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ABSTRACT -The purpose of this study is to describe and
influence the work discipline, work environment on the
motivation and the motivation of the performance of
employees at PT. Asia Penta Garment. The data used are
primary data and secondary data analysis using the path
diagram. The results showed that the discipline of work and
the working environment is not positive effect on motivation,
and motivation is not a positive effect on performance. This
shows that the work discipline, non-physical work
environment and lack motivation contributes to improving
the performance of employees at PT. Asia Penta Garment.
Keyword: Work discipline, work environment, motivation
and performance of employees
INTISARITujuan dari penelitian ini adalah untuk
menggambarkan dan mempengaruhi disiplin kerja,
lingkungan kerja pada motivasi dan motivasi kinerja
karyawan di PT. Asia Penta Garment. Data yang digunakan
adalah data primer dan analisis data sekunder dengan
menggunakan diagram jalur. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa disiplin kerja dan lingkungan kerja tidak
berpengaruh positif pada motivasi, dan motivasi tidak
berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan
bahwa disiplin kerja, lingkungan kerja non-fisik dan
kurang memiliki motivasi memberikan kontribusi untuk
meningkatkan kinerja karyawan di PT. Asia Penta Garment.
Keyword: Bekerja disiplin, lingkungan kerja, motivasi dan
kinerja karyawan

PENDAHULUAN
Sumber daya manusia merupakan salah satu
unsur dari organisasi dan mempunyai peranan yang
penting dalam kegiatan organisasi. Notoatmodjo (2003)
mengemukakan bahwa manusia sebagai salah satu
komponen organisasi merupakan sumber daya penentu
tercapainya visi dan misi organisasi. Oleh sebab itu sumber
daya manusia harus dikelola sedemikian rupa sehingga
berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai misi dan
tujuan organisasi.
Organisasi merupakan suatu sistem, yaitu
rangkaian dan hubungan antar bagian komponen yang

bekerja sama secara keseluruhan. Dimana setiap
komponen merupakan sub sistem yang memiliki kekayaan
sistem bagi dirinya. Terdapat hubungan yang erat antara
kinerja perseorangan dengan kinerja organisasi. Dengan
kata lain bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan
besar kinerja organisasi juga baik. Oleh karena itu
organisasi harus benar-benar memperhatikan faktor
sumber daya manusianya.
Menurut Terry (2010) manajemen adalah suatu proses
atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau
pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuantujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun
seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai
hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah
kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan
dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan
pengetahuan manajemen, selanjutnya Menurut Hasibuan
(2000) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan
seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar
efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan
perusahaan, karyawan dan masyarakat.
Hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya
manusia adalah mengenai kinerja pegawai. Kinerja
pegawai menurut Mangkunegara (2003) adalah sebagai
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai
oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Agar
kinerja karyawan selalu konsisten maka setidak-tidaknya
organisasi selalu memperhatikan motivasi kerjanya.
Motivasi kerja pegawai sangat dibutuhkan dalam
peningkatan kinerjanya. Rivai (2005), mengatakan bahwa
pengertian motivasi kerja adalah serangkaian sikap dan
nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai
hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi
adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau
dorongan kerja, sehingga kuat atau lemahnya motivasi
kerja pegawai ikut menentukan kinerja karena kinerja
seseorang tergantung pada kekuatan motifnya. Motif yang
dimaksud disini adalah keinginan dan dorongan atau gerak
yang ada dalam diri setiap individu untuk mencapai suatu
sasaran. Seseorang yang mempunyai motivasi tinggi, ia
akan bekerja keras, mempertahankan langkah kerja keras,
dan memiliki perilaku yang dapat dikendalikan sendiri ke
arah sasaran- sasaran penting.
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Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi kerja.
Diantaranya faktor internal antara lain: disiplin kerja dan
faktor eksternal meliputi: lingkungan kerja. Faktor-faktor
tersebut hendaknya perlu diperhatikan oleh perusahaan
sehingga kinerja karyawan dapat optimal. Dengan
demikian motivasi yang di sertai disiplin yang tinggi dan
lingkungan kerja yang nyaman dalam bekerja akan
menghasilkan kinerja yang tinggi pula.
Lingkungan kerja yang baik berupa lingkungan kerja
yang
dapat
menunjang
kelancaran,
keamanan,
keselamatan, kebersihan, serta kenyamanan dalam bekerja
dan adanya fasilitas yang memadai sehingga karyawan
merasa aman, tenang dan senang dalam menjalankan
tugas-tugas yang dibebankan dan menjadi tanggung
jawabnya. Menurut Supardi (2003) lingkungan kerja
merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik
maupun non fisik yang dapat memberikan kesan
menyenangkan, mengamankan, menentramkan, dan kesan
betah bekerja dan lain sebagainya.
Kedisiplinan penting bagi organisasi sebab akan
ditaati oleh sebagian besar karyawan dan diharapkan
pekerjaan akan dilakukan secara efektif. Disiplin
merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para
anggota organisasi guna memenuhi berbagai ketentuan. Di
dalam penerapannya, disiplin lebih ditekankan pada unsur
kesadaran individu untuk mengikuti peraturan-peraturan
yang berlaku dalam organisasi. Menurut Hasibuan (2003)
mengemukakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan
kesediaan seseorang mentaati semua peraturan
perusahaan
dan
norma-norma
sosial
yang
berlaku.Ketaatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk
sikap, tingkah laku, maupun perbuatan yang sesuai dengan
peraturan tersebut.
Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis pertama
oleh Octaviana, dan Ariefianto (2011) dengan judul
Pengaruh Kepemipinan dan Lingkungan Kerja Terhadap
motivasi dan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada
Karyawan Kontraktor PT. Wineh Pandanwangi Semarang)
menghasilkan ada pengaruh positif dan signifikan
lingkungan kerja terhadap motivasi dan kinerja.
Peneliti kedua oleh Hetami (2009) dengan judul
Pengaruh Kemampuan dan Disiplin kerja Terhadap
Motivasi dan kinerja Karyawan Pada Sebuah Persero
Asuransi dengan hasil ada pengaruh positif dan signifikan
disiplin kerja terhadap motivasi dan kinerja.
Di lihat dari penelitian terdahulu ternyata masih ada
relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian tesis
sekarang dikarenakan sebagian besar menggunakan
variabel disiplin kerja dan variabel lingkungan kerja
sebagai variabel bebas selanjutnya untuk variabel terikat
menggunakan variabel kinerja. Sehingga menyebabkan
terjadinya penurunan kinerja, sedangkan untuk variabel
motivasi ada peneliti lain digunakan sebagai variabel
bebas, ada juga digunakan menjadi variabel terikat. Untuk
peneliti tesis sekarang lebih mengacu pada peneliti
Octaviana, dan Ariefianto (2011) dan Hetami (2009) di
karenakan menggunakan variabel bebas dan variabel
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terikat yang sama, hanya tidak ada yang menggunakan
variabel intervining.

BAHAN DAN METODE

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 1. Paradigma Penelitian
Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:
1. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap
motivasi.
2. Seberapa besar lingkungan kerja terhadap
motivasi.
3. Seberapa besar disiplin kerja dan lingkungan kerja
terhadap motivasi.
4. Beberapa besar motivasi pegawai terhadap kinerja
pegawai.
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asia Penta Garment,
yang dijadikan subjek penelitian yaitu responden atau
seluruh pegawai khusunya dibagian produksi, dengan
jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan jumlah
84 Orang
Pengujian Kualitas Instrumen Pengukuran
1. Method Of Succesif Interval (MSI)
2. Pengujian Validitas
3. Pengujian Reliabilitas
4. Uji Normalitas
5. Uji Multikolinieritas
6. Uji Autokorelasi
7. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel dan
Dimensi
Indikator
Konsep
Disiplin
1.Tujuan disiplin
1. Ketepatan
Kerja (X1)
kerja
waktu bekerja
2.Menyelesaikan
tujuan pekerjaan
2. Faktor
1. Teladan
pendukung
kepemimpinan
disiplin kerja
2.Keadilan
3. Faktor penentu
disiplin kerja

1. Pengawasan
2. Ketegasan
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Lingkungan
Kerja Non Fisik
(X2)

Motivasi (Y)

1. Kondisi
Lingkungan kerja
non fisik

1. Intrinsik

2.Ekstrinsik

Kinerja
Pegawai (Z)

1. Kualitas kerja

2. Kuantitas kerja

3. Lama jam kerja

4. Supervisi

ISBN: 978-602-72850-3-3
1. Perhatian dan
dukungan
2. Kerjasama
antar pegawai
3. Kelancaran
komunikasi
4. Struktur kerja
5. Tanggung
jawab kerja
1. Adanya hasrat
dan keinginan
2. Adanya
dorongan dan
kebutuhan
1. Adanya
penghargaan
2. Adanya
pengarahan dan
pengendalian
1. Menyelesai kan
pekerjaan sesuai
mekanisme
2. Bekerja keras
1. Bekerja secara
tim
2. Saling mengisi
dan mendukung
1. Masuk dan
pulang sesuai
waktu
2. Absensi selalu
baik
1. Tugas sesuai
kemampuan
2. Sesuai waktu
dan jumlah
pekerjaan

Sumber: Hasil rancangan(2016)

Z
Y
X1
X2
yx1
yx2
zy
1
2

= Kinerja pegawai
= Motivasi
=Disiplin kerja
=Lingkungan kerja non fisik
= Koefisian motivasi dengan disiplin kerja
= Koefisian motivasi dengan lingkungan kerja non
fisik
= Koefisian kinerja pegawai dengan motivasi
= Epsilon / Standar Error ke - 1
= Epsilon / Standar Error ke – 2

Berdasarkan untuk mengetahui pola hubungan masing
-masing variabel tersebut maka dapat disusun sistem
persamaan strukturnya sebagai berikut :
1) Pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja non fisik
terhadap motivasi dengan persamaan sebagai berikut :

Y  YX1 X 1  YX2 X 2  1.....(1)

Model dirancang berdasarkan konsep dan teori.
Berdasarkan hubungan antar variabel secara teoritis dapat
dibuat model dalam bentuk diagram path sub – struktur 1
sebagai berikut :

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 3. Hubungan Kausal dari X1 ( Disiplin kerja ),
X2 ( Lingkungan Kerja) ke Y ( Motivasi )
2) Pengaruh motivasi serta dampaknya pada kinerja
pegawai dengan persamaan sebagai berikut :

Pengembangan Diagram Jalur

Z  ZY Y   2 ......(2)
Model dirancang berdasarkan konsep dan teori.
Berdasarkan hubungan antar variabel secara teoritis dapat
dibuat model dalam bentuk diagram path sub – struktur 2
sebagai berikut :
𝜺2
𝜌zy

y
Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 2. Hubungan Kausal dari X1 ( Disiplin kerja ),
X2 ( Lingkungan Kerja) ke Y ( Motivasi ) dan Y (
Motivasi ) ke Z ( Kinerja Pegawai )

z

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 4. Hubungan Kausal dari Y ( Motivasi ) ke Z
( Kinerja Pegawai )

Keterangan :
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Skala Pengukuran
Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah
skala likert, setiap jawaban responden berturut-turut
diberi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Dalam penelitian ini menggunakan
metode analisis jalur (path analysis) untuk menganalisis
data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui reaksi karyawan pada
pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja non fisik
terhadap motivasi serta dampaknya pada kinerja pegawai
di PT. Asia Penta Garment, maka peneliti menyebarkan
kuesioner kepada 84 orang karyawan yang menjadi sampel
dalam penelitian ini.
Uji Validitas
Tabel 2. Disiplin Kerja
Pertanyaan
r hitung
r table
Butir 1
0.791
0.561
Butir 2
0.802
0.482
Butir 3
0.770
0.706
Butir 4
0.830
0.276
Butir 5
0.809
0.433
Butir 6
0.781
0.636
Butir 7
0.804
0.467
Butir 8
0.760
0.745
Sumber: Hasil rancangan(2016)
Tabel 3. Lingkungan Kerja
Pertanyaan
r
r table
hitung
Butir 9
0.605
0.505
Butir 10
0.651
0.407
Butir 11
0.601
0.517
Butir 12
0.650
0.402
Butir 13
0.664
0.374
Sumber: Hasil rancangan(2016)
Tabel 4. Motivasi
Pertanyaan
r hitung
r table
Butir 14
0.595
0.574
Butir 15
0.601
0.549
Butir 16
0.662
0.424
Butir 17
0.685
0.384
Butir 18
0.680
0.369
Sumber: Hasil rancangan(2016)

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Tabel 5. Kinerja Pegawai
Pertanyaan
r hitung r table
Butir 19
0.760
Butir 20
0.725
Butir 21
0.740
Butir 22
0.716
Butir 23
0.753
Butir 24
0.727
Butir 25
0.732
Butir 26
0.739
Sumber: Hasil rancangan(2016)

0.320
0.539
0.444
0.565
0.367
0.517
0.495
0.450

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Apabila nilai korelasi hitung (r hitung) lebih besar
daripada nilai korelasi tabelnya (r tabel). Apabila nilai
kolom total correlations> r tabel, maka item pertanyaan
tersebut dapat dikatakan valid.
Penelitian yang valid artinya bila terdapat
kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang
sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.
Uji Reliabilitas
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
r Alpha
Displin kerja (X1)
0.815
Lingkungan kerja non
0,685
fisik (X2)
Motivasi (Y)
0,695
Kinerja pegawai (Z)
0,762
Sumber: Hasil rancangan(2016)

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa nilai alpha
dari variabel X1, Variabel X2, variabel Y dan variabel Z lebih
besar dari 0,6. Hal ini berarti data yang digunakan telah
layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya.
Uji Normalitas

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Tabel 7. Disiplin Kerja
DK
N
Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

84
Mean

26.9286

Std. Deviation

6.02362

Absolute

.082

Positive

.071

Negative

-.082

Kolmogorov-Smirnov Z

.756

Asymp. Sig. (2-tailed)

.617

Sumber: Hasil rancangan(2016)
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Mengacu pada tabel 7, data variabel disiplin kerja
(X1) memiliki siginifikansi lebih dari 0.05 ( 0.617 > 0.05 )
artinya data variabel disiplin kerja terdistribusi normal.
Dengan demikian, penelitian ini bisa melakukan uji
statistik parametrik dengan data variabel disiplin kerja.
Tabel 8. Lingkungan Kerja

Mengacu pada tabel 10, data variabel kinerja
pegawai (Z) memiliki siginifikansi lebih dari 0.05 ( 0.754 >
0.05 ) artinya data variabel kinerja pegawai terdistribusi
normal. Dengan demikian, penelitian ini bisa melakukan uji
statistik parametrik dengan data variabel kinerja pegawai.
Uji Heteroskedastisitas

LK
N

84

Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

15.8214
3.97329
.113
.113
-.085
1.036
.233

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Berdasarkan Tabel 8, data variabel lingkungan
kerja (X2) memiliki siginifikansi lebih dari 0.05 ( 0.233 >
0.05 ) artinya data variabel lingkungan kerja terdistribusi
normal. Dengan demikian, penelitian ini bisa melakukan uji
statistik parametrik dengan data variabel lingkungan kerja.
Tabel 9. Motivasi
MT
N
Normal

Parametersa,b

Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

84
18.8452
3.26904
.090
.088
-.090
.829
.498

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Mengacu pada tabel 9, data variabel motivasi (Y)
memiliki siginifikansi lebih dari 0.05 ( 0.498 > 0.05 )
artinya data variabel motivasi terdistribusi normal. Dengan
demikian, penelitian ini bisa melakukan uji statistik
parametrik dengan data variabel motivasi.
Tabel 10. Kinerja Pegawai
KP
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Sumber: Hasil rancangan(2016)

84
28.7262
5.03087
.074
.055
-.074
.674
.754

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 5. Output Uji Heteroskedastisitas
Pada gambar 5 menunjukkan contoh penelitian ini
tidak mengalami heteroskedastisitas, Karen antara -2
sampai dengan +2. Model regresi liniear ganda yang baik
adalah tidak mengalami heteroskedastisitas.
Pengujian Hipotesis
Kriteria Uji Sub Struktur Pertama
Tabel 11. Output Uji Korelasi
DK
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
84
0.07
0.54
84
0.2
0.07
84

LK
0.068
0.539
84
1
84
-0.12
0.27
84

MT
0.198
0.071
84
-0.12
0.27
84
1
84

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Tabel 11 menjelaskan korelasi antara disiplin
kerja dengan motivasi sebesar
0,198 dengan tidak
signifikan lebih besar dari 0,01 ( 0,071 > 0,01 ), jadi tidak
ada hubungan yang signifikan antara disiplin kerja dan
motivasi, sedangkan korelasi antara lingkungan kerja non
fisik dengan motivasi sebesar -0,122 dengan tidak
signifikan lebih besar dari 0,01 ( 0,270 > 0,01 ), jadi tidak
ada hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja non
fisik dan motivasi.
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Tabel 12. Uji Parsial
Model

1

(Constant)
DK
LK

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
11.4
2.31
0.133
0.07
-0.134
0.11

Standardized
Coefficients

t

Sig.

4.95
1.92
-1.3

0
0.06
0.21

Beta
0.207
-0.136

Nilai t = 1.915, maka H0 diterima H1 ditolak
H0 : sig. 0.059> 0.05, maka Disipin kerja (X1) tidak
berpengaruh positif yang signifikan terhadap Motivasi (Y).
Nilai t = -1.257, maka H0 diterima H1 ditolak
H0 : sig. 0.212 >0.05 , makaLingkungan Kerja Non fisik
(X2)tidak berpengaruh positif yang signifikan terhadap
Motivasi (Y).

Sumber: Hasil rancangan(2016)

x1

Tabel 12 menjelaskan antara disiplin kerja dan
motivasi terbukti tidak signifikan sig. lebih besar dari 0,01
( 0,059 > 0,01), jadi tidak ada pengaruh disiplin kerja
dengan motivasi, sedangkan antara lingkungan kerja dan
motivasi terbukti tidak signifikan sig. lebih besar dari 0,01
( 0,212 > 0,01 ), jadi tidak ada pengaruh lingkungan kerja
dengan motivasi.
Tabel 13. Uji F Simultan
Sum of
Mean
Df
Squares
Square

Model
Regression

48.2

2

24.1

Residual

790

81

9.76

F
2.47

.091b

Tabel 14
Koefisien Determinasi
R Square

1
.240a
0.1
Sumber: Hasil rancangan(2016)

Adjusted R
Square
0.034

y

x2

−0.136

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 6. Hubungan Kausal dari X1 (Disiplin kerja), X2
(Lingkungan kerja Non fisik) ke Y (Motivasi)

Y   1  Ry2. x1. x 2  1  0,058  0,942  0,971
Y=YX1X1+ YX2X2 + Y1
Y=0,207 X1+(-0,136 )X2+ 0,9711

Tabel 13 menunjukan tidak signifikan sebesar
0,091 > 0,05 artinya tidak ada perbedaan nilai akhir yang
signifikan antara disiplin kerja dan lingkingan kerja non
fisik secara simultan terhadap motivasi.

R

0.068

Sig.

Total
839
83
Sumber: Hasil rancangan(2016)

Model

0.97
1

0.207

Std. Error of
the
Estimate
3.124

Nilai R Square (R2) pada Tabel 14 menunjukan
besarnya kontribusi dari variabel disiplin kerja dan
lingkungan kerja non fisik terhadap motivasi yaitu sebesar
5,8%. Sedangkan sisanya 94,2% dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak diteliti.
Hipotesis Struktur Pertama :
Hipotesis simultan :
nilai F( 2.472 ) < F (3.111 ) , maka H0 diterima H1
ditolak H0 : Sig. 0.091 > 0.05 , maka Disiplin kerja ( X1) dan
Lingkungan kerja non fisik ( X2 ) tidak berpengaruh
simultan yang signifikan terhadap Motivasi ( Y ).

Hasil analis Jalur :
1. Kontribusi disiplin kerja (X1) yang secara langsung
mempengaruhi motivasi (Y) = 0,2072=0,0428 =
4,28 %
2. Kontribusi lingkungan kerja non fisik (X2) yang
secara langsung mempengaruhi motivasi (Y) = 0,1362=0,0185 = 1,85 %
3. Kontribusi disiplin kerja (X1) dan lingkungan kerja
non fisik (X2) secara simultan yang secara
langsung mempengaruhi motivasi (Y) = 0,058 =
5,80 %. Sisanya 94,2 % dipengaruhi faktor lain
yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.
Kriteria Uji Sub Struktur Kedua
Tabel 15
Uji Korelasi
Kinerja

Mot

Kinerja

1

0

Motovasi

0.04

1

Kinerja

.

0.4

Motivasi

0.36

.

Kinerja

84

84

Motivasi
84
84
Sumber: Hasil rancangan(2016)

Hipotesis Parsial:
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Tabel 15 menjelaskan korelasi antara motivasi
dengan kinerja pegawai sebesar 0,040 dengan tidak
signifikan lebih besar dari 0,359 ( 0,359 > 0,01 ), jadi tidak
ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan kinerja
pegawai.
Tabel 16
Uji parsial
Unstandardiz
ed
Coefficients

Model

B
1

(Constant)
Motivasi

3.2
0

Std.
Error
0.4
0

Stand
ardize
d
Coeffi
cients

t

7.737
0.361

0
0.72

Tabel 16 ini menjelaskan antara motivasi dan
kinerja pegawai terbukti tidak signifikan sig. lebih besar
dari 0,01 ( 0,719 > 0,01), jadi tidak ada pengaruh motivasi
dengan kinerja pegawai.
Tabel 17
Uji Koefisien Determinasi

R

1

R Square

.040

a

Adjusted R
Square

Std. Error of
the
Estimate

-0

0.94

0

Hasil analis Jalur :
Kontribusi motivasi (Y) yang secara langsung
mempengaruhi kinerja pegawai (Z) = 0,0402 = 0,0016 =
0,16 %

KESIMPULAN

Sumber: Hasil rancangan(2016)

Model

Z   ZY Y   2
Z=0,040 Y+ 0,9981

Sig.

Beta
0.04

Y   1  R y2. x1. x 2  1  0,002  0,998  0,998

Pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja
terhadap motivasi serta dampaknya pada kinerja pegawai
di PT. Asia Penta Garment, maka dapat ditarik kesimpulan
disipin kerja dan Lingkungan Kerja tidak berpengaruh
positif yang signifikan terhadap Motivasi secara parsial
maupun simultan, Motivasi tidak berpengaruh positif yang
signifikan terhadap kinerja pegawai. maka saran yang
dapat diberikan: perusahaan harus menyediakan
lingkungan kerja yang kondusif untuk semua karyawannya
supaya bisa termotivasi dalam bekerja, manajemen atau
pimpinan harus selau memberikan pelatihan – pelatihan
secara bertahap kepada bawahannya, semua karyawan
harus mempunyai kesadaran yang tinggi dalam berdisiplin
dan meningkatkan kinerja yang baik supaya bisa
memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk
penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti tentang
leadership, kompensasi dan kesejahteraan untuk
mempengaruhi kinerja karyawan.

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Nilai R Square (R2) pada Tabel IV.53 menunjukan
besarnya kontribusi dari variabel motivasi terhadap
kinerja pegawai yaitu sebesar 0,2%. Sedangkan sisanya
99,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Hipotesis Struktur Kedua :
Nilai t = 0.361, maka H0 diterima H1 ditolak
H0 : sig. 0.719> 0.05, maka motivasi (Y) tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Z).
0.998
0.040
y

z

Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 7. Hubungan Kausal dari Y (Motivasi) ke Z
(Kinerja Pegawai)
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