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ABSTRAK 

 
Kondisi perkembangan dunia perbankan di Indonesia semakin mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Adanya persaingan terbuka mengharuskan setiap bank untuk selalu berusaha 

memaksimalkan kinerjanya dalam upaya menunjukkan keunggulannya dengan bank lain. Hal ini 

menyebabkan masing-masing bank ingin mencoba menerapkan kebijaksanaan manajemen melalui 

profesionalisme dibidangnya. PT Bank Jatim adalah salah satu bagian dari rentetan perusahaan jasa 

perbankan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah Kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT Bank Jatim Cabang Kediri? (2) Apakah Kedisiplinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT Bank Jatim Cabang Kediri? (3) Apakah Lingkungan Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Bank Jatim Cabang Kediri? (4) Apakah 

Kepemimpinan, Kedisiplinan, dan Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

kinerja karyawan PT Bank Jatim Cabang Kediri? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, kedisiplinan, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bank Jatim Cabang Kediri, secara parsial ataupun 

secara simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen penelitian 

menggunakan angket/kuisioner sebagai sumber data. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Jatim 

Cabang Kediri. Objek penelitian ini mengambil karyawan tetap PT Bank Jatim Cabang Kediri 

sebanyak 134 responden dengan pengambilan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, 

penelitian ini menggunakan teknik Incidental Sampling, yaitu sampel yang diperoleh peneliti secara 

kebetulan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu dan peneliti meyakini bahwa orang yang dijadikan 

sampel tersebut layak dijadikan sumber informasi untuk penelitiannya. Teknik analisis data yang 

digunakan seperti uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji 

hipotesis dengan menggunakan bantuan SPSS For windows versi 23.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa (1) Kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, (2) Kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, (3) Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, (4) 

Kepemimpinan, Kedisiplinan, dan Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

kinerja karyawan PT Bank Jatim Cabang Kediri. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kedisiplinan, Lingkungan Kerja, dan Kinerja Karyawan 

 

  

 

 

 

 

 

 



I. LATAR BELAKANG 

Kondisi perkembangan dunia 

perbankan di Indonesia semakin 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Sejak adanya deregulasi peraturan, 

memudahkan sektor perbankan dalam 

menumbuh-kembangkan persaingan 

antar bank di Indonesia. Adanya 

persaingan terbuka mengharuskan 

setiap bank untuk selalu berusaha 

memaksimalkan kinerjanya dalam 

upaya menunjukkan keunggulannya 

dengan bank lain. Hal ini menyebabkan 

masing-masing bank ingin mencoba 

menerapkan kebijaksanaan manajemen 

melalui profesionalisme dibidangnya. 

Keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan berkaitan erat dengan 

kualitas SDM yang dimiliki perusahaan. 

Banyak upaya dilakukan perusahaan 

untuk meningkatkan kualitas SDM nya, 

tidak sedikit perusahaan yang 

menyediakan dana dan biaya 

pengembangan cukup besar demi 

mendapatkan kualitas SDM yang 

unggul. 

SDM menurut Bani, dkk. (2015: 

27), mempunyai peranan penting, 

secara individu maupun secara 

kelompok dan SDM adalah ujung 

tombak keberhasilan perusahaan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

SDM adalah ujung tombak atas maju 

mundurnya sebuah perusahaan. 

Menurut Mangkunegara (2016:9), 

“Kinerja adalah output kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang telah dicapai 

oleh seorang karyawan di dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab yang dibebankan kepadanya”. 

Kinerja yang baik yaitu kinerja yang 

optimal, yaitu kinerja yang sesuai 

standar perusahaan dan mendukung 

tujuan perusahaan. Perusahaan yang 

baik yaitu perusahaan yang selalu 

berupaya  menciptakan adanya 

peningkatan kualitas SDM nya, karena 

SDM adalah faktor strategis dalam 

peningkatan kinerja karyawan, yang 

merupakan tantangan manajemen dalam 

upaya mencapai tujuan dan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, kepemimpinan adalah satu 

dari beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Menurut Iqbal 

(2012: 170) “Kepemimpinan adalah 

proses dimana seorang pemimpin dapat 

secara langsung membimbing dan 

mempengaruhi perilaku dan pekerjaan 

lainnya untuk menuju pencapaian dalam 

situasi tertentu”. Oleh karena itu, jika 

perusahaan menghendaki peningkatan 

kinerja karyawan, maka harus dimulai 

dari pimpinannya, karena pimpinan 

yang baik selalu mampu memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan, 

memiliki kemampuan untuk 

mengarahkan kegiatan bawahan, 
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mampu memproyeksi dan 

mengantisipasi perubahan yang terjadi 

secara tidak terduga, mampu 

menganalisis kelemahan-kelemahan 

perusahaan, mampu mencapai tujuan 

perusahaan yang telah disepakati dalam 

jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal 

ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wijaksono (2017) di PT 

Bank BRI Cabang Surabaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja.  

Kedisiplinan merupakan faktor 

yang tidak kalah penting dalam 

pencapaian keberhasilan suatu 

perusahaan, karena semakin tinggi 

kedisiplinan yang mampu dilakukan 

karyawan, semakin tinggi pula kinerja 

karyawan dalam menjalankan tanggung 

jawabnya. Tujuan disiplin yaitu supaya 

seseorang berperilaku sesuai peraturan 

yang disetujui oleh perusahaan. 

Menurut Singodimedjo (2012: 86) 

“Disiplin adalah sikap ketersediaan dan 

kesanggupan seseorang dalam mentaati 

norma-norma, peraturan-peraturan yang 

berlaku disekitarnya”. Disiplin 

karyawan yang tinggi akan 

mempercepat terwujudnya tujuan 

perusahaan, sedangkan disiplin yang 

rendah akan menghambat terealisasinya 

tujuan perusahaan. Hal ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Betaria (2016) di PT Bank BNI 1946 

(Persero) Kantor Cabang Asia Afrika 

Bandung kedisiplinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja.  

Faktor selanjutnya yang menjadi 

pengaruh dalam kinerja karyawan 

adalah lingkungan kerja. Lingkungan 

kerja yang nyaman, tenang dan 

kondusif akan mendorong seorang 

karyawan untuk bekerja secara optimal 

dan tentunya mampu meningkatkan 

kinerja. Menurut Nitisemito (2014: 143) 

“Lingkungan kerja merupakan segala 

sesuatu yang terdapat disekitar para 

karyawan yang dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab yang dibebankan”. Hal ini 

didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sirait (2016) di PT Bank 

BCA, Tbk Cabang Surabaya lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja.  

PT Bank Jatim adalah salah satu 

bagian dari rentetan perusahaan jasa 

perbankan berbentuk Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) yang tersebar 

dibeberapa wilayah diantaranya di Jawa 

Timur, seperti di Surabaya, Malang, 

Blitar, Jember dan salah satunya berada 

di Kediri yaitu PT Bank Jatim Cabang 

Kediri. Awal mulanya PT Bank Jatim 

ini berdiri pada tanggal 17 Agustus 

1961 di Surabaya dengan nama PT 
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Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur, Tbk dan berganti nama menjadi 

PT Bank Jatim. Adapun fenomena-

fenomena yang berkaitan dalam 

penelitian ini mengakibatkan kinerja 

karyawan menjadi menurun yaitu 

terlihat dari kepemimpinan 

pimpinannya seperti kurangnya feed to 

back antara pimpinan dengan karyawan 

baik berupa komunikasi dengan 

pimpinan ataupun kurangnya 

pengawasan dari pimpinan terhadap 

kinerja karyawan. Selanjutnya dari segi 

kedisiplinan terlihat kurangnya 

kedisiplinan karyawan dimana masih 

terdapat budaya kerja santai dalam 

waktu kerja produktif. Kerja santai 

hendaknya tidak berada dalam jam kerja 

tetapi pada jam istirahat. Namun masih 

banyak karyawan yang santai dalam 

bekerja serta mengobrol dengan 

karyawan lain dalam waktu kerja 

produktif, dan penyimpangan disiplin 

kerja yang lainnya yaitu kurangnya 

tanggung jawab dan ketekunan 

karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya, seperti banyaknya tugas 

yang terbengkalai dan tidak selesai 

dengan tepat waktu. Selain itu, 

lingkungan kerja yang kurang kondusif 

seperti sikap acuh terhadap kepentingan 

sesama rekan kerja juga menjadi 

masalah dalam penelitian ini.  

Permasalahan yang hampir serupa 

dengan permasalahan yang disampaikan 

di atas pernah diteliti oleh Wijaksono 

(2017) berjudul Pengaruh 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT Bank BRI Cabang 

Surabaya, dengan menggunakan metode 

Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang disampaikan di atas, 

menarik peneliti untuk membahas 

penelitian dengan judul “Analisis 

Kepemimpinan, Kedisiplinan, dan 

Lingkungan Kerja Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja Karyawan PT 

Bank Jatim Cabang Kediri”. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan kuantitatif dengan 

teknik penelitian kausalitas. Sampel 

penelitian ini mengambil karyawan 

tetap PT Bank Jatim Cabang Kediri 

yang berjumlah 134 orang dengan 

teknik Incidental Sampling. Analisis 

data menggunakan SPSS versi 23. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 
22,507 4,670  

 Kepemimpinan 
,315 ,086 ,418 

 Kedisiplinan 
,230 ,092 ,244 

 Lingkungan 

Kerja ,246 ,090 ,273 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: data primer diolah peneliti, 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat di 

tulis dalam bentuk persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y= 22,507+ 0,315X1 +0,230X2 + 0,246X3 +  

 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa persamaan regresi 

linear berganda mempunyai makna sebagai 

berikut: 

a. Konstanta = 22,507. Jika variabel 1 

satuan kepemimpinan (X1), 

kedisiplinan (X2), dan lingkungan kerja 

(X3) tidak berpengaruh atau = 0, maka 

kinerja karyawan (Y) akan menjadi 

22,507 

b. Koefisien X1 = 0,315. Setiap 

penambahan 1 satuan variabel 

kepemimpinan (X1) dengan asumsi 

kedisiplinan (X2), dan lingkungan kerja 

(X3) tetap dan tidak berubah, maka 

akan meningkatkan kinerja karyawan 

(Y) sebesar 0,315 satuan.  

c. Koefisien X2 = 0,230. Setiap 

penambahan 1 satuan variabel 

kedisiplinan (X2) dengan asumsi 

kepemimpinan (X1), dan lingkungan 

kerja (X3) tetap dan tidak berubah, 

maka akan meningkatkan kinerja 

karyawan (Y) sebesar 0,230 satuan.  

d. Koefisien X3 = 0,246 Setiap 

penambahan 1 satuan variabel 

lingkungan kerja (X3) dengan asumsi 

kepemimpinan (X1), dan kedisiplinan 

(X2) tetap dan tidak berubah, maka 

akan meningkatkan kinerja karyawan 

(Y) sebesar 0,246 satuan 

Dari persamaan di atas diketahui 

bahwa koefisien regresi dari semua 

variabel bebas yaitu kepemimpinan, 

kedisiplinan, dan lingkungan kerja 

menunjukkan angka positif, artinya 

bahwa semua variabel bebas memiliki 

hubungan yang positif terhadap variabel 

terikatnya. Dari ketiga variabel di atas 

yang memegang peranan terbesar 

adalah variabel kepemimpinan dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0,315. 
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2. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,635a ,442 ,415 2,697 1,635 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, 

Kepemimpinan, Kedisiplinan 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber:  data primer diolah peneliti, 2018 

 

Berdasarkan hasil analisis pada 

tabel di dapat angka R Square (R2) 

sebesar 0,415. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa kepemimpinan, 

kedisiplinan dan lingkungan kerja dapat 

menjelaskan kinerja karyawan sebesar 

41,5% sedangkan sisanya yaitu 58,5% 

dijelaskan variabel lain yang tidak di 

teliti pada penelitian ini.  

 

3. Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 22,507 4,670  4,819 ,000 

Kepemimpinan ,315 ,086 ,418 3,176 ,009 

Kedisiplinan ,230 ,092 ,244 2,408 ,042 

Lingkungan 

Kerja 
,246 ,090 ,273 2,750 ,007 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: data primer diolah peneliti, 2018 

a. Hasil uji t variabel kepemimpinan 

diperoleh nilai signifikan 0,009. Hal 

ini menerangkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel 

kepemimpinan <0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. 

Kepemimpinan secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Hasil uji t variabel kedisiplinan 

diperoleh nilai signifikan 0,042. Hal 

ini menerangkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel kedisiplinan 

< 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hasil dari pengujian parsial 

ini adalah kedisiplinan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.  

c. Hasil uji t variabel lingkungan kerja 

diperoleh nilai signifikan 0,007. Hal 

ini menerangkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel lingkungan 

kerja < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hasil dari pengujian parsial 

ini adalah lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

 

4. Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 88,420 3 29,473 4,052 ,009b 

Residual 698,340 96 7,274   

Total 786,760 99    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, 

Kepemimpinan, Kedisiplinan 

Sumber: data primer diolah peneliti, 2018 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh 

nilai signifikan adalah 0,009. Hal ini 

menerangkan bahwa nilai signifikan uji 

F variabel kepemimpinan, kedisiplinan 

dan lingkungan kerja < 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hasil dari 

pengujian simultan ini adalah 

kepemimpinan, kedisiplinan dan 
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lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

 

B. Pembahasan 

1. Analisis Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Karyawan  

Hasil dari pengujian hipotesis 

(H1) yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan. Melalui 

hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh taraf signifikansi 

hasil sebesar 0,009 tersebut < 0,05, 

atau bisa di lihat dari t hitung 3.176 > 

2.000,  maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil perhitungan 

menjelaskan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kepemimpinan memiliki 

hubungan yang sangat erat dalam 

menentukan tinggi rendahnya kinerja 

karyawan  

Iqbal (2012: 170) 

“Kepemimpinan adalah proses 

dimana seorang pemimpin dapat 

secara langsung membimbing dan 

mempengaruhi perilaku dan 

pekerjaan lainnya untuk menuju 

pencapaian dalam situasi tertentu”. 

Kelancaran atas pelaksanaan 

aktivitas kerja dapat terwujud apabila 

ditunjang oleh beberapa sumberdaya 

berupa manusia, uang, material, 

teknologi, dan metode yang 

digunakan. Usaha untuk mengelola 

dan mengendalikan sumber daya ini 

disebut dengan manajemen. Dalam 

upaya menunjang keberhasilan 

fungsi manajemen dalam perusahaan 

maka dibutuhkan seorang pimpinan 

yang mampu melaksanakan tugas 

dan fungsi manajemen.  

Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh 

Wijaksono (2017) di PT Bank BRI 

Cabang Surabaya bahwa 

kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Dengan demikian 

kepemimpinan dapat memprediksi 

kinerja karyawan.   

2. Analisis Kedisiplinan Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Hasil dari pengujian hipotesis 

(H2) yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara kedisiplinan 

terhadap kinerja karyawan. Melalui 

hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh taraf signifikansi 

hasil sebesar 0,042 tersebut < 0,05 

atau bisa dilihat dari t hitung 2.408 > 

2.000, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil perhitungan 
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menjelaskan bahwa kedisiplinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kedisiplinan memiliki 

hubungan yang sangat erat dalam 

menentukan tinggi rendahnya kinerja 

karyawan.  

Singodimedjo (2012: 86) 

“Disiplin adalah sikap ketersediaan 

dan kesanggupan seseorang dalam 

mentaati norma-norma, peraturan-

peraturan yang berlaku 

disekitarnya”. Karyawan yang 

memiliki disiplin kerja yang baik 

diharapkan mampu secara maksimal 

menyelesaikan pekerjaannya, 

sehingga dapat menghasilkan kinerja 

yang optimal bagi perusahaan. 

Karyawan yang disiplin cenderung 

tepat waktu dalam melaksanakan 

prosedur yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Hasil ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Betaria (2016) 

di PT Bank BNI 1946 (Persero) 

Kantor Cabang Asia Afrika Bandung 

bahwa kedisiplinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Dengan demikian 

kedisiplinan dapat memprediksi 

kinerja karyawan. 

 

3. Analisis Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan  

Hasil dari pengujian hipotesis 

(H3) yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Melalui 

hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh taraf signifikansi 

hasil sebesar 0,007 tersebut < 0,05, 

atau bisa dilihat dari t hitung 2.750 > 

2000, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil perhitungan 

menjelaskan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa lingkungan kerja memiliki 

hubungan yang sangat erat dalam 

menentukan tinggi rendahnya kinerja 

karyawan.  

Nitisemito (2014: 143) 

“Lingkungan kerja merupakan segala 

sesuatu yang terdapat disekitar para 

karyawan yang dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab yang dibebankan”. 

Semakin baik lingkungan kerja yang 

mampu diciptakan oleh perusahaan, 

maka karyawan semakin nyaman 

dalam berkerja, sehingga akan 

berdampak baik pada peningkatan 

kinerja. 
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Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Sirait 

(2016) di PT Bank BCA, Tbk 

Cabang Surabaya berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Dengan demikian 

motivasi kerja dapat memprediksi 

kinerja karyawan.  

4. Analisis Kepemimpinan, 

Kedisiplinan, dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan  

  Hasil dari pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa secara simultan 

kepemimpinan, kedisiplinan dan 

lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh 

nilai signifikan Uji F sebesar 0,009 

yang artinya lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yaitu 0,05 atau 5%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan kepemimpinan, 

kedisiplinan, dan lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Dengan nilai koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,415 yang 

berarti bahwa 41,5% kinerja 

karyawan dapat diterangkan oleh 

ketiga variabel independen. Dari 

persentase yang tergolong tinggi 

tersebut, menunjukkan bahwa masih 

terdapat variabel lain yang dapat 

menjelaskan kinerja karyawan, tetapi 

tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini yaitu sebesar 58,5%. Dari ketiga 

variabel yaitu kepemimpinan, 

kedisiplinan, dan lingkungan kerja 

yang memegang peranan terbesar 

terhadap kinerja karyawan adalah 

kepemimpinan dengan nilai beta 

sebesar 0,315.  

 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil 

pengolahan data, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Bank Jatim 

Cabang Kediri, Semakin baik 

kepemimpinan yang mampu 

dibangun oleh pimpinan PT 

Bank Jatim Cabang Kediri 

dalam menggerakkan dan 

mempengaruhi karyawan, maka 

kinerja juga akan semakin 

meningkat. 

2. Kedisiplinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Bank Jatim 

Cabang Kediri, Semakin baik 

kedisiplinan yang dimiliki 
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karyawan PT Bank Jatim 

Cabang Kediri kinerja akan 

semakin meningkat.  

3. Lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Bank Jatim 

Cabang Kediri, Semakin baik 

lingkungan kerja yang mampu 

diciptakan oleh PT Bank Jatim 

Cabang Kediri, maka karyawan 

akan semakin nyaman dalam 

berkerja sehingga kinerja juga 

akan semakin meningkat. 

4. Kepemimpinan, kedisiplinan, 

dan lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap kinerja 

karyawan PT Bank Jatim 

Cabang Kediri, semakin baik 

peningkatan dalam segi 

kepemimpinan, kedisiplinan, dan 

lingkungan kerja, maka kinerja 

karyawan akan semakin 

meningkat sehingga tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan 

dapat terealisasikan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Penelitian  

Dalam penelitian 

selanjutnya dapat melakukan 

penelitian di tempat yang 

berbeda, misalnya pada 

perusahaan dan industri yang 

lain, penelitian lebih lanjut 

sangat diharapkan untuk 

menggali lebih banyak informasi 

dari variabel lain yang di teliti 

sehingga mampu memberikan 

masukan-masukan bagi pihak 

yang berkepentingan. 

2. Bagi Perusahaan  

Karena terbukti semua 

variabel berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, 

maka, pimpinan pada PT Bank 

Jatim sebaiknya terus 

memperbaiki dan meningkatkan 

semua hal yang berkaitan 

dengan kepemimpinan, 

kedisiplinan, dan lingkungan 

kerja dengan baik terutama 

dalam kepemimpinannya karena 

dari ketiga variabel di atas yang 

memegang peranan terbesar 

adalah variabel kepemimpinan 

dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,315. Hal yang dapat 

dilakukan oleh pimpinan PT 

Bank Jatim diantaranya dengan 

terus dan selalu memberikan 

bimbingan kepada karyawan, 

memberikan masukan-masukan 

agar para karyawan mampu 

mengatasi setiap masalah dalam 

pekerjaan, selalu memberikan 
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motivasi sebagai pemberian 

semangat dan pantang menyerah 

dalam menjalankan pekerjaan, 

kemudian pimpinan harus 

mempunyai sikap dan tanggung 

jawab di dalam perusahaan. 

Selain itu, pimpinan juga harus 

memberikan kesempatan kepada 

para karyawan untuk 

berpendapat dalam mengambil 

keputusan hal ini dapat 

menumbuhkan loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan 

dan meningkatkan semangat 

kerjanya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Berdasarkan hasil analisis 

didapat R Square (R2) sebesar 

0,415 yang menunjukkan 

kepemimpinan, kedisiplinan dan 

lingkungan kerja, dapat 

menjelaskan kinerja sebesar 

41,5% sedangkan sisanya yaitu 

58,5% dijelaskan variabel lain 

yang tidak diteliti pada 

penelitian ini, misalnya motivasi 

kerja, komitmen, pengembangan 

karir, budaya organisasi, 

karakteristik individu dll. Maka 

dari itu, untuk peneliti 

selanjutnya hendaknya 

menambah variabel-variabel 

bebas yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. 
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