagaimana  dapat  dilihat
pada tabel.

Tabel
Koefisien Determinasi

Model Summary(b)
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a. Predictors:  (Constant),  Disiplin  Kerja,
Kepuasan  Kerja,  Motivasi,  Lingkungan
Kerja

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber : Data primer diolah, 2017

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui
bahwa koefisien determinasi (Adjusted R2) yang
diperoleh sebesar 0,549. Hal  ini berarti  54,9%
variabel  — variabel  kinerja  karyawan  dapat
dijelaskan  oleh  variabel  lingkungan  kerja,
motivasi,  kepuasan  kerja  dan  disiplin  kerja,
sedangkan  sisanya  sebesar  45,1%  diterangkan
oleh  variabel  lain  yang  tidak  diajukan  dalam
penelitian ini.

Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  liner

berganda  untuk  mengetahui  pengaruh
lingkungan kerja, motivasi, kepuasan kerja dan
disiplin  kerja  terhadap  kinerja  karyawan
PT.Tohitindo  Multicraft  Industries  Sidoarjo,
maka  dapat  disimpulkan  Lingkungan  kerja,
motivasi,  kepuasan  kerja  dan  disiplin  kerja
secara  simultan  dan  parsial  mempunyai
pengaruh yang signifikan yang artinya semakin
tinggi  lingkungan  kerja,  motivasi,  kepuasan
kerja  dan  disiplin  kerja  secara  simultan maka
semakin tinggi kinerja karyawan PT.Tohitindo
Multicraft  Industries  Sidoarjo,  sedangkan
Lingkungan kerja secara dominan memberikan
pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
KinerjaKaryawan  PT.Tohitindo  Multicraft
Industries Sidoarjo.

Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan

pembahasan,  maka  saran-saran  yang  diajukan
adalah:
1. Faktor  yang  paling  rendah

mempengaruhi  kinerja  karyawan  adalah
motivasi, perusahaan sebaiknya memberi
penghargaan  kepada  karyawan  yang
loyal terhadap perusahaan, seperti bonus
dan  kenaikan  gaji.  Pemberian
penghargaan  dapat  diberikan  apa  bila
karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai  target  yang diberikan.  Penerapan
jenjang  karir juga  harus  diperhatikan
perusahaan, penerapan jenjang karir pada
karyawan  yang  berprestasi  dan  loyal
dapat  memberi karyawan  harapan

sehingga  bersemangat  dan  berkompetisi
untuk  mendapatkan  jabatan  yang  lebih
baik.

2. Pimpinan  harus  lebih  tegas  dalam
memberikan  teguran  kepada karyawan
yang  melanggar  peraturan  perusahaan
dan tidak  bisa  menyelesaikan  pekerjaan
sesuai  target.  Penerapan SOP (standard
operating  procedure)  juga  harus  benar-
benar  diterapkan  dalam  perusahaan
supaya  karyawan  memiliki  tanggung
jawab  penuh  pada  pekerjaan  yang
diberikan.  Pemberian  surat  peringatan
juga bisa menjadi pilihan untuk memberi
hukuman  kepada  karyawan  yang  tidak
disiplin dalam bekerja.

3. Bagi  peneliti  yang  tertarik  melakukan
penelitian  sejenis  diharapkan  untuk
mengobservasi dan mengeksplorasi lebih
jauh mengenai  permasalahan-
permasalahan  yang  terdapat  pada
PT.Tohitindo  Multicraft  Industries
Sidoarjo pada khususnya dan objek lain
pada  umumnya  dengan  menambahkan
variabel lain seperti gaya kepemimpinan,
stres  kerja,  komitmen,  sehingga peneliti
dapat  mengetahui  faktor-faktor  apa saja
yang  berpengaruh  terhadap  kinerja
karyawan,  selain  itu  juga  disarankan
untuk  mencoba  menggunakan metode
kualitatif  dalam  mendapatkan  data  dan
informasi yang lebih akurat.
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