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Abstrak — Beberapa variabel yang menentukan Kinerja 

karyawan antara lain  adalah Motivasi, Disiplin kerja, 
Lingkungan kerja dan Komitmen organisasi . Pada 

PT.Pegadaian Palembang, variabel tersebut  belum 
optimal memberikan kontribusi  dalam peningkatan 

kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat pengaruh variabel motivasi, disiplin kerja, 

lingkungan kerja dan komitmen organisasi  terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Pegadaian Palembang serta 

upaya peningkatan kinerja karyawan melalui variabel 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah 

survey dengan wawancara terhadap karyawan dan 
pimpinan PT. Pegadaian Palembang, dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan 
sampel sebanyak 103 orang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut 
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Pegadaian Palembang. Upaya 
yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja 

karyawan adalah 1) meningkatkan motivasi karyawan 
dengan memberikan motivasi bentuk material maupun 
non material 2) Memperbaiki system pengawasan 

untuk peningkatan disiplin kerja karyawan 3) 
memberikan lingkungan kerja yang nyaman baik 

secara fisik maupun social 4) Meningkatkan komitmen 
karyawan melalui peningkatan  loyalitas karyawan 

lewat  proses berkelanjutan guna peningkatan 
keterlibatan karyawan dalam organisasi. 

Kata Kunci — Motivasi, disiplin kerja, lingkungan 
kerja, komitmen organisasi dan kinerja karyawan. 

I. PENDAHULUAN 

PT. Pegadaian di kota Palembang dalam menjalankan 
aktivitasnya masih mengalami berbagai kendala yang 

berhubungan dengan kinerja karyawannya. Penyebab 
belum optimalnya kinerja karyawan diakibatkan dari 
motivasi karyawan yang rendah, kurang nya disiplin 
karyawan, lingkungan kerja yang dirasakan karyawan  

kurang memberikan kenyamanan dan masih kurangnya 
komitmen karyawan terhadap organisasi. 

Kinerja karyawan adalah  hasil kerja, baik kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai oleh karyawan per satuan 
periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya               

( Amstrong, p.128 ). 

Kemampuan kerja, kerajinan dan kepatuhan kerja yang 
merupakan  indicator dari variabel   kinerja karyawan 

pada PT.Pegadaian kota Palembang, menunjukkan kondisi 
yang kurang menguntungkan bagi pengembangan 

organisasi. Variabel motivasi yang merupakan salah satu 

variabel yang berpengaruh pada kinerja karyawan, juga 
tidak menunjukkan kontribusi yang besar terhadap 
peningkatan kinerja karyawan, hal ini tercermin dari masih 

rendahnya tanggung jawab, prestasi kerja, pengembangan 
diri dan kemandirian karyawan. 

Kurang nya disiplin karyawan yang disebabkan karena 
sanksi hukuman yang tidak memberikan efek jera, kurang 

tegasnya pimpinan dan ketidak adilan juga berdampak 
terhadap rendahnya kinerja. Lingkungan kerja dibeberapa 
outlet PT.Pegadaian yang ada di kota Palembang juga 

kurang memberikan kenyamanan bagi karyawan akibat 
dari sirkulasi udara, terjadinya kebisingan dan tatawarna 
yang kurang menarik. 

Dan Variabel terakhir yang juga memberikan dampak 
kurang baik bagi kinerja karyawan adalah kurangnya 
komitmen karyawan terhadap organisasi, baik komitmen 

akitif maupun komitmen berkelanjutan. Pemahaman 
terhadap variabel yang mempengaruhi kinerja sangat 
penting, karena fungsi manajemen organisasi adalah 

memahami bagaimana karyawan selalu ber kinerja baik, 
dimana tujuan utamanya adalah untuk peningkatan 
produktivitas organisasi (Anwar, 2013, p.71). Oleh karena 

itu perlu mengetahui bagaimana pengaruh motivasi, 
disiplin kerja, lingkungan kerja dan komitmen organisasi 
terhadap kinerja karyawan. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di PT.Pegadaian  yang ada di 
kotaPalembang, yang terdiri dari 53 Outlet, dengan 
jumlah sampel sebanyak 103 orang. Menggunakan 

probability sampling dan model regresi linear berganda.          
Y = a + b1X1 +b2X2+b3X3 + b4X4 +e 

Dimana  :  Y = Kinerja Karyawan 
a  = nilai konstanta 

b1, b2,b3,b4   =  koofisien regresi 
X1  =  Motivasi 
X2  =  Disiplin kerja 

 
X3   =  Lingkungan kerja 
X4   =  Komitmen karyawan 

e     =  Error term 
 

Dalam penelitian ini digunakan uji t untuk mengetahui 

besarnya pengaruh keempat variabel bebas (motivasi, 
disiplin kerja, lingkungan kerja dan komitmen karyawan)  
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terhadap variabel terikat (Kinerja karyawan), dan uji F  

yang difungsikan untuk mengetahui kemampuan variabel 
besar tersebut secara bersama sama dalam  menjelaskan  
kinerja karyawan.  

Selain uji t dan F, juga dilakukan analisis determinasi 
untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau 
kontribusi variabel motivasi, disiplin kerja, lingkungan 
kerja dan komitmen karyawan dalam mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

TABLE I.  HASIL KOEFISIEN REGRESI LINIER BERGANDA 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 

MOTIVASI 

DISIPLIN 

LINGKUNGAN 

KOMITMEN 

16,939 

.187 

.216 

.167 

.177 

2.980 

.075 

.096 

.073 

.083 

 

.219 

.199 

.203 

.188 

5.681 

2.475 

2.258 

2.302 

2.133 

.000 

.015 

.026 

.023 

.035 

a. Dependent Variable: KINERJA 

Berdasarkan Tabel di atas dibuat persamaan garis 

regresi Y=16.932+0,187X1+0,216X2+0,167X3+0,177X4 
Persamaan garis tersebut mengartikan bahwa pada saat 
nilai X1 (Motivasi), X2 (Disiplin), X3 (Lingkungan) dan X4 

(Komitment) bernilai 0 atau konstan maka nilai Y (Kinerja 
Karyawan) sebesar 16.932. setiap ada kenaikan Variabel 
bebas X1, X2, X3 dan X4 sebesar satu satuan maka akan 
meningkatkan Y sebesar nilai koefisien masing-masing 

variabel bebas dikalikan dengan besarnya kenaikan yang 
terjadi. 

TABLE II.  HASIL UJI t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffi 

cients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tol

era

nce 

VIF 

1 (Constant) 

MOTIVASI 

DISIPLIN 

LINGKUNGAN 

KOMITMEN 

16,932 

.187 

.216 

.167 

.177 

2.980 

.075 

.096 

.073 

.083 

 

.219 

.199 

.203 

.188 

5.681 

2.475 

2.258 

2.302 

2.133 

.000 

.015 

.026 

.023 

.035 

 

.974 

.977 

.977 

.981 

 

1.026 

1.024 

1.023 

1.020 

a. Dependent Variable: KINERJA 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai t hitung 
untuk variabel motivasi adalah sebesar 2,475, disiplin kerja 

sebesar 2,258, lingkungan kerja sebesar 2,302 dan 
komitmen karyawan sebesar 2,133 jika dibandingkan 
dengan t tabel  =1,9819 . hasil estimasi tersebut 
menyatakan bahwa nilai t hitung keempat variabel bebas 

tersebut  lebih besar dari t tabel. ( t hitung > t tabel) , 
maka kreteria Ha diterima Ho ditolak, hal ini berarti  
keempat variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan 

secara parsial  terhadap variabel terikat. 

TABLE III.  HASIL UJI F 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regeresion 

Residual 

701.922 

3223.193 

4 

108 

175.480 

29.844 

5.880 .000b 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Total  3925.115 112 

a. Dependent Variable: KINERJA 

b. Predictors: (Connstant), MOTIVASI, DISIPLIN, LINGKUNGAN, KOMITMENT 

Dari tabel diatas diketahui nilai F hitung sebesar 5.880 
> nilai F tabel sebesar 2,46 dan dikuatkan dengan nilai 

koefisien sig F hitung sebesar 0,000 < P-value (α) sebesar 
0,05. 

Berdasarkan kreteria pengujiannya adalah jika nilai 

koefisien sig.F < P-value (α) sebesar 0,05 berarti Ha 
diterima dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa 
ada pengaruh yang positif dan signifikan  secara bersama 

sama  antara  variabel motivasi (X1), disiplin kerja (X2), 
lingkungan kerja(X3) dan komitmen karyawan (X4) 
terhadap kinerja karyawan (Y). 

TABLE IV.  HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1   423a .179 .148 5.463 

a. Predictors: (Connstant), MOTIVASI, DISIPLIN, LINGKUNGAN, KOMITMENT 

Hasil perhitungan dengan program SPSS For Windows 
Relase 22, diperoleh nilai Adjusted R square adalah 

sebesar  0,148 yang berarti bahwa motivasi (X1), disiplin 
kerja (X2), lingkungan kerja (X3) dan komitmen karyawan 
(X4) mampu menjelaskan variabel kinerja sebesar 0,148 

atau 14,8 % sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel 
lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa motivasi, disiplin kerja, lingkungan kerja dan 
komitmen karyawan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan, Temuan ini sesuai dengan  
hasil penelitian  Aldo Herlambang (2014) bahwa motivasi  

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 
mendukung teori yang dikemukakan oleh Luthans (2011), 
yang menyatakan bahwa semakin tinggi motivasi seorang 

karyawan, semakin tinggi kinerja yang dapat dicapainya. 
Dalam penelitian ini variabel motivasi merupakan variabel 
yg dominan mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena 

itu PT.Penggadaian yang ada di kota Palembang harus 
berusaha meningkatkan motivasi kerja karyawan baik 
secara material maupun non material. 

Disiplin kerja juga secara signifikan memberi pengaruh 
terhadap kinerja karyawan, arinya dalam upaya 
peningkatan kinerja karyawan harus ada system 

pengawasan yang efektif   dan sanksi hukum yang dapat 
menimbulkan efek jera bagi karyawan yang melanggar 
aturan dan tertib kedisplinan. Sesuai dengan yang 

dikemukakan Alex Nitisemito (2013), bahwa ada 
beberapa hal yang dapat menunjang kedisiplinan antara 
lain : a) Ancaman b) Kesejahteran c) Ketegasan d) 

Partisipasi e) Tujuan dan kemampuan serta f) Keteladanan 
Pimpinan. 

Variabel yang tak kalah penting dalam meningkatkan 
kinerja karyawan adalah lingkungan kerja. Ketidak 

nyamanan karyawan atas lingkungan kerja disekitarnya 
memberi efek tdk betah dan menurunnya semangat kerja.  
Beberapa hal yang menjadi penyebab bermasalahnya 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018  APPPTMA KE-8 

3 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

lingkungan kerja di PT.Penggadaian kota Palembang antara 

lain karena sirkulasi udara, kebisingan, tata warna dan 
dekorasi. Untuk itu pihak manajemen harus segera 
mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan.  Siagian 

(2014) menyatakan ada beberapa faktor yang harus 
diperhatikan antara lain : a) Bangunan tempat keja, b) 
Ruang kerja yang lega.c) ventilasi, d) tersedianya tempat2 
ibadah dan e) tersedianya sarana angkutan khusus maupun 

umum untuk karyawan nyaman dan mudah. 

Selain dari lingkungan fisik, lingkungan social pun harus 
menjadi perhatian pihak manajemen perusahaan. 

Pengertian komitmen merujuk pada kesetiaan dan 
loyalitas. Komitmen didefinisikan sebagai kekuatan 
relative dari identifikasi  dan keterlibatan individu kepada 

organisasi tertentu. Kiesler dan Sakumura seperti yang 
dikutip oleh Salancik mengartikan komitmen sebagai 
ikatan antara individu dan tindakan perilaku. 

Variabel komitmen karyawan pada penelitian ini juga 
berpengaruh terhadap kinerja, oleh sebab itu untuk 
meningkatkan komitmen karyawan pada organisasi 

PT.Penggadaian yang ada di kota Palembang, dapat 
dilakukan melalui peningkatan loyalitas karyawan lewat 
proses berkelanjutan guna peningkatan keterlibatan 

karyawan dalam organisasi. 

IV. KESIMPULAN 

1. Motivasi, Disiplin kerja, Lingkungan kerja, dan 

Komitmen kayawan berpengaruh  positif dan 
signifikan secara parsial terhadap Kinerja karyawan 
PT.Pegadaian di kota Palembang. 

2. Motivasi, Disiplin kerja, Lingkungan kerja dan 
Komitmen Karyawan berpengaruh secara positif dan 
signifikan secara bersama sama terhadap Kinerja 
Karyawan PT.Pegadaian di kota Palembang. 

3. Diperlukan adanya upaya untuk melakukan 
peningkatan kinerja karyawan PT.Pegadaian di kota 
Palembang melalui variabel tersebut. 
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