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ABSTRAK

Disperindag Kota Kediri merupakan
suatu organisasi pemerintahan yang
melakukan kegiatan di bidang usaha
industri berbentuk perorangan, perusahaan,
persekutuan atau badan hukum serta
pelaksana di bidang perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi. Di
dalam suatu organisasi selalu mengalami
adanya perkembangan dan persaingan,
maka untuk dapat mengatasi hal tersebut
harus mampu memaksimalkan dan
mengelola kinerja sumber daya manusia
dengan baik. Pengelolaan sumber daya
manusia tidak lepas dari pengaruh faktor
karyawan yang dinilai berkualitas untuk
organisasi tersebut. Oleh karena itu
perusahaan harus senantiasa mampu
memberikan motivasi yang baik,
komunikasi yang efektif serta lingkungan
kerja yang aman dan nyaman.Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui: (1) apakah
motivasi secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
Disperindag Kota Kediri? (2) apakah
komunikasi secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
Disperindag Kota Kediri? (3) apakah
lingkungan kerja secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan Disperindag Kota Kediri? (4)

apakah motivasi, komunikasi, dan
lingkungan kerja secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan Disperindag Kota Kediri?

Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian korelasi atau korelasional,
dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini
adalah seluruh karyawan Disperindag Kota
Kediri sebanyak 50 orang. Teknik
pengumpulan data menggunakan kuisioner
dan wawancara. Teknik analisis data yang
digunakan adalah regresi linier berganda,
uji t dan uji F.

Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa, ada pengaruh yang signifikan
antara motivasi (X1), komunikasi (X2) dan
lingkungan kerja (X3) secara parsial
maupun simultan terhadap kinerja
karyawan (Y) Disperindag Kota Kediri.
Berdasarkan penelitian ini disarankan
perusahaan terus meningkatkan kualitas
kinerja karyawannya karena dengan
adannya peningkatan tersebut maka hasil
kerja yang di dapat akan memuaskan
perusahaan untuk mencapai tujuan yang di
inginkan serta masyarakat yang merasakan
pelayanan dari para karyawan Disperindag
akan merasa senang dan nyaman.

Kata kunci : Motivasi, komunikasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan.
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I. LATAR BELAKANG

Disperindag Kota Kediri merupakan suatu organisasi pemerintah yang melakukan

kegiatan di bidang usaha industri berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau

badan hukum serta pelaksana di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan

Energi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Organisasi ini

memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan kepada

masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok yang dijalankan oleh Disperindag tersebut, maka

perlu adanya tahapan perkembangan yang cepat tanggap terhadap perubahan lingkungan,

teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin modern.

Untuk itu keberadaan sebuah organisasi sangat diperlukan sebagai suatu wadah yang

dapat menghimpun atau mempermudah manusia dalam bersosialisasi dan bekerja sama.

Fahmi (2014 : 2), mendefinisikan organisasi sebagai berikut:

Organisasi merupakan suatu wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan

tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tak

terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Maka dari itu di dalam menciptakan suatu kerja sama yang baik pada sebuah

organisasi dibutuhkan adannya motivasi dari pimpinan untuk pemberian semangat kerja

terhadap para karyawan, sedangkan unit – unit dari organisasi itu sendiri terdiri atas

orang atau sekelompok orang yang saling berinteraksi membentuk suatu komunikasi

bisnis yang terjadi di dalam lingkungan kerja. Wirawan (2007 : 2) mengemukakan bahwa:

“Interaksi tersebut terkoordinasi secara sadar, artinya dikelola dalam upaya mencapai

tujuanya”.

Organisasi dalam mencapai tujuanya faktor yang paling penting adalah sumber daya

manusia karena keberhasilan suatu organisasi sangat erat kaitanya dengan kualitas kinerja

para anggotanya. Menurut Notoatmodjo (2009 : 124) “kinerja seorang karyawan dapat

diukur dari hasil kerja, hasil tugas, atau hasil kegiatan dalam kurun waktu tertentu”.

Meskipun suatu organisasi telah memiliki karyawan yang berkemampuan baik, namun jika

organisasi tersebut tidak bisa mengarahkan potensi mereka berkinerja tinggi dengan baik

maka hasil kinerja perusahaan akan sulit dicapai secara maksimal.
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Kinerja karyawan yang tinggi akan mendukung produktivitas organisasi, sehingga

sudah seharusnya pimpinan organisasi senantiasa memperhatikan peningkatan kinerja

anggotanya demi kemajuan organisasi. Untuk menciptakan peningkatan kinerja yang

tinggi, maka dibutuhkan adanya motivasi kerja yang baik, Menurut Fahmi (2014 : 107)

“motivasi adalah aktifitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan –

kebutuhan yang diinginkan”. Apabila hal yang diinginkan tidak terjadi, maka akan

menurunkan motivasi kerja karyawan dan akan berdampak pada kinerja karyawan yang

menurun. Sehingga dengan motivasi kerja yang tepat dapat berpengaruh terhadap

semangat kerja karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan untuk mengacu kepada tugas

dan tanggung jawabnya. Dengan pengertian bahwa tercapainya tujuan organisasi berarti

tercapainya pula tujuan para anggota organisasi yang bersangkutan.

Di samping motivasi, dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan

dapat ditentukan oleh faktor lain seperti komunikasi, karena komunikasi merupakan

aktivitas yang mengintegrasikan karyawan secara prilaku dalam meningkatkan kepuasan

kerjanya. Sehingga perlu adanya komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi, hal

tersebut akan berhasil apabila terjadi pemahaman yang sama dari pihak lain untuk berpikir

dan melakukan sesuatu. Menurut Effendy (2006 : 9), komunikasi dimaknai sebagai

berikut:

Kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan,

maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna

mengenai apa yang dipercakapkan.

Selain itu lingkungan kerja yang ada juga merupakan komponen penting dalam

ketenagakerjaan. Menurut Sedarmayanti (2009 : 26), menyatakan bahwa: “secara garis

besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan

kerja non fisik”. Dimana lingkungan kerja adalah kondisi – kondisi material dan psikologis

yang ada dalam organisasi. Maka dari itu organisasi harus menyediakan lingkungan kerja

yang memadai seperti lingkungan fisik (tata ruang kantor yang nyaman, lingkungan yang

bersih, pertukaran udara yang baik, warna, penerangan yang cukup maupun musik yang

merdu), serta lingkungan non fisik (suasana kerja karyawan, kesejahteraan karyawan,

hubungan antar sesama karyawan, hubungan antar karyawan dan pimpinan, serta tempat

ibadah).

Menilik penelitian terdahulu, terdapat research gap pada indikator yang sejenis.

Dimana pada penelitian yang dilakukan Utomo (2014) dengan judul Pengaruh
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Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja

Karyawan dan Dosen STMIK Duta Bangsa Surakarta. Menyatakan bahwa motivasi

mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja, sedangkan tiga variabel lainnya yaitu

kepemimpinan, disiplin, dan lingkungan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Melvani (2012) dengan judul Pengaruh Gaya

Kepemimpinan dan Efektifitas Komunikasi terhadap Kinerja Pegawai Badan Promosi dan

Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan. Menyatakan

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh  signifikan dan positif secara parsial terhadap

kinerja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan sedangkan efektifitas komunikasi tidak

berpengaruh signifikan dan positif secara parsial terhadap kinerja BP3MD Provinsi

Sumatera Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2013) dengan judul Pengaruh

Kedisiplinan, Lingkungan Kerja dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Tenaga Pengajar

Yayasan Pendidikan Luar Biasa Demak. Menyatakan bahwa kedisiplinan dan lingkungan

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja tenaga pengajar sedangkan budaya

kerja berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga pengajar.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang berkaitan dengan urusan pemerintahan

daerah, Disperindag Kota Kediri utamanya kinerja aparatur pelaksananya menunjukan

kinerja yang sudah optimal dan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh dinas sudah

sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan,

nampaknya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga mengalami sedikit

hambatan untuk mencapai tujuan organisasi. Secara kuantitatif terdapat adanya penurunan

motivasi kerja yang ditunjukan oleh tingginya tingkat absensi karyawan Disperindag Kota

Kediri pada tahun 2014 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Sedangkan

hasil dari penelitian menunjukan jumlah absensi karyawan Disperindag cukup tinggi untuk

setiap bulanya. Semakin tingginya absensi yang terjadi di Disperindag Kota Kediri

merupakan masalah karena absensi berarti kerugian akibat terhambatnya penyelesaian

pekerjaan dan penurunan kinerja. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MOTIVASI,

KOMUNIKASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA

KARYAWAN DISPERINDAG KOTA KEDIRI”.
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II. METODE

Kinerja Karyawan

Menurut Bangun (2012 : 231), “kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang

dicapai seseorang berdasarkan persyaratan – persyaratan pekerjaan (job requirement)”.

Menurut Rivai dan Sagala (2009 : 548) “kinerja adalah perilaku yang diperlihatkan oleh

semua individu sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan”. Dari beberapa

pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang

dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar tercipta tujuan yang diinginkan suatu

organisasi dan meminimalisir kerugian serta mampu menciptakan karyawan yang handal

dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Menurut Wirawan (2009 : 157) terdapat beberapa fungsi penilaian kinerja karyawan

yaitu sebagai berikut:

1).Pemberian penghargaan kepada pegawai berupa penyesuaian gaji dan insentif

pegawai.

2).Perencanaan dan pengembangan karir pegawai.

3).Pembinaan pegawai, yaitu dengan memberikan arahan dalam pencapaian tugas,

melatih (coaching), dan konseling pegawai.

Motivasi

Motif atau motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan dari

dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. Pengertian motivasi tidak terlepas

dari kata kebutuhan atau “needs” atau “want”. Kebutuhan adalah suatu potensi dalam diri

manusia yang perlu ditanggapi atau direspons. Menurut Notoatmodjo (2009 : 114)

mengemukakan bahwa :

Tanggapan terhadap kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk

pemenuhan kebutuhan tersebut dan hasilnya adalah orang yang bersangkutan merasa

atau menjadi puas.

Komunikasi

Menurut Fahmi (2014 : 163) menyatakan bahwa komunikasi adalah : “Proses

penyampaian pesan atau maksud yang dilakukan melalui satu pihak atau seseorang kepada

pihak atau orang lain baik dilakukan secara langsung atau melalui media”.

Bentuk cara berkomunikasi mampu mempengaruhi sampainya sebuah pesan secara

cepat atau lambat termasuk pesan yang ditangkap salah dimengerti. Menurut Fahmi (2014

: 166) dalam konteks ilmu komunikasi sering dijelaskan tentang dua bentuk komunikasi
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yang sering terjadi yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal.

1. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal dianggap sebagai bentuk komunikasi yang jelas dan tegas.

Seperti perintah keputusan baik dalam bentuk lisan dan tulisan menggunakan suatu

bahasa. Karena kesalahan dari sebuah perintah bisa berakibat pada kegagalan pekerjaan

yang akan dilaksanakan nantinya.

2. Komunikasi Non Verbal

Komunikasi non verbal adalah suatu komunikasi yang berlangsung secara samar

– samar namun bisa ditangkap itu sebagai bentuk komunikasi. Komunikasi non verbal

sering juga disebut bahasa isyarat atau bahas diam (silent language). Ahli antropologi

mengungkapkan bahwa sebelum kata – kata ditemukan, komunikasi terjadi melalui

gerakan badan atau bahasa tubuh (body language).

Lingkungan Kerja

menurut pendapat Sedarmayanti (2009 : 2) tentang definisi lingkungan kerja yaitu:

Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi,

lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan

kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.

Mangkunegara (2005 : 105), menyatakan bahwa ada beberapa jenis lingkungan

kerja:

1. Kondisi Lingkungan Kerja Fisik meliputi:

a). Faktor Lingkungan Tata Ruang Kerja

Tata ruang kerja yang baik akan mendukung terciptannya hubungan kerja yang

baik antar sesama karyawan maupun dengan atasan karena akan

mempermudah mobilitas bagi karyawan untuk bertemu.

b).Faktor Kebersihan dan Kerapian Ruang Kerja

Ruang kerja yang bersih, rapi, sehat, dan aman akan menimbulkan rasa

nyaman dalam bekerja. Hal ini akan meningkatkan gairah dan semangat kerja

karyawan dan secara tidak langsung akan meningkatkan efektifitas kinerja

karyawan.

2. Kondisi Lingkungan Kerja Non Fisik yang meliputi:

a). Faktor Lingkungan Sosial
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Lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah

latar belakang keluarga, yang antara lain status keluarga, jumlah keluarga,

tingkat kesejahteraan dan lain – lain.

b).Faktor Status Sosial

Semakin tinggi jabatan seseorang semakin tinggi pula kewenangan dan

keleluasaan dalam mengambil keputusan.

c). Faktor Hubungan Kerja dalam Perusahaan

Hubungan kerja yang ada dalam perusahaan adalah hubungan kerja antara

karyawan dengan karyawan dan antara karyawan dengan atasan.

d).Faktor Sistem Informasi

Dengan adanya komunikasi di lingkungan perusahaan maka anggota

perusahaan akan berinteraksi, saling memahami, saling mengerti satu sama lain

dapat menghilangkan perselisihan salah faham.

3. Kondisi Psikologis dari Lingkungan Kerja yang meliputi:

a). Rasa Bosan

Kebosanan kerja dapat disebabkan perasaan yang tidak enak, kurang bahagia,

kurang istirahat, dan perasaan lelah.

b).Keletihan dalam Bekerja

Keletihan kerja terdiri atas dua macam yaitu keletihan kerja psikis dan

keletihan  psikologis yang dapat menyebabkan meningkatkan absensi dan

kecelakaan.

Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dari penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil

penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca yaitu sebagai berikut:

1. Utomo (2014) dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Disiplin Kerja

dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dan Dosen STMIK Duta Bangsa

Surakarta.Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian kualitas data,

pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Hasil

penelitian menunjukan bahwa Variabel motivasi mempunyai pengaruh negatif terhadap

kinerja, sedangkan tiga variabel lainnya yaitu kepemimpinan, disiplin, dan lingkungan

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja.

2. Melvani (2012) dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Efektifitas

Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Promosi dan Perizinan Penanaman
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Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis data dilakukan

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan

bahwa Variabel gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif secara parsial

terhadap kinerja BP3MD sedangkan efektivitas komunikasi tidak berpengaruh

signifikan dan positif secara parsial terhadap kinerja.

3. Arianto (2013) dengan judul Pengaruh Kedisiplinan, Lingkungan Kerja dan Budaya

Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Pengajar Yayasan Pendidikan Luar Biasa Demak.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel kedisiplinan dan lingkungan kerja tidak

brpengaruh signifikan terhadap kinerja tenaga pengajar sedangkan variabel budaya kerja

berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga pengajar.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan dari landasan teori, maka dapat disusun suatu kerangka

konseptual dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar:

Hipotesis

H1  : Diduga motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Disperindag

Kota Kediri.

H2  : Diduga komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Disperindag

Kota Kediri.

H3  : Diduga lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan

Disperindag Kota Kediri.

H4  : Diduga motivasi, komunikasi, dan lingkungan kerja secara bersama – sama

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Disperindag Kota Kediri.

Identifikasi Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y)

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Motivasi (X1)

Komunikasi (X2)

Lingkungan Kerja (X3)

Kinerja Karyawan (Y)
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Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah motivasi (X1), komunikasi

(X2), lingkungan kerja (X3), dan kinerja karyawan (Y).

Definisi Operasional Variabel

1. Kinerja (Y) adalah: suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh karyawan atau sekelompok

karyawan Disperindag Kota Kediri, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab

masing – masing. Indikator kinerja menurut Bangun (2012 : 234) sebagai berikut:

a. Jumlah Pekerjaan

b. Kualitas Pekerjaan

c. Ketepatan Waktu

d. Kehadiran

e. Kemampuan Kerja Sama

2. Motivasi (X1) adalah: suatu dorongan kekuatan yang dihasilkan dari keinginan

karyawan Disperindag Kota Kediri untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhanya.

Indikator motivasi menurut Robbins dan Judge (2015 : 128) sebagai berikut:

a. Kebutuhan Fisiologis

b. Kebutuhan Rasa Aman

c. Kebutuhan Sosial

d. Kebutuhan Penghargaan

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri

3. Komunikasi (X2) adalah: mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antara

karyawan satu dengan yang lainnya dan mengembangkan semua lambang pikiran,

bersama – sama dengan sarana untuk menyiarkanya dalam ruang dan merekamnya

dalam waktu. Indikator komunikasi menurut Imron (2007 : 10) sebagai berikut:

a. Pengertian

b. Kesenangan

c. Pengaruh pada Sikap

d. Hubungan yang Makin Baik

e. Tindakan

4. Lingkungan Kerja (X3) adalah: adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja

pada Kantor Disperindag Kota Kediri yang dapat memengaruhi mereka dalam

menjalankan pekerjaan yang dikerjakannya. Indikator lingkungan kerja menurut

Sedarmayanti (2009 : 28) sebagai berikut:

a. Penerangan
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b. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja

c. Kebisingan di Tempat Kerja

d. Bau Tidak Sedap di Tempat Kerja

e. Keamanan di Tempat Kerja

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan variabel – variabel yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian korelasi atau korelasional. Sedangkan pendekatan

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang akan dianalisis dalam

penelitian ini berbentuk angka.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pada Kantor Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi (Disperindag), Jalan Penanggungan

No. 7 Kota Kediri. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei – September 2015.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Disperindag pada Tahun 2015

dengan jumlah 50 orang karyawan, sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu seluruh

populasi yaitu sebanyak 50 orang dengan menggunakan teknik smpling jenuh.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuisioner dan wawancara,

sedangkan untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini diukur

dengan menggunakan metode skala Likert (Likert’s Summated Ratings).

Validitas Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2012 : 267) “validitas merupakan derajat ketepatan antara data

yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti”.

2. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2012 : 268) menyatakan “instrumen yang reliabel adalah instrumen yang

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan

data yang sama”.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

2. Studi Lapangan

a. Kuisioner
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b. Wawancara

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012 : 147) mendefinisikan analisis deskriptif sebagai

berikut:

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adannya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi.

2. Analisis Kuantitatif

a. Uji Asumsi Klasik

1). Uji Normalitas

Ghozali (2011 : 160) mengemukakan bahwa: “uji normalitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen

keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal”.

2).Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaaan dimana antara dua variabel independen atau

lebih pada model regresi terjadi  hubungan linier yang sempurna atau mendekati

sempurna.

3).Uji Autokorelasi

Menurut Wijaya (2009 : 120) mengemukakan bahwa: “uji autokorelasi bertujuan

menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t - 1)”.

4).Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sekaran (2006 : 299) “analisis regresi liner berganda digunakan untuk

menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel

terikat yang berskala interval”. Sehingga dapat  digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh motivasi, komunikasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja

karyawan seperti yang telah dikemukakan oleh Arikonto (2006 : 296) dengan

persamaan regresi sebagai berikut:
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Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 + b3 . X3 + e

Keterangan:

Y = Kinerja Karyawan

X1 = Motivasi

X2 = Komunikasi

X3 = Lingkungan Kerja

a = Bilangan Konstanta

b1,b2, b3 = Koefisien Variabel

e = Standart Eror

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisis R² (R square) atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui

seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama

- sama terhadap variabel dependen. Priyatno (2012 : 55) mengemukakan bahwa:

Jika nilai R² mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model

tersebut dalam menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen.

sebaliknya, jika R² mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel

indepeden menerangkan variabel dependen.

d. Uji Hipotesis

1).Uji t – Tes (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.

2).Uji F – Tes (Simultan)

Uji F digunakan untuk menentukan apakah secara serentak variabel bebas

mampu menjelaskan variabel terikat dengan baik atau apakah variabel bebas

mempunyai pengaruh yang signifikasi terhadap variabel terikat secara bersama –

sama.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan

Energi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perindustrian, perdagangan,

pertambangan, dan energi. Serta para karyawannya dipimpin oleh seorang kepala dinas
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yang dalam melaksanakan tugasnnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Karakteristik Responden

Kuisioner yang disebarkan sebanyak 50 eksemplar. Krakteristik responden yang

menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari karakteristik responden berdasarkan jenis

kelamin, usia, dan pendidikan. Pengelompokan responden dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui secara jelas dan akurat mengenai gambaran responden sebagai objek

penelitian.

Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif mengenai

variabel terikat yaitu kinerja karyawan (Y) dan variabel bebas yaitu motivasi (X1),

komunikasi (X2) dan lingkungan kerja (X3).

Uji Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan uji validitas yang bertujuan untuk mengetahui

derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat

dilaporkan oleh peneliti dan semua variabel penelitian dinyatakan valid. Selain itu juga

menggunakan uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengukur obyek yang sama dan semua

variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas, dapat diketahui bahwa dari data yang ada variabel

tersebut menggambarkan garis regresi linier, karena titik – titik terletak mendekati

atau sekitar garis lurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan

dalam kuisioner adalah valid, karena jawaban responden tentang motivasi,

komunikasi, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan menyebar diantara garis

diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa seluruh variabel

independen yaitu motivasi, komunikasi, dan lingkungan kerja mempunyai nilai

Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari batas maksimal 10 atau nilai toleransi

lebih dari 0,1. Sehingga variabel independen tersebut tidak menunjukan adannya

gejala multikolinearitas (tidak ada hubungan yang sangat kuat antara variabel
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independen dengan variabel independen lainnya).

c. Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi dapat diketahui bahwa Du < Dw < 4 - Dn, nilai

Durbin Watson (dw) yang dihasilkan adalah 1.908. Nilai Du = 1,67 sehingga 4 – Du

= 4 – 1,67 = 2,33. Sesuai dengan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa tidak

terjadi autokorelasi dalam penelititan ini.

d. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukan tidak terdapat pola yang

jelas dari titik – titik tersebut. Hal ini ditunjukan dengan grafik scatterplot terlihat

bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah

angka 0 pada sumbu Y. Dan hal ini menunjukam bahwa model regresi tidak

memiliki gejala adannya heeroskedastisitas, yang berarti bahwa tidak ada gangguan

dalam model regresi ini.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis data dari tabel 4.13 diatas, maka dapat dibuat

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 + b3 . X3 + e

= 1,224 + 0,333 X1 + 0,247 X2 + 0,156 X3

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan uji koefisien determinasi diketahui nilai Adjusted R Square adalah

0.411. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi, komunikasi, dan lingkungan kerja

mampu menerangkan variabel kinerja karyawan sebesar 41,1%.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t – Test

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi berpengaruh

signifikan terhadap kinerja karyawan Disperindag Kota Kediri, sehingga hipotesis

nol (Ho) ditolak dan Ha diterima, artinya hipotesis ini teruji secara empiris.

b. Uji F – Test

Dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 12, 400 dengan tingkat signifikansi

0,000 < 0,005 maka dapat dinyatakan bahwa varibel independen yang meliputi

motivasi (X1), komunikasi (X2), dan lingkungan kerja (X3) secara simultan atau

bersama – sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel kinerja

karyawan (Y).
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Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini secara umum dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan

perhitungan di atas menunjukan bahwa Ho di tolak dan Ha di terima atau dengan kata lain

secara serempak atau (simultan) motivasi (X1), komunikasi (X2), dan lingkungan kerja

(X3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y).

Dengan nilai koefisien determinasi Adjusted R square 41,1% dapat di jelaskan oleh ketiga

variabel independen. Dari presentase tersebut menunjukan bahwa masih terdapat pengaruh

dari faktor lain yang tidak teliti pada penelitian ini yaitu sebesar 58,9%.

Kesimpulan, Implikasi dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini secara umum dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh

bersama – sama atau secara simultan motivasi, komunikasi dan lingkungan kerja

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Disperindag Kota Kediri.

2. Implikasi

a. Implikasi Teoritis

Menurut Bangun (2012 : 230) mengemukakan bahwa suatu pekerjaan

mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang

disebut juga sebagai standar pekerjaan. Sehingga untuk mencapai standar tersebut

maka para karyawan perlu adanya pemberian motivasi yang baik dari pimpinan,

komunikasi yang efektif dan lingkungan kerja yang nyaman.

b. Implikasi Praktis

Pemberian motivasi kerja, komunikasi yang efektif serta lingkungan kerja yang

nyaman pada karyawan Disperindag Kota Kediri sudah cukup baik. Namun untuk

menjaga kestabilan kinerja para karyawan agar tetap baik perlu adanya perhatian

yang penuh terhadap cara kerja karyawan dan seorang pimpinan harus bisa

menghargai kinerja para karyawanya agar mereka merasa dihargai hasil kerjanya.

3. Saran

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pembelajaran dan

memperluas wawasan di bidang manajemen sumber daya manusia, sehingga peniliti

selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan berbagai macam variabel

lain yang berbeda dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
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b. Bagi Kantor Disperindag

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan semangat dan acuan bagi

pimpinan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kinerja khususnya untuk para

karyawan Disperindag Kota Kediri dengan memperhatikan pemberian motivasi yang

baik terhadap para karyawan, menerapkan komunikasi yang efektif, dan menciptakan

lingkungan kerja yang nyaman. Sehingga kesejahteraan dan ketentraman dalam

bekerja akan tercipta sesuai dengan yang diinginkan para karyawan.

c. Bagi Karyawan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan semangat maupun

motivasi kerja para karyawan Disperindag untuk lebih meningkatkan kualitas

kerjannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama pada Kantor Disperindag

Kediri, dan hal tersebut tentunya juga bermanfaat untuk para karyawan yaitu adanya

peningkatan jabatan ataupun bonus gaji yang diberikan pimpinan karena senang

dengan hasil kerja para karyawan.
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