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ABSTRAK
 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa dengan 

menjaga asset perusahaan seperti sumber daya manusia salah satunya akan memberikan hasil 

yang optimal pada perusahaan. 

 Permasalahan penelitian ini adalah (1) Akankah motivasi kerja memberikan peranan 

pada kinerja pegawai kantor Notaris/PPAT di Kediri ? (2) Akankah lingkungan kerja akan 

memberi peran pada kinerja pegawai kantor Notaris/PPAT di Kediri ? (3) Akankah gaya 

kepemimpinan akan memberi peran pada kinerja pegawai kantor Notaris/PPAT di Kediri ? (4) 

Akankahmotivasi kerja, lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama akan 

memberi peran pada kinerja kantor Notaris/PPAT di Kediri ? 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan subjek penelitian 

pegawai kantor Notaris/PPAT di Kediri. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 

angket atau kuisioner. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Motivasi kerja berperan positif terhadap 

kinerja pegawai dapat diterima, artinya motivasi kerja yang lebih mendorong akan 

meningkatkan kinerja pegawai Notaris/PPAT di Kediri. (2) Lingkungan kerja berperan positif 

terhadap kinerja pegawai dapat diterima, artinya lingkungan kerjalingkungan kerja yang lebih 

memadai akan meningkatkan kinerja pegawai Notaris/PPAT di Kediri. (3) Gaya 

Kepemimpinan berperan positif terhadap kinerja pegawai dapat diterima, artinya gaya 

kepemimpinan yang lebih berpengaruh akan meningkatkan kinerja pegawai Notaris/PPAT di 

Kediri. (4) Secara bersama-sama motivasi kerja, lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan 

berperan positif terhadap kinerja pegawai dapat diterima, artinya motivasi kerja, lingkungan 

kerja dan gaya kepemimpinan yang lebih baik akan meningkatkan kinerja pegawai 

Notaris/PPAT di Kediri. 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan : (1) Meningkatkan 

semangat kerja pegawai dengan cara memberi perhatian dan dukungan serta memenuhi 
kebutuhan baik fisik maupun psikis. (2) Selain kondisi lingkungan kerja fisik yang memadai 
sebaiknya lingkungan kerja non fisik seperti hubungan baik antara pimpinan dengan 

pegawainya dan hubungan baik antar pegawai juga selalu ditingkatkan guna menghindari 
konflik yang terjadi akibat kurangnya komunikasi. (3) Menentukan gaya kepemimpinan yang 

tepat bagi pegawai dapat membantu meningkatkan kinerja pegawai. 
Kata kunci: : motivasi kerja, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, kinerja pegawai
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I. Latar Belakang Masalah 

   Melihat pentingnya sumber daya 

manusia dalam organisasi, pada 

masalah Sumber Daya Manusia ini 

perlu mendapat motivasi.  

 Agar dapat hasil yang optimal 

maka perusahaan harus menyediakan 

lingkungan kerja fisik maupun 

lingkungan kerja non fisik yang 

memadai. 

 Kepemimpinan mempunyai 

hubungan erat dengan motivasi, 

karena keberhasilan seorang 

pemimpin dalam menggerakkan orang 

lain dalam mencapai tujuan 

 Kinerja tidak hanya hasil pekerjaan 

atau prestasi kerja, maksimal dan 

tidaknya kinerja pegawai dipengaruhi 

adanya peranan motivasi kerja, 

lingkungan kerja dan gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin. 

Untuk itulah saya mengambil judul : “ 

Peranan motivasi kerja, lingkungan 

kerja dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai kantor 

Notaris/PPAT di Kediri ”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Variabel Penelitian 

1. Variabel Penelitian dan Definisi 

Operasional 

Variabel penelitian dari penelitian 

yang akan diteliti adalah Kinerja 

Pegawai sebagai variabel dependen 

(Y) dan Motivasi Kerja (X1), 

Lingkungan Kerja (X2), serta Gaya 

Kepemimpinan (X3) sebagai variabel 

independen (X). 

B. Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan metode 

survey.  

C. Pendekatan Penelitian  

Untuk menganalisis data yang 

digunakan adalah analisis kuantitatif. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah pegawai kantor Notaris/PPAT 

di Kediri. Sedangkan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

83 orang. 

E. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 

Kantor Notaris/PPAT di Kediri yang 

dilaksanakan pada bulan Agustus 

sampai Nopember tahun 2014 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data 

primer yaitu data yang diperoleh 

melalui penyebaran angket kuesioner.  

G. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah menggunakan 

angket atau kuisioner. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan 

adalah analisis kuantitatif. data yang 

berwujud angka-angka dengan cara 

pembahasannya dengan uji stastistik. 
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1. Analisis Deskriptif 

Dalam hal ini penulisan dilakukan 

dengan menggunakan analisa 

deskriptif, kemudian dilakukan uraian 

dan penafsiran. 

2. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Tujuan dilakukan uji 

validitas adalah untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner.  

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2006) 

reliabilitas adalah “alat untuk 

mengukur suatu kuisioner yang 

konstruk yang merupakan 

indikator driabel atau kontruk”.  

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel 

pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas 

dilakukan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel 

independen.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas 

adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain.  

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk mengetahui 

besarnya hubungan dan pengaruh 

variabel independen  

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji 

signifikansi hubungan antar 

variabel 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk 

mengetahui tingkat siginifikansi 

pengaruh variabel-variabel 

independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2005).  

6. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada 

intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat 

(Ghozali, 2005).  

 

III.  HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Deskripsi Tempat Penelitian 

Penelitian ini mengambil sampel 

pegawai kantor Notaris/PPAT di 
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Kediri. Responden merupakan 

pegawai kantor Notaris/PPAT di 

Kediri. 

a. Pembahasan 

1. Terdapat pengaruh positif antara 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Artinya motivasi kerja yang 

ditetapkan kantor atau instansi akan 

mempengaruhi tingginya kinerja 

pegawai. 

2. Terdapat pengaruh positif antara 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Artinya lingungan kerja yang 

ditetapkan kantor atau instansi akan 

mempengaruhi tingginya kinerja 

pegawai. 

3. Terdapat pengaruh positif antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Artinya gaya kepemimpinan 

yang ditetapkan kantor atau instansi 

akan mempengaruhi tingginya kinerja 

pegawai. 

4. Terdapat pengaruh positif antara 

motivasi kerja, lingkungan kerja dan 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini menujukan bahwa 

peningkatan kinerja akan terkait dengan 

motivasi kerja, lingkungan kerja dan 

gaya kepemimpinan.  

 

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya dari 

penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikkut : 

1. motivasi kerja yang lebih mendorong 

akan meningkatkan kinerja pegawai 

Notaris/PPAT di Kediri. 

2. lingkungan kerja yang lebih 

memadai akan meningkatkan kinerja 

pegawai Notaris/PPAT di Kediri. 

3. gaya kepemimpinan yang lebih 

berpengaruh akan meningkatkan 

kinerja pegawai Notaris/PPAT di 

Kediri. 

4. motivasi kerja, lingkungan kerja dan 

gaya kepemimpinan yang lebih baik 

akan meningkatkan kinerja pegawai 

Notaris/PPAT di Kediri. 
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