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ABSTRAK 

 

 Berdasarkan survey penelitian pendahuluan, gaya kepemimpinan dan motivasi yang 

cukup tinggi peneliti menemukan adanya kurang menaati peraturan tata tertib pada kantor, 

ketentuan perusahaan yang memberatkan karyawan. Kemudian jadilah pemikiran bagaiman 

semua faktor tersebut saling berkaitan sehingga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

 Kinerja karyawan adalah hasil atau prestasi kerja yang dinilai dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. Kinerja yang baik adalah kinerja yang mampu memuaskan orang lain 

secara optimal yang sesuai dengan standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan 

sebuah organisasi tersebut. Sedangkan organisasi yang baik adalah yang berusaha 

meningkatkan kemapuan sumber daya manusianya, karena hal tersebut adalah kunci untuk 

membaiknya kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan BPR Tulus Puji Rejeki di Kabupaten Kediri. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dari variabel tersebut selanjutnya 

dicari seberapa besar pengaruhnya bagi variabel bebas dan variabel terikat. Populasi pada 

penelitian ini adalah karyawan pada BPR Tulus Puji Rejeki Kediri. Jumlah populasinya 

adalah 40 Orang karyawan BPR Tulus Puji Rejeki. Sampel yang baik adalah sampel yang bisa 

mewakili populasinya namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan data seluruh 

populasi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda. 

 Berdasarkan pengujian secara parsial didapatkan hasil bahwa variabel gaya 

kepemimpinan, motivasi dan disisplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan  padasaat dilakukan pengujian secara simultan didapatkan hasil bahwa variabel 

gaya kepemimpinan, motivasi dan disisplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

 

KATA KUNCI  : Gaya Kepemimpinan, Motivasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada berbagai kehidupan 

masyarakat khususnya organisasi, 

manusia merupakan faktor utaman 

dalam setiap kegiatan yang ada di 

dalamnya. Organisasi adalah kesatuan 

sosial yang diatur secara sadar dengan 

batasan yang aktif dapat dijelaskan, 

bekerja secara aktif untuk mencapai 

sebuah tujuan. 

Menurut Setiyawan dan waridin 

(2006:109) kinerja karyawan adalah 

hasil prestasi kerja karyawan yang di 

nilainya dari segi kualitas dan kuantitas 

berdasarkan standar kerja yang sudah 

ditentukan oleh organsasi. Kinerja yang 

baik adalah kinerja yang memuaskan, 

yaitu kinerja yang sesuai dengan kriteria 

standar organisasi dan mendukung 

tercapainya tujuan organisasi. Faktor-

faktor yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja adalah gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan disiplin 

kerja. 

Gaya kepemimpinan adalah 

norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut 

mencoba mengubah perilaku orang lain. 

Gaya kepemimpinan dapat digunakan 

dengan baik apabila seorang bawahan 

sudah menerimanya dan sudah 

dikomunikasikan dengan semua 

anggota organisasi. Pemimpin harus 

menerapkan gaya kemimpinan untuk 

mengatur bawahannya, seorang 

pemimpin akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan sebuah organisasi untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Seorang pemimpin dapat menggunakan 

penghargaan atau hadiah sebagai alat 

motivasi bagi karyawannya. Dan 

seorang pemimpin harus mendengar 

usulan atau kritikan yang diberikan 

bawahannya sebelum mengambil 

keputusan. Pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja, bahwa 

gaya kepemimpinan berpengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Disiplin adalah sebagai keadaan 

dalam mendukung pelaksanaan tugas 

yang sesuai aturan dalam mendukung 

terlaksananya kerja yang baik. Salah 

satu syarat agar disiplin dapat tercapai 

dalam lingkungan kerja adalah, adanya 

pembagian tugas yang jelas dari 

pegawai hingga petugas yang paling 

rendah, sehingga mereka sadar tugasnya 

masing-masing dan bagaimana 

melakukannya, kapan pekerjaannya 

dimulai dan selesainya, seperti apa hasil 

yang diharapkan dan kepada siapa 
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pekerjaan tersebut 

dipertanggungjawabkan. Untuk itu 

displin harus dibuat agar tumbuh pula 

ketertiban dan evisiensi waktu. Jangan 

harap akan dapat tercipta adanya 

pemimpin atau karyawan yang baik 

tanpa adanya disiplin yang baik. Dari 

hasil penelitian Setiyawan dan Waridin 

(2006:125) bahwa disiplin kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

pada kinerja karyawan. 

Selain itu juga terjadi ketidak 

konsintenan hasil penelitian oleh 

beberapa penelitian terdahulu, dari 

penelitian Nugroho (2017) 

mendapatkan hasil bahwa hasil 

pengujian secara parsial 

menunjukkan variabel kompetensi 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

PT.Telkomsel. Variabel motivasi 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

PT.Telkomsel. Sedangkan penelitian 

Damanik (2017) mendapatkan hasil 

banwa secara parsial variabel 

motivasi 

tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

sedangkan variabel gaya 

kepemimpinan dan disiplin kerja 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan survey, peneliti 

menemukan masalah masalah yang 

berkaitan dengan tata tertib , serta 

ketentuan perusahaan yang banyak 

memberatkan karyawan, disamping 

dari gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja yang cukup tinggi di 

perusahaan. Sehingga tercurah 

pemikiran bagaimana jika semua 

faktor saling berkesinambungan yang 

mempengaruhi kinerja karyawan di 

perusahaan tersebut.  

Tempat penelitian pada BPR 

Tulus Puji rejeki berada di lokasi 

jalan Brawijaya No. 175 Dsn. 

Padangan Ds. Pagu kec. Pagu 

Kabupaten Kediri. Memilih tempat 

penelitian ini karena lebih dekat 

dengan rumah untuk waktu 

penelitian yang lebih cepat dan 

mudah di amati setiap harinya. 

Berdasarkan uraian diatas maka 

perlu dilakukan penelitian dengan 

judul: “Kajian Kinerja Karyawan 

Ditinjau dari Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi, dan 

Disiplin Kerja di BPR Tulus Puji 

Rejeki”. 

II. METODE 

Pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif.  



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Elita Nur A’ini| 12.1.02.02.0067 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

Penelitian ini berlokasi di BPR 

Tulus Puji Rejeki yang bertempat di 

jalan Brawijaya No. 175 Dsn. 

Padangan Desa. Pagu kec. Pagu 

Kabupaten Kediri. Waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan 

penelitian ini adalah dari mulai 

pengajuan judul hingga skripsi ini 

selesai. 

Populasi dan sampel, pada 

penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah karyawan BPR 

Tulus puji rejeki yang berjumlah 40 

orang. Dan sedangkan untuk sampel 

menggunkan seluruh karyawan BPR 

Tulus Puji Rejeki yang berjumlah 40 

orang. Artinya seluruh populasi 

menjadi objek sampel. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik wawancara 

dan Kuosioner. Jenis dan sumber 

data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah data primer dan Data 

sekunder. 

Variabel penelitian ini terdiri 

dari variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah Gaya 

Kepemimpinan (X1), Motivasi (X2), 

dan Disiplin Kerja (X3). Sedangkan 

variabel terikatnya adalah Kinerja 

Karyawan (Y). 

Instrumen penelitian 

menggunakan Uji Validitas, Uji 

Reabilitas, Uji asumsi klasik, 

Analisis Regresi Berganda, Uji 

koefisien Determinasi. Untuk Uji 

hipotesis menggunakan Uji Parsial 

(Uji t), dan Uji Simultan (Uji F). 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil Analisis Data 

a. Pengujian Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas ini 

dapat dilakukan melalui analisis 

grafik dan analisis statistik. 

a) Analisis Grafik 

Berikut hasil uji grafik 

histogram dan grafik normal 

probability plot dengan dasar 

pengambilan keputusan,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram 

Sumber: Output SPSS versi 21 
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Hal ini ditunjukkan gambar 

tersebut sudah memenuhi dasar 

pengambilan keputusan, bahwa data 

memiliki puncak tepat di tengah-

tengah titik nol membagi 2 sama 

besar dan tidak memenceng ke kanan 

maupun ke kiri, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Uji Normalitas Grafik normal probability 

plot 

Sumber: Output SPSS versi 21 

 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat 

dilihat bahwa data telah berdistribusi 

normal. Hal ini ditunjukkan gambar 

tersebut sudah memenuhi dasar 

pengambilan keputusan, bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal 

menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

b) Analisis Statistik 

Menurut Ghozali (2011:151), 

uji statistik lain yang dapat 

digunakan untuk menguji 

normalitas residual adalah uji 

statistik non-parametik Kolomogrov 

Smirnov. Berikut hasil uji analisis 

statistik Kolmogorov‐Smirnov test 

(K‐S) dengan menggunakan taraf 

signifikan sebesar 0,05 atau 5%. 

Jika nilai Asymp signifikan (2-

tailed) > 0,05 maka H0 diterima dan 

Ha ditolak yang bararti data 

distribusi normal ditunjukkan pada 

Tabel 4.5 di bawah ini. 

 

signifikan Unstandardized 

Residual tersebut lebih besar dari 

taraf signifikan yang ditetapkan, 

yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Nilai 

signifikan Unstandardized Residual 

sebesar 0,233 Dari hasil tersebut, 

menunjukkan  bahwa data 

terdistribusi normal. 

2) Multikolinearitas 

pengujian ini menggunakan nilai 

tolerance dan lawannya variance 

inflation factor (VIF). Jika nilai 

tolerance rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi (karena VIF = 

1/tolerance). Nilai cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai 

tolerance > 0.10 atau sama dengan 
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nilai VIF < 10. Berikut hasil uji 

multikolinieritas dari analisis matrik 

korelasi antar variabel independen 

dan perhitungan nilai Tolerance dan 

VIF,  

Pada model regresi yang baik 

seharusnya antar variabel independen 

tidak terjadi korelasi. Berdasarkan 

tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel 

independen memiliki nilai Tolerance 

lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih 

kecil dari 10. dengan demikian 

dalam model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas. 

3) Uji Autokorelasi 

Berikut ini hasil uji 

Durbin‐Watson (DW test) yang 

nilainya akan dibandingkan dengan 

menggunakan nilai signifikansi 5%, 

ditunjukkan pada Tabel 4.7 di 

bawah ini. 

Uji asumsi klasik yang ketiga 

adalah uji autokorelasi. Menurut 

Ghozali (2011:99) dengan melihat 

Durbin Watson dengan ketentuan 

du < dw < 4-du jika nilai dw 

terletak antara du dan 4 - du berarti 

bebas dari autokorelasi. 

Berdasarkan tabel di atas nilai DW 

hitung lebih besar dari (du) = 

1.7209 dan kurang dari 4 – 1,7209 

(4-du) = 2,2791 atau dapat dilihat 

pada Tabel 4.8 yang menunjukkan 

du < d < 4 – du atau 1,7708 < 

1,937< 2,2791, sehingga model 

regresi tersebut sudah bebas dari 

masalah autokorelasi. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011:125), 

uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan variasi dari 

residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika titik-titik 

menyebar dan tidak membentuk pola 

yang jelas dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka model regresi layak 

digunkan dan tidak terjadi 

heteroskedatisitas. 

Gambar 4.3 di bawah ini: 

 

Gambar 4.3 

Grafik Scaterplots 

Sumber: Output SPSS versi 21 

 

Berdasarkan gambar 4.3 yang 

ditunjukkan oleh grafik scatterplot 

terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar dengan 
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baik. Ini menunjukkan bahwa 

model regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastistas. 

b. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Analisis statistik yang 

digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda. Berdasarkan 

perhitungan komputer program 

statistik SPSS (Statistical Product 

and Service Solution) for Windows 

versi 21 diperoleh hasil analisis 

seperti terangkum pada tabel di 

bawah ini: 

 

 maka didapat persamaan 

regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

 

Berdasarkan tabel 4.8 

menunjukkan bahwa persamaan 

regresi linear berganda yang 

diperoleh dari hasil uji analisis 

yaitu Y = 6,093 – 0,937X1 + 

0,128X2 + 0,068X3 + e persamaan 

regresi tersebut mempunyai makna 

sebagai berikut : 

1. Konstanta = 6,093 

Jika variabel Gaya 

kepemimpinan(X1),  Motivasi 

(X2), Disiplin Kerja (X3) = 0, 

maka kinerja karyawan (Y) akan 

menjadi 6,093. 

2. Koefisien X1 = 0, 937 

Setiap penambahan 1 satuan 

Gaya kepemimpinan (X1), dengan 

asumsi Motivasi (X2), Disiplin 

Kerja (X3), tetap dan tidak berubah, 

maka akan meningkatkan kinerja 

karyawan (Y) sebesar 937. Dan 

sebaliknya, jika Gaya 

kepemimpinan(X1) turun 1 satuan 

dengan asumsi Motivasi (X2), 

Disiplin Kerja (X3), tetap dan tidak 

berubah, maka akan menurunkan 

kinerja karyawan (Y) sebesar 937. 

3. Koefisien X2 = 0,128 

Setiap penambahan 1 satuan 

Motivasi (X2)  dengan asumsi Gaya 

kepemimpinan (X1), Disiplin Kerja 

(X3), tetap dan tidak berubah, maka 

akan meningkatkan kinerja 

karyawan (Y) sebesar 0,128. Dan 

sebaliknya, jika Motivasi (X2)  

turun 1 satuan dengan asumsi Gaya 

kepemimpinan (X1), Disiplin Kerja 

(X3), tetap dan tidak berubah, maka 

akan menurunkan kinerja karyawan 

(Y) sebesar 0,128. 

4. Koefisien X3 = 0,068 

Setiap penambahan 1 satuan   

Disiplin Kerja (X3) dengan 

asumsi Gaya 

kepemimpinan(X1),  Motivasi 

(X2), tetap dan tidak berubah, 

maka akan meningkatkan kinerja 

 

Y = 6,093 – 0,937X1 + 0,128X2 + 

0,068X3 + e 
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karyawan (Y) sebesar 0,068. 

Dan sebaliknya, jika Disiplin 

Kerja (X3) turun 1 satuan dengan 

asumsi Gaya kepemimpinan 

(X1), Motivasi (X2), tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

menurunkan kinerja karyawan 

(Y) sebesar 0,068. 

c. Pengujian Hipotesis 

1) Pengujian Hipotesis Secara 

Parsial (Uji t) 

Pengujian secara parsial 

menggunakan uji t (pengujian 

signifikansi secara parsial) 

dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh gaya 

kepemimpinan (X1),  motivasi 

(X2), disiplin kerja (X3), secara 

individual terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

Berikut hasil pengujian 

secara parsial menggunakan uji t 

yang nilainya  akan dibandingkan 

dengan signifikansi 0,05 atau 5%. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 21 dalam tabel 4.9 

diperoleh nilai signifikan variabel 

Motivasi adalah 0,001. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel Motivasi 

< 0,05 yang berarti H0 ditolak dan 

Ha diterima. Hasil dari pengujian 

parsial ini adalah Motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 21 dalam tabel 4.9 

diperoleh nilai signifikan variabel 

Disiplin Kerja adalah 0,029. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel Disiplin 

Kerja < 0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha diterima. Hasil dari 

pengujian parsial ini adalah 

Disiplin Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2) Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan (uji F) 

Berikut hasil pengujian 

secara simultan menggunakan uji 

F yang nilainya akan 

dibandingkan dengan signifikansi 

0,05 atau 5%. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 21 dalam tabel 4.10 

diperoleh nilai signifikan adalah 

0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji F 

variabel independen < 0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hasil dari pengujian simultan ini 

adalah  Gaya kepemimpinan(X1),  
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Motivasi (X2), Disiplin Kerja 

(X3), berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y). 

d. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi 

digunakan untuk menguji 

goodness-fit dari model regresi. 

Nilai koefisien determinasi adalah 

antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. Untuk 

menghindari biasanya, maka 

digunakan nilai adjusted R2, 

karena R2 dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen 

di tambah ke model. 

Berikut hasil koefisien 

determinasi dari ketiga variabel 

bebas, yaitu adalah penghargaan 

finansial, kualitas pelayanan, 

dan kepercayaan pelanggan. 

Berdasarkan hasil analisis 

pada tabel 4.11 diperoleh nilai 

Adjusted R Square sebesar 

0,735. dengan demikian 

menunjukkan bahwa adalah 

Gaya kepemimpinan (X1),  

Motivasi (X2), Disiplin Kerja 

(X3), dapat menjelaskan kinerja 

karyawan (Y) sebesar 73,5% dan 

sisanya yaitu 26,5% dijelaskan 

variabel lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini. 

Pembahasan 

1. Pengaruh Gaya kepemimpinan 

terhadap Kinerja karyawan. 

 

Gaya kepemimpinan secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

terlihat berdasarkan hasil 

perhitungan uji t yang 

menunjukkan bahwa secara parsial 

Gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai signifikan 

variabel Gaya kepemimpinanadalah 

0,000 < 0,05. Nilai tersebut lebih 

kecil dari α = 0.05, sehingga 

hipotesis Ha diterima.  Hal ini juga 

dapat di buktikan dari hasil 

pengujian yang di dapatkan nilai T-

statistic 5,186 yang dimana lebih 

besar dari pada T-table 2,02. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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2. Pengaruh Motivasi terhadap 

Kinerja karyawan. 

 

Dari hasil uji t didapat hasil 

secara parsial Motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai sig. sebesar 

0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 

α = 0.05, sehingga hipotesis Ha 

diterima. Selain dengan melihat 

signifikansi juga dapat dibuktikan 

dengan hasil pengujian nilai T-

statistic 4,732 yang dimana lebih 

besar dari pada T-table 2,02. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Hal ini berarti motivasi dapat 

digunakan untuk mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

3. Pengaruh Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja karyawan 

 

Dari hasil uji t didapat hasil 

secara parsial Disiplin Kerja 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai sig. sebesar 

2,789. Nilai tersebut lebih kecil dari 

α = 0.05, sehingga hipotesis Ha 

diterima.  Hal ini juga dapat di 

buktikan dari hasil pengujian yang 

di dapatkan nilai T-statistic 5,186 

yang dimana lebih besar dari pada 

T-table 2,02. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa Disiplin Kerja 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

Hal ini berarti Disiplin Kerja 

dapat digunakan untuk 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

4. Pengaruh Gaya Kepemimpinan,  

Motivasi, Disiplin Kerja, 

terhadap Kinerja karyawan 

Hasil dari pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa secara simultan gaya 

kepemimpinan,  motivasi, disiplin 

kerja, berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan nilai signifikan Uji F 

sebesar 0,000 yang artinya lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yaitu 

0,05 atau 5%. H0 ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan 

gaya kepemimpinan,  motivasi, 

disiplin kerja, berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Dengan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) 

sebesar 0,735 yang berarti bahwa 

73,5% kinerja karyawan dapat 

dijelaskan oleh ketiga variabel 

independen. Dari persentase yang 

tergolong tinggi tersebut, 

menunjukkan bahwa masih terdapat 
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variabel lain yang dapat 

menjelaskan kinerja karyawan, 

tetapi tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini yaitu sebesar 26,5%. 

 

IV. PENUTUP 

Kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Ada Pengaruh yang signifikan 

secara parsial pada Gaya 

Kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada BPR Tulus Puji 

Rejeki. 

2. Ada Pengaruh yang signifikan 

secara parsial pada Motivasi 

terhadap kinerja karyawan pada 

BPR Tulus Puji Rejeki. 

3. Ada Pengaruh yang signifikan 

secara parsial pada Disiplin Kerja 

terhadap kinerja karyawan pada 

BPR Tulus Puji Rejeki 

4. Ada Pengaruh yang signifikan 

secara simultan pada Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi dan 

Disiplin Kerja, terhadap kinerja 

karyawan pada BPR Tulus Puji 

Rejeki. 

Saran yang  bias disampaikan darihasil 

penelitian  yang  didapa tadalah 

sebagai berikut :   

1. Saran untuk Perusahaan 

a. Perusahaan diharapkan 

lebih memperhatikan karyawan, 

misalnya dengan memberikan 

pelatihan lanjutan dan dukungan 

dalam hal pengembangan diri 

karyawan agar kinerja karyawan 

meningkat. 

b. Perusahaan diharapkan 

dapat menciptakan etos kerja dan 

lingkungan kerja yang baik, agar 

karyawan semakin disiplin dan 

merasa nyaman dalam bekerja. 

2. Saran untuk Karyawan 

a. Demi terciptanya 

lingkungan kerja yang yang baik, 

diharapkan seluruh karyawan ikut 

serta dalam menjaga fasilitas 

perusahaan dan ikut menciptakan 

kebersihan, kenyamanan, dan 

keamanan. 
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