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Abstrak
Penelitian  yang  berjudul  Analisis  Pengaruh  Kompetensi,  Motivasi,  Kedisiplinan  Dan

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Customer Service PT. Lion Mentari Airlines Surabaya ini bertujuan
untuk mengetahui  pengaruh secara  simultan  (Bersama-sama)  dan  secara  Parsial  (sendiri-sendiri)  dari
variabel kompetensi (x1), motivasi kerja (x2), kedisiplinan (x3) dan lingkungan kerja (x4) terhadap Kinerja
Karyawan  PT. Lion Mentari Airlines Surabaya serta untuk mengetahui darikeempat  variabel  tersebut,
variabel manakah  yang  berpengaruh  dominan  terhadap  Kinerja  Customer  ServicePT.  Lion  Mentari
Airlines  Surabaya.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  populasi  dan
sample dalam penelitian ini adalah seluruh staff Customer Service PT. Lion Mentari Airlines Surabaya.
Sample resonden dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan metode
pengambilan sample menggunakan metode sampling jenuh. Alat uji yg digunakan adalah teknik analisis
linier berganda dengan sotware SPSS 16.0. Dari hasil out-put SPSS, Fhitung> Ftable (63,847 > 2,701) dengan
Signifikan < Alpha (0,000 < 0,05), makaterdapat pengaruh yang signifikan antara variable bebas secara
bersama-sama  atau  simultan  terhadap  variable  terikatberdasarkan hipotesis  pertama  yang  diajukkan
penelitiditerima atau terbukti. Untuk Kompetensi (x1)memiliki nilai  thitung> ttabel(5,649 > 1,692), Motivasi
kerja (x2)memiliki nilai  thitung> ttabel (4,502 > 1,692) Kedisiplinan (x3)memiliki nilai  thitung> ttabel (5,196 >
1,692) dan Lingkungan kerja (x4)memiliki nilai  thitung> ttabel (6,003 > 1,692), maka ada pengaruh secara
parsial antara Kompetensi (x1), Motivasi kerja (x2),  Kedisiplinan (x3) dan Lingkungan kerja (x4) terhadap
Kinerja Customer Service (Y).Jadi  berdasarkan hipotesis  keduayang diajukkan peneliti, bahwa terdapat
pengaruh  secara  parsial  antara  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  diterima  atau  terbukti.Nilai
Standardized Beta variabel Lingkungan kerja (x4) memiliki nilai tertinggi/terbesar, sehingga variabel ini
dinyatakan berpengaruh Dominan terhadap Kinerja Karyawan (Y).Berdasarkan out-put SPSS, R2  sebesar
0,898 berarti bahwa kontribusi keempat variable bebas terhadap Kinerja Customer Service adalah sebesar
89,8 %, sedangkan sisa 10,2% adalah sumbangan dari faktor lain yang tidak termuat dalam penelitian ini.

Kata kunci : kompetensi, motivasi, kedisiplinan, lingkungan kerja, kinerja karyawan

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Di  dalam  suatu  perusahaan  kinerja
merupakan hal yang perlu diperhatikan didalam
keefektifan perusahaan. Kinerja merupakan hasil
kerja  yang  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang
dicapai  oleh  seorang  karyawan  dalam
melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab
yang  diberikan  kepadanya.  Kinerja  yang  baik
akan  tercapai  apabila  faktor-faktor  yang
menyebabkan  terjadinya  kinerja  tersebut
tercukupi  dengan  baik.  Beberapa  faktor  yang
mempengaruhi  kinerja  karyawan  di  PT.  Lion
Mentari Airlines Surabaya  diantaranya 

kompetensi,  motivasi  kerja,  disiplin  kerja  dan
lingkungan kerja. 

Karyawan  merupakan  penggerak
operasi  perusahaan,  sehingga  jika  kinerja
karyawan meningkat,  maka  kinerja  perusahaan
juga akan meningkat. Para karyawan diarahkan
untuk  meningkatkan  kinerjanya  agar  memiliki
sikap  dan  perilaku  yang  mencerminkan
tanggung  jawab,  loyalitas,  serta  kedisiplinan.
Untuk  mencapai  kinerja  terbaik  perusahaan
berkepentingan  melakukan  penilaian  terhadap
pelaksanaan  tugas  pekerjaan  yang  dihasilkan
oleh  para  karyawan  sesuai  dengan  rangkaian
sistem yang berlaku dalam perusahaan.
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Seorang karyawan dalam mengerjakan
tugasnya dengan baik, seringkali ditentukan oleh
penilaian  terhadap  kinerjanya.  Penilaian  tidak
hanya  dilakukan  untuk  membantu  mengawasi
sumber  daya  perusahaan  namun  juga  untuk
mengukur tingkat  efisiensi penggunaan sumber
daya yang ada dan mengidentifikasi hal-hal yang
perlu  diperbaiki.  Penilaian  terhadap  kinerja
merupakan faktor  penting untuk  meningkatkan
kinerja  dan  motivasi  karyawan,  bagian-bagian
yang menunjukkan kemampuan karyawan yang
kurang dapat  diedentifikasi,  diketahui  sehingga
dapat  ditentukan  strategi  dalam  meningkatkan
kinerjanya. 

Kinerja dapat diartikan sebagai tingkat
hasil  kerja  atau  kemampuan  karyawan  dalam
mencapai  persyaratan-persyaratan  pekerjaan
yang diberikan baik dari  segi  kualitas maupun
kuantitas. Kinerja juga bermakna sebagai ukuran
suatu  hasil  kerja,  oleh  karena  itu  kinerja
karyawan dapat diartikan sebagai suatu kondisi
yang  menunjukkan  kemampuan  seorang
karyawan  dalam  menjalankan  tugasnya  di
tempat kerja serta menggambarkan adanya suatu
perbuatan  yang  ditampilkan  karyawan  dalam
aktivitas bekerja.

Selama ini  PT. Lion Mentari Airlines
Surabaya belum mempunyai  karyawan  dengan
kompetensi yang memadai, motif berprestasinya
masih  rendah,  tingkat  kedisiplinan  pun  masih
kurang  dan  kondisi  lingkungan  yang  tidak
kurang  mendukung  karyawan  dalam
melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat,
aman,  dan  nyaman.  Ini  dibuktikan  dengan
rendahnya produktivitas karyawan dan sulitnya
mengukur  kinerja  karyawan,  oleh  karena  itu
dalam penelitian  ini  akan  dilakukan penelitian
penilaian  kinerja  berdasarkan  kompetensi
karyawan, motivasi kerja dan disiplin kerja. 

Kompetensi  itu  sendiri  merupakan
bagian  dalam  dan  selamanya  ada  pada
epribadian seseorang dan dapat memprediksikan
tingkah laku dan performansi  secara  luas pada
semua  situasi  dan  job  tasks.  Peningkatan
kompetensi  karyawan sangat  diperlukan dalam
mendukung  kemampuan  kerja  sekaligus
menentukan  tingkat  kinerja  yang  dihasilkan
karyawan.

Semakin  tinggi  kompetensi  maka
kinerja karyawan akan semakin tinggi. Seberapa
besar  kompetensi  seseorang  apabila  tidak

didukung  motivasi  yang  tinggi  maka  kinerja
yang  akan  dicapai  tidak  akan  optimal,  oleh
karena  itu  harapan  dari  sebuah  prestasi  dapat
diraih  apabila  dalam  diri  seseorang  memiliki
motivasi yang tinggi. 

Motivasi  dalam  bekerja  diperlukan
karena  merupakan  kekuatan  yang  dapat
mengarahkan sikap dan perilaku karyawan untuk
mencapai  tujuan.  Motivasi  adalah  suatu
kekuatan  potensial  yang  ada  di  dalam  diri
seorang  karyawan,  yang  dapat
dikembangkannya  sendiri  atau  dikembangkan
oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya
berkisar  sekitar  imbalan  moneter  dan  imbalan
non  moneter,  yang  dapat  mempengaruhi  hasil
kinerjanya secara positif atau secara negatif, hal
mana tergantung pada situasi dan kondisi yang
dihadapi  orang  yang  bersangkutan.  Peranan
pimpinan  dalam  memberikan  motivasi  kepada
karyawan  sangat  penting.  Hal  ini  diartikan
bahwa  dalam  memotivasi  karyawan  pimpinan
harus  memahami  serangkaian  kebutuhan
karyawan. Pemberian motivasi yang tepat sesuai
kebutuhan karyawan akan memberikan peluang
bagi perusahaan dalam mendukung tercapainya
tujuan perusahaan.

Motivasi yang dimiliki seseorang akan
semakin  efektif  apabila  dorongan  untuk
melakukan  pekerjaan  tumbuh  dari  dalam  diri
individu.  Motivasi  ekstrinsik  dan  instrinsik,
keduanya mempunyai peran yang amat penting
dalam mendukung peningkatan kinerja.

Untuk  mencapai  kinerja  karyawan
yang  terbaik,  maka  manajemen  sumber  daya
karyawan  harus  malaksanakan  beberapa
kelompok  aktivitas  yang  semuanya  saling
berhubungan  dan  terkait,  seperti  yang  terjadi
dalam  konteks  perusahaan  meliputi  :
perencanaan sumber daya karyawan, penerapan
disiplin  kerja,  kompensasi  dan  tunjangan
kesehatan, keselamatan dan keamanan, hubungan
karyawan dan buruh.  Disiplin  merupakan  fungsi
operatif dari manajemen sumber daya karyawan
yang  terpenting,  karena  semakin  baik  disiplin
karyawan  semakin  tinggi  kinerja  yang  dapat
dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi
perusahaan mencapai  hasil  yang optimal.  Pada
umumnya  apabila  orang  memikirkan  tentang
disiplin,  yang  terbayang  adalah   berupa
hukuman  berat,  padahal  hukuman  hanya
sebagian  dari  seluruh   persoalan  disiplin.
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Dengan disiplin kerja yang baik diharapkan akan
terwujud lingkungan yang tertib,  berdaya guna
dan berhasil guna melalui seperangkat  peraturan
yang jelas dan tepat. Umumnya disiplin ini dapat
dilihat dari indikator seperti : karyawan datang
ke tempat kerja tepat  waktu;  berpakaian rapih,
sopan,  memperhatikan  etika  cara  berpakaian
sebagaimana  mestinya  seorang  karyawan;
karyawan  mempergunakan  alat-alat  dan
perlengkapan sesuai  ketentuan,  mereka bekerja
penuh  semangat  dan  bekerja  sesuai  dengan
aturan yang ditetapkan perusahaan.  Kebiasaan-
kebiasaan  di  atas  akan  terwujud  kalau   para
karyawannya  mempunyai  disiplin  yang  baik.
Penanaman  disiplin  ini  tentunya  perlu
diterapkan  oleh  seorang  pemimpin  terhadap
bawahannya  untuk  menciptakan  kinerja  atau
kualitas kerja yang baik. 

Penerapan disiplin kerja di lingkungan
kerja,  memang  awalnya  akan  dirasakan  berat
oleh para karyawan, tetapi apabila terus menerus
diberlakukan  akan  menjadi  kebiasaan,  dan
disiplin  tidak  akan  menjadi  beban  berat  bagi
para   karyawan. Disiplin ini perlu diterapkan di
lingkungan  kerja,  karena  seperti  telah
disinggung  di  atas  bahwa  disiplin  tidak  lahir
begitu  saja,  tetapi  perlu  adanya   pembinaan-
pembinaan dalam menegakkan disiplin kerja ini.

Selain  kompetensi,  motivasi  dan
disiplin,  lingkungan  kerja  dalam  suatu
perusahaan  juga  sangat  penting  untuk
diperhatikan manajemen. Meskipun lingkungan
kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam
suatu  perusahaan,  namun  lingkungan  kerja
mempunyai  pengaruh  langsung  terhadap  para
karyawan  yang  melaksanakan  proses  produksi
tersebut. Meskipun faktor ini adalah penting dan
besar  pengaruhnya,  akan  tetapi  masih  banyak
perusahaan  yang  sampai  saat  ini  kurang
memperhatikan lingkungan kerja tempat di mana
para karyawannya bekerja. 

Karyawan  akan  mampu  mencapai
kinerja  maksimal  apabila  memiliki  motif
berprestasi tinggi.  Motif berprestasi  yang perlu
dimiliki karyawan harus ditumbuhkan dalam diri
sendiri yang akan membentuk kekuatan diri dan
dari  lingkungan  kerja  yang  turut  mendukung
maka pencapaian kinerja akan lebih mudah.

Karyawan akan mampu melaksanakan
kegiatannya dengan baik, sehingga dicapai suatu
hasil  yang  optimal,  apabila  diantaranya

ditunjang  oleh  suatu  kondisi  lingkungan  yang
sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik
atau  sesuai  apabila  karyawan  dapat
melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat,
aman, dan nyaman. Ketidaksesuaian lingkungan
kerja  dapat  dilihat  akibatnya  dalam  jangka
waktu  yang  lama.  Lebih  jauh  lagi,  Keadaan
lingkungan  yang  kurang  baik  dapat  menuntut
tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak
mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja
yang efisien. Banyak faktor yang mempengaruhi
terbentuknya  suatu  kondisi  lingkungan  kerja.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka
peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam
pada  penelitian  yang  berjudul  “Analisis
Pengaruh  Kompetensi,  Motivasi,  Kedisiplinan
dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja
Customer  Service  PT.  Lion  Mentari  Airlines
Surabaya”.

Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,

maka  rumusan  penelitian  adalah  sebagai
berikut :
1. Apakah  variabel  kompetensi,  motivasi

kerja,  kedisiplinan  dan  lingkungan  kerja
secara  simultan  berpengaruh  terhadap
Kinerja Customer Service PT. Lion Mentari
Airlines Surabaya?

2. Apakah  variabel  kompetensi,  motivasi
kerja,  kedisiplinan  dan  lingkungan  kerja
secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja
Customer  Service  PT.  Lion  Mentari
Airlines Surabaya?

3. Dari  keempat  variabel  tersebut,  variabel
manakah  yang  berpengaruh  dominan
terhadap  Kinerja  Customer  Service  PT.
Lion Mentari Airlines Surabaya?

Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  permasalahan  yang

diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk  menguji  apakah  variabel

kompetensi, motivasi kerja, kedisiplinan dan
lingkungan  kerja  secara  simultan
berpengaruh  terhadap  Kinerja  Customer
Service PT. Lion Mentari Airlines Surabaya.

2. Untuk  menguji  apakah  variabel
kompetensi, motivasi kerja, kedisiplinan dan
lingkungan kerja secara parsial berpengaruh
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terhadap Kinerja Customer Service PT. Lion
Mentari Airlines Surabaya.

Untuk  menguji  dari  keempat  variabel
tersebut,  variabel manakah  yang berpengaruh
dominan terhadap Kinerja Customer Service PT.
Lion Mentari Airlines Surabaya.

Landasan Teori
Manajemen  sumber  daya  manusia

adalah  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan
oleh  pimpinan  untuk  memperoleh,
mempertahankan  dan  mengembangkan  tenaga
kerja, baik dari  segi kualitas maupun kuantitas
dengan  memperhatikan  sifat  dan  hakekat
manusia  sebagai  anggota  organisasi
bersangkutan  secara  tepat  dan  efisien  atau
dengan kata lain keberhasilan pengelolaan suatu
organisasi beserta aktivitasnya sangat ditentukan
oleh  kegiatan  pendayagunaan  sumber  daya
manusia.

Kompetensi  merupakan  kemampuan
menjalankan  tugas  atau  pekerjaan  dengan
dilandasi  oleh  pengetahuan,  keterampilan,  dan
didukung oleh sikap yang menjadi karakteristik
individu. 

Faktor  yang  dapat  memengaruhi
kecakapan  kompetensi  seseorang,  yaitu
keyakinan  dan  nilai-nilai,  keterampilan,
pengalaman, karekteristik kepribadian, motivasi,
isu  emosional,  kemampuan  intelektual,  dan
budaya organisasi.

Michael  Zwell  (dalam  Wibowo,
2007:93) memberikan lima kategori kompetensi,
yang terdiri dari task achievement, relationship,
personal attribute, managerial, dan leadership. 

1. Task  achievement  (prestasi)merupakan
kategori  kompetensi  yang  berhubungan
dengan kinerja baik. 

2. Relationship  (hubungan)merupakan
kategori  kompetensi  yang  berhubungan
dengan  komunikasi  dan  bekerja  baik
dengan  orang  lain  dan  memuaskan
kebutuhannya.

3.  Personal attribute (atribut pribadi)merupakan
kompetensi  intrinsik  individu  dan
menghubungkan bagaimana orang berpikir,
merasa, belajar, dan berkembang. 

4. Managerial  (manajerial)  merupakan
kompetensi  yang secara  spesifik  berkaitan
dengan  pengelolaan,  pengawasan  dan
mengembangkan  orang.  Kompetensi
manajerial  berupa:  memotivasi,
memberdayakan,  dan  mengembangkan
orang lain.

5. Leadership  (kepemimpinan)  merupakan
kompetensi  yang  berhubungan  dengan
memimpin  organisasi  dan  orang  untuk
mencapai  maksud,  visi,  dan  tujuan
organisasi. 

Menurut T. Hani Handoko (2008;250)
motivasi  diartikan  sebagai  keadaan  dalam
pribadi  seseorang  yang  mendorong  keinginan
individu  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan
tertentu guna mencapai tujuan.

Menurut  Hasibuan  (2012:193),
kedisplinan  adalah  kesadaran  dan  kesediaan
seseorang mentaati semua peraturan perusahaan
dan norma-norma social yang berlaku. Disiplin
yang  baik  mencerminkan  besarnya  tanggung
jawab  seseorang  terhadap  tugas-tugas  yang
diberikan  kepadanya.  Hal  ini  akan  mendorong
gairah  kerja,  semangat  kerja  dan  terwujudnya
tujuan organisasi.

Alex Nitisemito (2009:39), Lingkungan
kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar
pekerjaan  dan  dapat  mempengaruhi  seorang
karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya.

Siagian (2008:29) menyebutkan bahwa
kinerja  adalah  “hasil  yang  dicapai  oleh
seseorang  secara  efektif  dan  efisien”sehingga
dapat  diartikan  sebagai  gambaran  kemampuan
seorang  karyawan  untuk  menyesuaikan  suatu
pekerjaan  yang  diembannya  secara  tepat  guna
dan  berhasil  guna.  Dengan  kata  lain  kinerja
merupakan tingkat kesuksesan yang dicapai oleh
seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan
yang menjadi tanggung  jawabnya.

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kajian dari latar belakang

masalah,  teoritis  tersebut  diatas  maka  dapat
diajukan  beberapa  hipotesis  penelitian  sebagai
berikut:
1. Terdapat pengaruh dari variabel kompetensi,

motivasi kerja, kedisiplinan dan lingkungan
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kerja  secara  simultan  terhadap  Kinerja
Customer Service PT. Lion Mentari Airlines
Surabaya.

2. Terdapat pengaruh dari variabel kompetensi,
motivasi kerja, kedisiplinan dan lingkungan
kerja  secara  parsial  terhadap  Kinerja
Customer Service PT. Lion Mentari Airlines
Surabaya.

3. Dari  keempat  variabel  tersebut,
variabelkompetensi yang  berpengaruh
dominan terhadap Kinerja Customer Service
PT. Lion Mentari Airlines Surabaya.

Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti

menggunakan penelitian kuantitatif, karena data
yang  diperoleh  nantinya  berupa  angka.  Dari
angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut
dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua
variabel,  yaitu  kompetensi,  motivasi  kerja,
kedisiplinan  dan  lingkungan  kerja  sebagai
variabel  bebas  (independent)  dan  kinerja
karyawan sebagai variabel terikat (dependent).

Metode  pengumpulan  data  yang
digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara,
yaitu  studikepustakaan  (Library  Research)  dan
studi  lapangan  (Field  Research)  yaitu
menggunakan  instrument  penelitian  berupa
kuesioner  dengan  cara  menyebar  daftar
pertanyaan  untuk  diisi  oleh  masing  –  masing
karyawan,  dimana  kuesioner  tersebut
sebelumnya  telah  dilakukan  uji  coba  terlebih
dahulu  kepada  karyawan  secara  acak  guna
mengetahui kevalidan alat ukur yang digunakan
dalam penelitian ini.

Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan
pengamatan  serta  keterlibatan  langsung
penyusun  sebagai  karyawan  selama  6  (enam)
bulan  terakhir  di  PT.  Lion  Mentari  Airlines
Surabaya  yang  beralamat  di  Bandara  Juanda,
Sidoarjo.

Analisis data dan Pembahasan
Teknik  analisis  data  yang  digunakan

untuk memecahkan permasalahan yang terdapat
dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis
kuantitatif,  yaitu  analisis  data  dengan
mengadakan  perhitungan-perhitungan  yang
relevan dengan masalah yang dianalisis. Teknik
analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  teknik  analisis  regresi  linear  berganda,
dengan  bantuan  program  computer  Statistical

Package  for  Social  Science  (SPSS)  16  for
windows. 

Adapun bentuk umum dari persamaan
regresi linear berganda secara sistematis adalah
sebagai berikut:

Keterangan : 
Y = Kinerja Karyawan 
a = konstanta 
b1-b4 = slope  atau  arah  garis  regresi  yang

menyatakan  perubahan  nilai  Y
akibat perubahan 1 unit X 

x1 = Kompetensi
x2 = Motivasi Kerja 
x3 = Kedisiplinan
x4 = Lingkungan Kerja

Sebelum  model  regresi  digunakan
untuk  menguji  hipotesis,  tentunya  model
tersebut harus bebas dari gejala asumsi klasik.

Hasil  analisis  terhadap  variabel
Kompetensi  (x1)  ,  melalui  perhitungan  SPSS
versi  16,  berdasarkan  rekapitulasi  jawaban
kuesioner,  rata-rata  jawaban  responden  untuk
Kompetensi  (x1)  berada  pada  skor  jawaban  4
yang berarti Setuju. 
Dimana, rata-rata jawaban responden untuk x1.1

adalah 4 (Setuju) artinya Karyawan mempunyai
sikap  perilaku  yang  baik  mampu  merespon
sesuatu  dengan  cara  tertentu,  memiliki
kepercayaan diri, mampu mengontrol diri, tabah
dan memiliki daya tahan.
Rata-rata jawaban responden untuk x1.2 adalah 4
(Setuju)  artinya  karyawan  memiliki  niat,
keinginan  kuat  yang  mendorong  untuk
melakukan  suatu  tindakan  atau  kegiatan  kerja
untuk memperoleh kinerja yang baik.
Rata-rata jawaban responden untuk x1.3 adalah 4
(Setuju) artinya karyawan memiliki pengetahuan
tentang tugas dan pekerjaan yang di berikan.
Rata-rata jawaban responden untuk x1.4 adalah 4
(Setuju) artinya karyawan memiliki ketrampilan
yaitu  kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas
tertentu, baik secara fisik maupun mental.

Hasil analisis terhadap variabel Motivasi
kerja  (x2)  melalui  perhitungan  SPSS  versi  16,
berdasarkan  rekapitulasi  jawaban  kuesioner,
rata-rata  jawaban  responden  untuk   Motivasi
kerja  (x2)  berada  pada  skor  jawaban  4  yang
berarti Setuju.
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Dimana, rata-rata jawaban responden untuk x2.1

adalah  4  (Setuju)  artinya  karyawan  selalu
berupaya  menyelesaikan  tugas  yang  bersifat
menantang  dan  melakukan  pekerjaan  yang
kreatif  sebagai  upaya  pengembangan  diri,
ketrampilan dan potensi diri.
Rata-rata jawaban responden untuk x2.2 adalah 4
(Setuju) artinya karyawan sangat mengharapkan
status/kedudukan,  pengakuan,  apresiasi  dan
pengahargaan  yang  sesuai  dengan  status  dan
kedudukan.
Rata-rata jawaban responden untuk x2.3 adalah 3
(Kurang  Setuju)  artinya  kariayawan  selalu
bersikap bersahabat, cinta dan kekeluargaan baik
dalam  kelompok-kelompok  kerja  formal  dan
informal  serta  kegiatan-kegiatan/acara
perusahaan,  karena ada perasaan memiliki  dan
diterima  dalam  kelompok  tersebut. Rata-rata
jawaban responden untuk x2.4 adalah 4 (Setuju)
artinya  perusahaan  selalu  memberikan
perlindungan,  menciptakan kenidisi  kerja  yang
aman,  upaya  pengembangan  karyawan  serta
rencana  dan  tindakan  lain  yang  dapat
memberikan  keamanan  dan  kenyamanan  kerja
bagi karyawan.
Rata-rata jawaban responden untuk x2.5 adalah 4
(Setuju)  artinya  perusahaan telah  menyediakan
ruangan istirahat, ketentuan waktu makan siang,
menyediakan  air  minum,  menciptakan  suasana
lingkungan  yang  bersih,  memberikan  liburan
dan cuti, balas jasa dan jaminan sosial

Hasil  analisis  terhadap  variabel
Kedisiplinan  (x3),  melalui  perhitungan  SPSS
versi  16,  berdasarkan  rekapitulasi  jawaban
kuesioner,  rata-rata  jawaban  responden  untuk
Kedisiplinan  (x3)  berada  pada  skor  jawaban  4
yang berarti Setuju.
Dimana, rata-rata jawaban responden untuk x3.1

adalah  4  (Setuju)  artinya  pekerjaanyang
dibebankan  kepada  karyawan  sudah  sesuai
dengan  kemampuan  karyawan  sehingga
karyawan  dapat bekerja  dengan  sungguh-
sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.
Rata-rata jawaban responden untuk x3.2 adalah 3
(Kurang  Setuju)  artinya  pimpinan  kurang
memberi  contoh  yang  baik,  kurang berdisiplin
baik,  kurang  jujur,  kurang  adil,  serta  kurang
sesuai  dengan  perbuatan sehingga  kurang
menjadi teladan yang baik bagi karyawan.
Rata-rata jawaban responden untuk x3.3 adalah 4
(Setuju)  artinya  karyawan  puas  dengan  balas

jasa atau gaji dan kesejahteraan yang di berikan
perusahaan  sehingga  semakin  mencintai
pekerjaan dan lebih disiplin dalam bekerja.
Rata-rata jawaban responden untuk x3.4 adalah 3
(Kurang Setuju) artinya sanksi hukuman yang di
terapkan oleh perusahaankurang sesuai sehingga
membuat  karyawan  kurang  disiplin  dalam
bekerja.
Rata-rata jawaban responden untuk x3.5 adalah 4
(Setuju) artinya karyawan selalu disiplin dalam
tugas dan pekerjaan karena ketegasan pimpinan
dalam tindakan pendisiplinan

Hasil  analisis  terhadap  variabel
Lingkungan kerja (x4) melalui perhitungan SPSS
versi  16,  berdasarkan  rekapitulasi  jawaban
kuesioner,  rata-rata  jawaban  responden  untuk
Lingkungan kerja (x4) berada pada skor jawaban
4 yang berarti Setuju.
Dimana, rata-rata jawaban responden untuk x4.1

adalah  3  (Kurang  Setuju)  artinya  penerangan,
suhu  udara,  suara  bising,  penggunaan  warna,
ruang  gerak  yang  diperlukan  serta  keamanan
kerjamasih  kurang  baik. Rata-rata  jawaban
responden untuk  x4.2 adalah  4  (Setuju)  artinya
hubungan karyawan dengan atasan dan dengan
rekan sekerja sudah baik.

Hasil  analisis  terhadap variabel Kinerja
Karyawan  (Customer  Service)  (Y),  melalui
perhitungan  SPSS  versi  16,  berdasarkan
rekapitulasi  jawaban  kuesioner,  rata-rata
jawaban  responden  untuk   Kinerja  Karyawan
(Y)  berada  pada  skor  jawaban  4  yang  berarti
Setuju.
Dimana, rata-rata jawaban responden untuk y.1
adalah  4  (Setuju)  artinya  dalam  menjalankan
tupoksi,  karyawan  sudah  paham  tentang  tugas
pokok  dan  fungsi  masing-masing  serta
mengerjakan  tugas  sesuai  dengan  apa  yang
menjadi tanggung jawabnya.
Rata-rata jawaban responden untuk Y.2 adalah 4
(Setuju) artinya karyawan memiliki kemampuan
inovasi  yang  positif  dan  dapat  segera
menyampaikan  pada  atasan  serta
mendiskusikanya  pada  rekan  kerja  tentang
pekerjaan.
Rata-rata jawaban responden untuk Y.3 adalah 4
(Setuju)  artinya  dalam  menjalankan  tugas
karyawan selalu memperhatikan kecepatan kerja
dan  selalu  menggunakan/  mengikuti  metode
kerja yang ada.
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Rata-rata jawaban responden untuk Y.4 adalah 4
(Setuju) artinya tidak hanya cepat, namun dalam
menyelesaikan  tugas  karyawan   juga  selalu
disiplin dalam mengerjakan tugas dengan teliti
dalam   bekerja  serta  melakukan  pengecekan
ulang.
Rata-rata jawaban responden untuk Y.5 adalah 4
(Setuju) artinya karyawan memiliki kemampuan
dalam  bekerjasama  dengan  rekan  kerja  lainya
seperti  bisa menerima dan menghargai pendapat
orang lain.

Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  data  dan

pembahasan  hasil  penelitian,  maka  dapat
dikemukakan  beberapa  kesimpulan  sebagai
berikut :
1. Dari hasil output SPSS, Fhitung> Ftable (63,847

> 2,701) atau Signifikan < Alpha (0,000 <
0,05),  makaada  pengaruh  yang  signifikan
antara  variable  bebas  Kompetensi  (x1),
Motivasi kerja (x2),  Kedisiplinan (x3) dan
Lingkungan  kerja  (x4)secara  serempak
terhadap variable terikat  Kinerja Customer
Service  pada  PT.  Lion  Mentari  Airlines
Surabaya  (Y).  Jadi  berdasarkan hipotesis
pertama yang diajukkan peneliti di Bab II,
bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan
antara variable bebas secara bersama-sama
atau  simultan  terhadap  variable  terikat
diterima atau terbukti.

2. Dari hasil out-put SPSS untuk Kompetensi
(x1)  memiliki  nilai  thitung> ttabel(5,649  >
1,692),  Motivasi  kerja  (x2)  memiliki  nilai
thitung> ttabel (4,502 > 1,692) Kedisiplinan (x3)
memiliki  nilai  thitung> ttabel (5,196  >  1,692)
dan  Lingkungan  kerja  (x4)memiliki  nilai
thitung> ttabel (6,003  >  1,692)  dengan
Signifikan  <  Alpha  (0,000  <  0,05), maka
ada  pengaruh  secara  parsial  antara
Kompetensi  (x1),  Motivasi  kerja  (x2),
Kedisiplinan (x3) dan Lingkungan kerja (x4)
terhadap Kinerja Customer Service (Y).Jadi
berdasarkan hipotesis kedua yang diajukkan
peneliti di Bab II, bahwa terdapat pengaruh
secara  parsial  antara  variabel  bebas
Kompetensi  (x1),  Motivasi  kerja  (x2),
Kedisiplinan (x3) dan Lingkungan kerja (x4)
terhadap variabel terikat (Y)  diterima atau
terbukti.

3. Nilai  Standardized  Beta variabel
Lingkungan  kerja  (x4) memiliki  nilai
tertinggi/terbesar,  sehingga  variabel  ini
dinyatakan berpengaruh  Dominan  terhadap
Kinerja Customer Service (Y).

4. Berdasarkan  out-put  SPSS  pada  table
diatas,  R2  sebesar  0,898 berarti  bahwa
kontribusi keempat variable bebas terhadap
Kinerja  Customer  Service adalah  sebesar
89,8 %,  sedangkan  sisa  10,2%  adalah
sumbangan  dari  faktor  lain  yang  tidak
termuat dalam penelitian ini.

Saran 
Berdasarkan  kesimpulan  –  kesimpulan  diatas
saran yang dapat  diberikan  oleh peneliti  adalah
sebagai berikut: 
1. Secara  simultan  maupun  secara  parsial

variabel kompetensi x1), motivasi kerja (x2),
kedisiplinan (x3) dan lingkungan kerja (x4)
terhadap Kinerja Customer ServicePT. Lion
Mentari  Airlines  Surabaya,  berpengaruh
positif.  Namun   perusahan   perlu
memperhatikan,  menambahkan  dan
memperbaiki :

Perlu  upaya-upaya  motivasi  yang
berhubungan  dengan  kebutuhan  social
karyawan.  Menanamkan  sikap  bersahabat,
cinta  dan  kekeluargaan  baik  dalam
kelompok-kelompok  kerja  formal  dan
informal  serta  kegiatan-kegiatan/acara
perusahaan.

Pimpinan  harus memberi  contoh
yang baik,  berdisiplin baik, jujur, adil, serta
sesuai dengan perbuatan sehingga menjadi
teladan yang baik bagi karyawan.

Mempertimbangkan  kembali  balas
jasa  atau  gaji  dan kesejahteraan  yang  di
berikan  perusahaan  sehingga  karyawan
semakin  mencintai  pekerjaan  dan  lebih
disiplin dalam bekerja.

Perusahaan  harus  menambahkan
dan memperbaiki kondisi  lingkungan fisik
yaitu penerangan, suhu udara, suara bising,
penggunaan  warna,  ruang  gerak  yang
diperlukan  karyawan  serta  keamanan
kerjayang mendukung.

2. Perlu  perhatian  khusus  pada  lingkungan
kerja,  baik lingkungan kerja  fisik maupun
lingkungan  kerja  non  fisik.  Semakin  baik
lingkungan kerja maka semakin baik motif
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berprestasi  yang  ditumbuhkan  dalam  diri
karyawan  dan  akan  membentuk  kekuatan
diri  dan  dari  lingkungan  kerja  yang  turut
mendukung maka pencapaian kinerja akan
lebih mudah.

3. Sumbangan  atau  kontribusi  dari  keempat
variabel bebas terhadap peningkatan kinerja
sudah besar  dan  baik,  yaitu  89,8 % yang
mendekati 1. Disarankan bagi peneliti yang
akan  datang  agar  menambahkan  variabel
lain yang tidak termasuk dalam penelitian
ini.
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