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ABSTRAK 

 

Produktivitas kerja dirasa penting dan perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan, untuk 

itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan salah 

satu sumber daya yang paling menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan, karena sumber 

daya manusia merupakan faktor produksi yang independen, sedangkan faktor lainnya (bukan 

manusia) merupakan faktor produksi yang dependen. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh antara gaya kepemimpinan, lingkungan kerja fisik, dan kompensasi 

terhadap produktivitas kerja karyawan perusahaan gipang cap Gong Mas secara simultan dan 

parsial. 

Penelitian ini berlokasi di perusahaan gipang cap Gong Mas Tulungagung. Variabel 

yang digunakan yaitu gaya kepemimpinan (X1), lingkungan kerja fisik (X2), kompensasi (X3) 

dan produktivitas kerja (Y). Sumber data yang digunakan data primer. Teknik pengumpulan 

data dengan metode kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu seluruh karyawan 

perusahaan gipang cap Gong Mas. Alat analisis yang digunakan analisis regresi linier 

berganda. 

Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan, lingkungan kerja fisik, 

dan kompensasi berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap 

produktivitas kerja karyawan perusahaan gipang cap Gong Mas Tulungagung. 

 

 

Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Fisik, Kompensasi, Produktivitas. 
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I. LATAR BELAKANG 

Perusahaan gipang cap Gong Mas 

adalah sebuah perusahaan home indutri 

yang bergerak di bidang produksi 

pangan, yaitu gipang. Untuk mengatasi 

persaingan dan memenuhi permintaan 

pasar yang banyak, maka perusahaan 

dituntut untuk melakukan perubahan 

agar karyawan mampu bekerja sesuai 

target yang ditetapkan oleh perusahaan, 

sehingga permintaan pasar terhadap 

produk gipang bisa tercapai. Untuk itu 

karyawan dituntut lebih produktif lagi 

dalam bekerja agar tujuan perusahaan 

bisa tercapai.  

Di bawah ini adalah produktivitas 

kerja karyawan perusahaan gipang cap 

Gong Mas tahun 2012 sampai dengan 

2014: 

Tabel 1.1 

Hasil Penilaian Produktivitas Kerja Karyawan  

Perusahaan Gipang Cap Gong Mas Tulungagung. 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 

Mengacu pada data dalam tabel di 

atas terlihat bahwa selama tahun 2012-

2014 jumlah karyawan yang memiliki 

kriteria penilaian produktivitas Baik dan 

Sangat Baik mengalami penurunan, 

sedangkan karyawan dengan penilaian 

produktivitas Cukup dan Jelek, 

jumlahnya mengalami peningkatan. 

Informasi tersebut menjadi indikasi 

bahwa telah terjadi penurunan 

produktivitas kerja karyawan. 

Hal ini menjadi indikasi adanya 

masalah dalam produktivitas kerja. Oleh 

sebab itu perlu dikaji secara empiris 

mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas perusahaan 

gipang cap Gong Mas. Salah satunya 

adalah faktor gaya kepemimpinan, 

pemimpin kadang memberikan banyak 

pekerjaan dimana pekerjaan yang lain 

belum selesai dikerjakan. Faktor lain 

yang menyebabkan produktivitas 

menurun adalah lingkungan kerja fisik 

yang dirasa karyawan belum terlalu 

nyaman, sehingga perlu ada sedikit 

perbaikan. Selain itu faktor yang 

mempengaruhi produktivitas adalah 

kompensasi, kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan tidak sesuai dengan 

apa yang telah mereka berikan kepada 

Penilaian Jumlah Pegawai 

Nilai Kategori 2012 2013 2014 

0,00 - 20,00 Sangat Jelek 0 0 0 

>20,00 - 40,00 Jelek 7 8 10 

>40,00 - 60,00 Cukup 9 11 15 

>60,00 - 80,00 Baik 12 10 7 

>80,00 - 100,00 Sangat Baik 10 9 6 

Jumlah 38 38 38 
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perusahaan, sehingga karyawan sering 

mengeluh. 

Permasalahan yang hampir serupa 

pernah diteliti oleh Silvia Losiana 

Lumanto (2012), bahwa gaya 

kepemimpinan suportif tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

auditor junior, sehingga berdampak pada 

produktivitas kerja. Hal ini juga 

dibuktikan oleh Agustuti Handayani 

(2010), bahwa motivasi kerja lebih 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

dari pada gaya kepemimpinan  yang 

berdampak pada produktivitas kerja 

pegawai. Selain itu penelitian juga 

dilakukan oleh Septian Adistyana Putra 

(2011), bahwa kompensasi tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kepuaan 

kerja sehingga berakibat pada 

produktivitas, sedangkan faktor motivasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan. 

Atas dasar gap penelitian tersebut, 

peneliti tertarik untuk meneliti dengan 

judul “Analisis Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Lingkungan Kerja 

Fisik, dan Kompensasi terhadap 

Produktivitas Karyawan Perusahaan 

Gipang Cap Gong Mas Tulungagung 

Tahun 2015”. 

Rumusan Masalah Penelitian 

Manusia merupakan sumber daya 

yang paling menentukan dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan 

perusahaan. Permasalahan dari 

perusahaan ini adalah tinggi rendahnya 

produktivitas karyawan. Dengan 

permasalahan tersebut diduga faktor 

gaya kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik dan kompensasi mempunyai 

pengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut 

maka dirumuskan suatu pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

perusahaan gipang cap Gong Mas? 

2. Adakah pengaruh lingkungan kerja 

fisik terhadap produktivitas kerja 

karyawan perusahaan gipang cap 

Gong Mas? 

3. Adakah pengaruh pemberian 

kompensasi terhadap produktivitas 

kerja karyawan perusahaan gipang 

cap Gong Mas? 

4. Adakah pengaruh gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik, dan kompensasi berpengaruh 

secara simultan terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

perusahaan gipang cap Gong Mas? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran yang mendalam 

dan memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh gaya kepemimpinan, 
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lingkungan kerja fisik dan kompensasi 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang dan 

rumusan masalah yang ada, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui: 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas 

karyawan karyawan perusahaan 

gipang cap Gong Mas. 

2. Lingkungan kerja fisik berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan perusahaan gipang 

cap Gong Mas  

3. Kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan perusahaan gipang cap 

Gong Mas. 

4. Mengetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik, dan kompensasi bersimultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

perusahaan gipang cap Gong Mas.

 

II. METODE PENELITIAN 

Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah Produktivitas 

Kerja (Y) 

2. Variabel Independen (Variabel 

Bebas) 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah Gaya 

Kepemimpinan (X1), Lingkungan 

Kerja Fisik (X2), dan Kompensasi 

(X3). 

Definisi Operasional Variabel 

1. Produktivitas Kerja (Y) adalah: hasil 

kongkrit (produk) yang dihasilkan 

oleh karyawan perusahaan gipang cap 

gong mas. Indikator yang dapat 

mengukur produktivitas kerja 

menurut Sutrisno (2014:104), yaitu: 

a. Kemampuan 

b. Meningkatkan hasil yang dicapai 

c. Semangat kerja 

d. Pengembangan diri 

e. Mutu 

f. Efisiensi 

2. Gaya Kepemimpinan (X1) adalah: 

suatu proses dimana seorang 

pemimpin perusahaan gipang cap 

gong mas mempengaruhi karyawan 

dalam usahanya untuk mencapai 

tujuan. Indikator yang dapat 

mengukur gaya kepemimpinan 

menurut Kartono (2009:159) terdiri 

dari : 

a. Pembimbing 

b. Komunikatif 

c. Demokratis 

3. Lingkungan Kerja Fisik (X2) adalah: 

semua keadaan berbentuk fisik yang 

terdapat di sekitar tempat kerja 

perusahaan gipang cap gong mas. 

Indikator yang dapat mengukur 
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lingkungan kerja fisik menurut 

Sedarmayanti (2009:28) terdiri dari: 

a. Penerangan atau cahaya di 

tempat kerja. 

b. Temperatur ditempat kerja. 

c. Kelembaban di tempat kerja. 

d. Sirkulasi udara di tempat kerja. 

e. Kebisingan di tempat kerja. 

f. Getaran mekanis di tempat kerja. 

g. Bau tidak sedap di tempat kerja. 

h. Tata warna di tempat kerja. 

i. Dekorasi di tempat kerja. 

j. Musik di tempat kerja. 

k. Keamanan di tempat kerja. 

4. Kompensasi (X3) adalah: semua jenis 

penghargaan yang berupa uang atau 

bukan uang yang diberikan kepada 

karyawan perusahaan gipang cap 

gong mas. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur kompensasi menurut 

Simamora dalam Dito (2010) adalah 

sebagai berikut: 

a. Upah dan gaji 

b. Insentif 

Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan variabel – variabel 

yang diteliti maka Tehnik penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah survey. 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: Perusahaan Gipang 

Cap Gong Mas yang terletak di desa 

Boyolangu, kec. Boyolangu, kab. 

Tulungagung. Adapun waktu penelitian 

dilakukan dari bulan Mei – Agustus 

2015. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan perusahaan gipang cap Gong 

Mas Tulungagung sebanyak 38 

karyawan, sedangkan sampel pada 

penelitian ini sampel pada penelitian ini 

adalah seluruh karyawan Perusahaan 

Gipang Cap Gong Mas sejumlah 38 

karyawan. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner tertutup atau 

sering disebut angket tertutup, 

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 Ghozali (2011) “ suatu 

kuisoner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuisoner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuisoner tersebut.” 

2. Uji Reliabilitas 

8 
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Menurut Ghozali (2011) “ suatu 

kuisoner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. 

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 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  

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 kualitas 

pelayanan, kepercayaan dan 

kepuasan terhapa loyalitas 

konsumen dengan persamaan 

regresi sebagai berikut:  

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

X3 + e 

Keterangan: 

Y  = Loyalitas Konsumen 

X1    =  Kualitas Pelayanan 

X2   = Kepercayaan 

X3   = Kepuasan Konsumen 

a   = Bilangan Konstanta 

b1,b2, b3 = Koefisien Variabel 
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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.  

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 

Perusahaan gipang Gong Mas 

berdiri pada tahun 2011, yang saat itu di 

pimpin oleh bapak Agus Margono. Awal 

mula berdirinya perusahaan gipang 

Gong Mas, karena ide dari bapak Agus 

melihat neneknya bikin jajanan 

tradisional, sehingga bapak agus 

mencoba membuat jajanan tradisional 

yaitu gipang. Kemudian bapak Agus 

mencoba menawarkan kepada 

masyarakat sekitar yang di titipkan 

melalui toko-toko yang ada disekitar 

rumahnya. Dan ternyata usahanya 

membuahkan hasil mayarakat tertarik 

untuk membeli produk olahannya oleh 

karena itu bapak Agus mendirikan usaha 

membuat gipang, saat itu perusahaan 

gipang cap Gong Mas hanya di bantu 

oleh anggota keluarga dan 

mempekerjakan satu orang karyawan. 

Seiring dengan perkembangan 

teknologi, tingkat persaingan juga 

semakin ketat, sehingga bapak Agus 

terus memutar otak supaya usahanya 

terus berjalan dan akhirnya muncul ide 

untuk mulai menganekaragamkan rasa 

dari gipang, mulai dari rasa original, 

kelapa, dan susu, sehingga pembeli 

merasa tertarik dan memilih yang 

mereka sukai karena terdapat bermacam-

macam rasa yang berbeda. Perusahaan 

tersebut terus mengalami perkembangan 

dari tahun ke tahun, selain itu jumlah 

karyawannya juga mengalami 

peningkatan. 

Perusahaan gipang Gong Mas 

berlokasi di desa Boyolangu, Rt.09, 
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Rw.01, Kec. Boyolangu, Kab. 

Tulungagung. Tepatnya barat Masjid 

Shariful Muttaqin sekitar 200 meter. Jika 

dari alun-alun Tulungagung lokasi ini 

berada pada jarak km 7. 

Karakteristik Responden 

Kuisioner yang disebarkan sebanyak 

38 eksemplar. Karakteristik responden 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

terdiri dari jenis kelamin dan usia. 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi hasil penelitian bertujuan 

untuk menjelaskan secara deskriptif 

mengenai variabel terikat yaitu 

produktivitas kerja (Y) dan variabel 

bebas yaitu gaya kepemimpinan (X1), 

lingkungan kerja fisik (X2) dan 

kompensasi (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 

gaya kepemimpinan, lingkungan 

kerja fisik, kompensasi dan 

produktivitas kerja menyebar 

diantara garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi 

normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan uji 

multikolinearitas dapat diketahui 

bahwa seluruh variabel independen 

yaitu gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja fisik, dan 

kompensasi 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 independen 

dengan variabel independen 

lainnya). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil uji 

heteroskedastisitas menunjukan 

11 
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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 4.12, maka dapat dibuat 

persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

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

+ e 

    = 6,459 + 0,402 X1 + 0,285 X2 + 

0,349 X3 

3. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Berdasarkan uji koefisien 

determinasi diketahui nilai Adjusted R 

Square  adalah 0,911. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik, dan kompensasi mampu 

menerangkan variabel produktivitas 

kerja sebesar 91,1%. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t – Test  

Berdasarkan analisis uji t 

dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik, dan kompensasi secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan perusahaan gipang cap 

Gong Mas Tulungagung, sehingga 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan Ha 

diterima, artinya hipotesis ini teruji 

secara empiris. 

b. Uji F – Test  

Dapat diketahui bahwa F 

hitung sebesar 127,298 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,005 

maka dapat dinyatakan bahwa 

varibel independen yang meliputi 

gaya kepemimpinan (X1), 

lingkungan kerja fisik (X2), dan 

kompensasi (X3) secara simultan 

atau bersama – sama berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap 

variabel produktivitas kerja (Y). 

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) gaya 

kepemimpinan (X1), lingkungan kerja 

fisik (X2), dan kompensasi (X3) 

mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel 

produktivitas kerja (Y). Dengan nilai 

koefisien determinasi Adjusted R square 

91,1% dapat di jelaskan oleh ketiga 

variabel independen. Dari presentase 
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tersebut menunjukan bahwa masih 

terdapat pengaruh dari faktor lain yang 

tidak teliti pada penelitian ini yaitu 

sebesar 8,9%. 

 

IV. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini 

secara umum dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh bersama – sama 

atau secara simultan gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik, dan kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

perusahaan gipang cap Gong Mas 

Tulungagung.  

2. Implikasi 

a. Implikasi Teoritis 

Implikasi penelitian ini secara 

teoritis digunakan sebagai bahan 

acuan bagi para akademisi terkait 

dengan pengetahuan konseptual 

dan empiris tentang gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik, dan kompensasi. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa secara 

simultan produktivitas kerja 

dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik, dan kompensasi. Secara 

parsial gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan 

pada produktivitas kerja karyawan, 

lingkungan kerja fisik juga 

berpengaruh positif dan signifikan 

pada produktifitas kerja karyawan, 

dan kompensasi juga berpengaruh 

positif dan signifikan pada 

produktivitas kerja karyawan. 

b. Implikasi Praktis 

Penelitian ini memberikan 

implikasi praktis terutama bagi 

pengambil kebijakan di perusahaan 

gipang cap Gong Mas. Seperti 

yang ditunjukkan dengan hasil 

penelitian bahwa gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik, dan kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Oleh 

karena itu pengambil kebijikan di 

perusahaan gipang cap Gong Mas 

harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Gaya kepemimpinan 

menunjukkan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

Hal ini berarti selama ini gaya 

kepemimpinan yang 

diterapkan pemilik perusahaan 

sudah menunjukkan 

kesesuaian seperti yang 

diharapkan oleh karyawan, 

sehingga pemilik perusahaan 

gipang cap Gong Mas dapat 
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kembali meninggkatkan gaya 

kepemimpinannya. 

b. Lingkungan kerja fisik 

menunjukkan pengaruh yag 

positif dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

Hal ini berarti karyawan 

merasa puas dan nyaman 

dengan lingkungan kerja fisik 

yang ada di perusahaan. Untuk 

itu lingkungan kerja fisik yang 

ada di perusahaan harus dijaga 

dan ditingkatkan kembali agar 

karyawan merasa nyaman dan 

tenang dalam bekerja. 

c. Kompensasi menunjukkan 

pengaruh yag positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

Hal ini berarti karyawan 

merasa puas dengan 

pemberian kompensasi yang 

diterimanya. Untuk itu 

pemberian kompensasi ini 

harus diperhatikan oleh 

pemilik perusahaan gipang 

cap Gong Mas. 

3. Saran 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dalam 

memberikan kompensasi kepada 

karyawan sebaiknya dilakukan 

dengan asas kepatutan sehingga 

kuantitas yang diterima akan 

sesuai dengan yang diinginkan 

karyawan. Jika hal ini dapat 

dilakukan dengan baik, maka 

niscaya akan meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 

b. Bagi Karyawan 

Diharapkan untuk para 

karyawan agar lebih meningkatkan 

lagi kemampuannya dan 

bersemangat lagi dalam bekerja 

sehingga karyawan bisa lebih 

produktif lagi dan tujuan 

perusahaan bisa tercapai. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat mengkaji lebih 

dalam lagi tentang analisis 

pengaruh gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja fisik, dan 

kompensasi yang pada penelitian 

ini berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan yang 

ada di perusahaan gipang cap 

Gong Mas agar dapat diperoleh 

gambaran yang lebih lengkap lagi 

sehingga diharapkan hasil 

penelitian yang akan datang lebih 

baik dan sempurna dari penelitian 

ini. 
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