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Abstrak — Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja 

terhadap motivasi serta dampaknya pada kinerja karyawan PT. 
Bank Sinarmas Palembang. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
eksplanatory research secara deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode 
kuantitatif dan kualitatif. Variabel yang digunakan ada 2 variabel 

bebas yaitu variabel Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja serta 
variabel terikat yaitu Kinerja Karyawan ditambah juga dengan 

variabel intervening yaitu Motivasi. Sampel data yang digunakan 
dalam penelitian adalah sebanyak 90 responden. Alat analisis 

yang digunakan yaitu uji model asumsi klasik, analisis jalur, dan 
uji hipotesis. Model jalur pertama,  Persamaan Sub Struktur 1 :     

Y = b1X1+b1X2+E1 = 0,384 + 0,422 + 0,726 dan kedua,. 
Persamaan Sub Struktur 2 : Z = b2X1+b2X2+Y+E2 = -0,059 + 

0,245 + 0,494 + 0,771. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
bahwa: (1) Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Motivasi; (2) Lingkungan Kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Motivasi; (3) Kepemimpinan 

berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan; (4) Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan; (5) Motivasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan; (6) Ada 
pengaruh mediasi Motivasi pada pengaruh tidak langsung 

Kepemimpinan terhadap Keputusan Pembelian; dan (7) Ada 
pengaruh mediasi Motivasi pada pengaruh tidak langsung 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan.  
Kata Kunci: Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Motivasi, 

Kinerja Karyawan 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 
Pada era industri saat ini, dimana lingkungan organisasi 

berubah cepat, dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak 
hanya cukup untuk mendukung kelangsungan hidup organisasi, 

melainkan lebih dari itu. SDM dituntut untuk memberikan 
keunggulan kompetitif dalam memenangkan persaingan. 

Keunggulan kompetitif dapat dilihat dari aspek penguasaan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta perilaku kerja yang 

terarah pada pencapaian sasaran organisasi. Teknologi 
memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan 

kegiatannya, khususnya dalam meningkatkan produktivitas 
untuk mencapai performa kinerja yang optimal. Untuk itu 

diperlukan kepemimpinan dan motivasi yang diberikan oleh 
seorang atasan.. 

Untuk mencapai tujuan organisasi yang baik diperlukan 
kinerja organisasi yang baik (James, 2012 p. 47). Kinerja 

organisasi berkaitan dengan bagaimana suksesnya kelompok 
yang terorganisir dengan tujuan tertentu menampilkan sebuah 
fungsi. Kinerja organisasi adalah ketika seluruh bagian dari 

sebuah organisasi bekerja bersama untuk mencapai hasil kinerja 
organisasi yang baik. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh 

kinerja karyawan. Dalam organisasi kinerja karyawan 

merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi 
yang telah ditetapkan. Kinerja seorang karyawan merupakan hal 

yang bersifat individual, karena setiap karyawan mempunyai 
tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. 

Kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan cara seorang 
pemimpin memberikan contoh yang baik, memotivasi, dan 

selalu memperhatikan karyawan dalam bekerja. 
Apabila dilihat lebih mendalam, salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah motivasi. Tanpa motivasi yang 
cukup, kinerja sumber daya manusia yang ada akan menjadi 

kurang optimal. Dampak buruk dari kurang nya motivasi dari 
pemimpin/atasan pada akhirnya dapat mengurangi kinerja dari 

perusahaan itu sendiri. Di samping itu, hal tersebut dapat 
menyebabkan peningkatan keluhan dari pihak pelanggan, 

menyebabkan karyawan malas kerja, dan kemungkinan lain yang 
mengarah pada tindakan-tindakan fisik dan psikologis, seperti 

meningkatkan derajat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. 
Masalah Motivasi selalu mendapat perhatian besar dari para 

pemimpin/atasan karena motivasi merupakan sumber pengerak 
bagi para karyawan.Tujuan Motivasi kerja pada dasarnya, adalah 

untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis 
sambil memastikan berlangsung nya pekerjaan sekaligus 

memberikan semangat kepada para karyawan supaya bisa 
meningkatkan kinerja karywan tersebut. 

Seorang pemimpin yang bijak dapat mengembangkan 
motivasi para bawahannya yang didasarkan pada sasaran atau 

target penggapaian kerja yaitu produktivitas. Motivasi sukses 
dapat dilakukan secara bijak dengan memberi dorongan yang 

kuat, disiplin bekerja lebih giat dan bersemangat serta 
membangun tekad untuk maju meraih suatu kesuksesan, 

sebagai suatu prestasi. Jadi motivasi dapat dikembangkan untuk 
menciptakan suatu keinginan untuk bekerja dengan giat serta 

berprestasi dan sukses dapat didorong dengan memberikan 
tantangan sugestif yang memberi motivasi untuk bertindak. 

Menurut Natalia (2016, p.1) dalam dunia kerja, gaya 
kepemimpinan mempengaruhi terhadap motivasi seseorang 
dalam menjalankan tugasnya. Dalam upaya peningkatan kinerja, 

pemimpin mampu mengembangkan motivasi kepada diri sendiri 
yang tentunya akan diikuti oleh para bawahannya, karena 

motivasi merupakan “kekuatan” yang mendorong untuk 
bertindak melakukan sesuatu yaitu pekerjaan sehingga 

kelancaran kerja dan kinerja dapat berlangsung secara 
berkesinambungan dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. 

Lingkungan kerja dalam suatu organisasi juga pemotivasi 
untuk meningkatkan kinerja sumberdaya manusianya. Jika 

lingkungan kerja sangat nyaman, semua karyawannya bisa 
bekerja sama dengan baik, maka motivasi kerja karyawan juga 

akan meningkat bahkan mereka akan terus termotivasi untuk 
meningkatkan kinerja untuk perusahaan. Sebaliknya, jika kondisi 

ruangan kantor kotor, kurang nyaman dan panas, hal ini akan 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Apalagi jika beberapa 

karyawan saling terlibat pertengkaran, hal ini akan menurunkan 
motivsi mereka untuk bekerja lebih baik. Menurut Yodhia 

(2014, p. 2), lingkungan kerja akan berpengaruh besar terhadap 
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motivasi karyawan, bahkan motivasi akan berubah-ubah sesuai 

dengan lingkungan kerjanya. 
Industri perbankan juga selalu memperhatikan kinerja 

karyawan. Salah satu bank yang beroperasi di Palembang adalah 
Bank Sinarmas yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan 

Sudirman. Tina hajarwanti prabu, selaku karyawan di bidang 
BIC (Branch Internal Control) Bank Sinarmas menjelaskan, 

tercatat ada 1 juta lebih nasabah yang telah memilih Bank 
Sinarmas sebagai bank terpercaya mereka di Cabang Bank 

Sinarmas yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Palembang. 
Kualitas kinerja karyawan Bank Sinarmas berkaitan erat 

dengan motivasi dari staf kepemimpinan mengenai pentingnya 
memberikan pelayanan yang memuaskan bagi customer dan 

memajukan perusahaan demi keuntungan bersama. Tidak 
dipungkiri, kuantitas kinerja juga mempunyai kaitan yang erat 

dengan kualitas kinerja supaya peranan tiap karyawan saling 
berseimbangan, meningkatkan rasa ketanggungjawaban, 

menimbulkan sifat inisiatif yang mengarah ke totalitas kinerja 
suatu perusahaan, terutama Bank Sinarmas, untuk maju. 

Menurut Tina Prabu yang bekerja di bidang (Branch 
Internal Control), beliau mengungkapkan kesuksesan Bank 
Sinarmas datang dari pemimpin yang mampu mengarahkan para 

karyawannya. Karyawan Bank Sinarmas yang diarahkan adalah 
karyawan yang bekerja berlebihan atau diluar kemampuan 

karyawan tersebut. Tanggung jawab yang harus dijalani para 
karyawan yaitu bisa menunjukkan seberapa besar karyawan 

dalam menerima dan melaksanakan pekerjaannya, 
mempertanggung jawabkan hasil kerja serta sarana dan 

prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari. 
Seorang karyawan juga harus bisa bekerja sama dengan 

karyawan yang lain agar hasil pekerjaan semakin baik. Inisiatif 
para karyawan untuk melakukan pekerjaan serta mengatasi 

masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan 
menunjukan tanggung jawab dalam pekerjaan. 

Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi di 
lingkungan perusahaan tidak sesuai dengan harapan. Masih ada 

beberapa karyawan yang kualitas kerjanya kurang, seperti 
sekuriti di depan pintu masuk yang bersifat kurang informatif, 

mengakibatkan ketidaknyamanan nasabah yang sedang 
membutuhkan pengarahan semisal mereka ingin mengetahui 

proses-proses pembuatan rekening yang cukup rumit. Dalam 
penempatan kuantitas kerja karwayan, Bank Sinarmas masih 

perlu meningkatkannya lagi, seperti saat situasi dimana 
penyerahan jumlah jenis pekerjaan pada seorang karyawan yang 

hanya mampu mengerjakan 10 berkas dalam 1 hari, namun 
pimpinannya justru menyerahkan lebih dari 10, sehingga 

mengakibatkan kurangnya efisiensi serta efektivitas dalam 
bekerja. Seluruh karyawan di Bank Sinarmas diwajibkan untuk 

bertanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan 
pekerjaannya agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan 

baik. Namun pada kenyataannya penerapan diri dalam 
bertanggung jawab pun masih kurang, seperti tanggung jawab 

seorang teller yang seharusnya merangkul masalah atau 
komplain perbankan dari nasabah, tetapi  malah direspon 

dengan pernyataan yang tidak memberikan solusi. Diharapkan 
juga bagi karyawannya untuk kesediaannya dalam bekerja sama 

secara vertikal maupun horizontal baik di dalam maupun di luar 
pekerjaan. Akan tetapi, kerja sama yang baik belum diterapkan 

oleh sebagian besar karyawan di lapangan, seperti saat salah 
satu teller mendadak ada keperluan yang membuatnya 

meninggalkan nasabah, tidak terpikir oleh teller disebelahnya 
yang sedang kosong untuk melayani nasabah yang ditinggalkan 
tersebut. Beberapa karyawan juga masih kurang inisiatifnya 

dalam melakukan pekerjaannya, seperti pengambilan keputusan 
tentang sebuah laporan keuangan. Karena masih kurangnya 

pemahaman tentang cara kerja dan apa yang dikerjakan, 
adakalanya karyawan di Bank Sinarmas mengulur waktu terlalu 

lama dalam pengambilan keputusan dan memilih untuk bertanya 

kepada atasan, padahal pada situasi tersebut, besar 
kemungkinan atasan Bank tersebut sedang sibuk atau tidak ada 

di lokasi kerja, sehingga mengakibatkan terundurnya waktu 
dalam penanganan laporan keuangan tersebut. Tentu saja tidak 

semua karyawan di Bank Sinarmas seperti itu, namun ada saja 
hal seperti itu terjadi dan hal tersebut wajib dihilangkan. 

Kinerja yang kurang bagus juga berkaitan erat dengan 
kurangnya motivasi dalam bekerja. Motivasi dibutuhkan agar 

karyawan cenderung berkerja lebih giat dan memberikan 
totalitas kinerjanya guna tujuan perusahaan tercapai. Motivasi 

yang dapat diberikan pada karyawan adalah motivasi berupa 
Fisiologis, Keamanan, Kelompok, Penghargaan, dan Aktualisasi 

Diri. Dari kelima indikator motivasi yang telah disebutkan, Tina 
prabu (Branch Internal Control) Menjelaskan bahwa Kelima 

indikator tersebut masih kurang terpenuhi. Fenomena yang 
terjadi di Bank Sinarmas mengenai kebutuhan fisiologis yang 

telah  terpenuhi adalah diberikannya karyawan ruangan, sarana 
dan fasilitas kerja yang memadai. Namun karena usia bank yang 

tidak lagi muda, fasilitas dan sarana pun ikut menua karena tidak 
diperbaharui, mengakibatkan kecenderungan untuk tidak 
bekerja sesuai standar yang dibutuhkan karyawan di tempat. 

Kebutuhan keamanan juga wajib diberikan kepada karyawan 
seperti jaminan keamanan, dukungan pengamanan, dan 

perlindungan terhadap resiko. Namun sangat disayangakan, hal 
ini pun kurang diperhatikan, letak tombol emergency yang tidak 

berada di jangkauan tangan Bank Teller, ditambah dengan 
kurangnya karyawan di bidang sekuriti berpatroli di dalam 

ruangan. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan kelompok, 
dimana hubungan dan dukungan sesama karyawan juga 

diharapkan dalam perusahaan, termasuk dengan unit kerja 
terkait. Fenomena hubungan yang kurang baik yang terjadi di 

Bank Sinarmas adalah saat salah satu karyawan ingin meminta 
bantuan karyawan lain yang berada di jabatan yang sama untuk 

mengerjakan berkas yang merupakan tanggung jawab bersama 
dikelompok karyawan tersebut, namun karyawan yang dimintai 

tolong justru menolak untuk bekerja sama dan memilih 
mengerjakan pekerjaannya sendiri tanpa campur tangan 

karyawan lainnya. 
Apabila seorang karyawan telah melakukan pekerjaannya 

dengan baik dan berhasil membuat Bank Sinarmas mencapai 
salah satu tujuannya, maka karyawan tersebut patut diberi 

penghargaan agar karyawan tersebut lebih termotivasi lagi 
untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan, hal tersebut 

termasuk dalam kebutuhan penghargaan. Namun pada 
kenyataan, kebutuhan penghargaan pun belum terpenuhi di 

perusahaan tersebut seperti tidak diterapkannya sistem 
penghargaan karyawan terbaik dalam satu bulan, serta bonus 

gaji bagi karyawan yang kerja kerasnya wajib diapresiasi, 
berdasarkan dari seleksi satu bulan tersebut. Yang terakhir 

adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dimana tiap karyawan 
pada perusahaan memiliki identitas yang resmi dan terdata, juga 

diharapkannya profesionalitas agar perusahaan dapat terlihat 
baik dan terpercaya di mata nasabah. Fenomena yang terjadi di 

Bank Sinarmas mengenai hal ini adalah kelalaian teller untuk 
mengapresiasi nasabah yang telah mempercayai Bank Sinarmas 

yaitu tidak diterapkannya budaya memperkenalkan diri sebelum 
berinteraksi dengan nasabah. 

Fenomena pemimpin yang kurang baik tentu pernah 
terjadi di Bank Sinarmas, salah satu kepemimpinan yang kurang 

baik yang terjadi di perusahaan tersebut adalah pemimpin yang 
tidak bisa menciptakan iklim saling mempercayai sesama 
karyawan sehingga munculnya persaingan yang mengakibatkan 

menurunnya kualitas pekerjaan. Fenomena nyata yang terjadi 
adalah adanya unsur kasta dimana karyawan yang lebih lama 

bekerja di Bank lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi 
dengan pemimpin, mengakibatkan kesenjangan antar karyawan 
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baru yang seharusnya lebih membutuhkan pemimpin dengan 

pengarahanya. Kenyamanan dalam bekerja juga kurang 
diperhatikan oleh pemimpin Bank Sinarmas sehingga 

mengakibatkan karyawan terbebani dengan pekerjaan yang 
diberikan perusahaan seperti deadline yang tidak sesuai beserta 

beberapa dorongan keras dari pemimpin mengakibatkan 
karyawan merasa tertekan, otomatis mempengaruhi kinerja di 

lapangan. Beberapa karyawan di Bank Sinarmas juga kurang 
terinspirasi oleh pemimpin mereka karena kurangnya kehadiran 

pemimpin untuk selalu menuntun karyawan, di indikasikan 
dengan ketiadaan inspeksi rutin oleh pemimpin terhadap kinerja 

karyawan, guna memberikan mereka semangat untuk selalu 
memajukan perusahaan. Ada pula fenomena kurang baik yang 

terjadi di Bank Sinarmas cabang Basuki Rahmat mengenai 
pemimpin yang kurang baik, yaitu pemimpin yang pilih kasih 

terhadap karyawannya dan tidak mau mengarahkan karyawan 
yang kesulitan dengan suatu kondisi dimana dia tidak mampu 

menyelesaikan suatu masalah. Pemimpin juga harus mampu 
membuat model pemecahan masalah, fenomena yang kurang 

baik oleh pemimpin yang terjadi di Bank Sinarmas adalah 
seperti upaya pemecahan masalah yang tidak strategis dan 
sistematis, memperlihatkan kurangnya kompetensi pemimpin 

dalam melaksanakan tugasnya, terbukti pada saat ada seorang 
karyawan yang tiba-tiba mundur dari perusahaan. Kekosongan 

posisi karyawan tersebut belum sempat terantisipasi oleh 
pemimpin, mengakibatkan terhambat kinerja karyawan pada 

masa itu.  
Lingkungan kerja pun turut berdampak pada motivasi 

karyawan. Ada beberapa kategori lingkungan kerja yang bisa 
dievaluasi, yaitu lingkungan kerja fisik, lingkungan mental dan 

lingkungan sosial. Fenomena yang terjadi di Bank Sinarmas 
tentang lingkungan fisik adalah kurangnya penerangan, ada 

beberapa ruang kantor yang penerangannya sering kedap-kedip, 
dan hal itu sangat lama ditangani, sehingga mengganggu 

pekerjaan karyawan. Apabila lingkungan kerja kurang cahaya, 
aktifitas bekerja pun ikut terhambat karena karyawan tidak 

mampu melihat kondisi disekitar dengan baik. Ada pula 
fenomena lingkungan mental yang terjadi di Bank Sinarmas, 

yaitu dimana karyawan terlalu lelah untuk bekerja dikarenakan 
beban pekerjaan yang terlalu banyak. Fenomena lainnya adalah 

ada pada lingkungan sosial, yaitu ruang gerak bagi para 
karyawan sempit, sehingga para karyawan tidak leluasa 

berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. 
Keberhasilan yang diperoleh Bank Sinarmas merupakan 

upaya kerja keras staf dan karyawannya, serta kepercayaan para 
nasabah langsung yang selalu puas dengan pelayanan Bank 

Sinarmas kepada mereka. Kinerja seorang karyawan pada 
dasarnya adalah hasil kerja karyawan selama periode, atau 

waktu tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan 
misalnya standar, target atau kriteria yang telah ditentukan 

sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Dengan 
semakin bertambahnya kebutuhan nasabah, maka diperlukan 

kinerja seorang karyawan yang maksimal dalam upaya 
memberikan kepusan yang maksimal kepada setiap nasabah. 

Dengan adanya target perusahaan untuk menjadi lebih 
baik maka diperlukan solusi untuk lebih meningkatkan kinerja 

karyawan dengan cara meningkatkan motivasi karyawan, adanya 
kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan 

kerja kondusif. 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah 
dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.Adakah pengaruh yang signifikan kepemimpinan dan 
lingkungan kerja secara simultan terhadap motivasi PT Bank 

Sinarmas Palembang? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan kepemimpinan dan 

lingkungan kerja secara parsial terhadap motivasi PT Bank 
Sinarmas Palembang? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan kepemimpinan, motivasi, dan 
lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan 

PT Bank Sinarmas Palembang? 
4. Adakah pengaruh yang signifikan kepemimpinan, motivasi, dan 

lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan PT 
Bank Sinarmas Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka tujuan penelitian ini  adalah sebagai berikut:  
1.Mengetahui pengaruh yang signifikan kepemimpinan dan 

lingkungan kerja secara simultan terhadap motivasi PT Bank 
Sinarmas Palembang. 

2.Mengetahui pengaruh yang signifikan kepemimpinan dan 
lingkungan kerja secara parsial terhadap motivasi PT Bank 

Sinarmas Palembang. 
3.Mengetahui pengaruh yang signifikan kepemimpinan, motivasi, 

dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja 
karyawan PT Bank Sinarmas Palembang. 

4.Mengetahui pengaruh yang signifikan kepemimpinan, motivasi, 

dan lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan 
PT Bank Sinarmas Palembang. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN  
A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian asosiatif. Menurut Singgih (2012, p. 88), 
penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua 
variabel atau lebih.  

Penggunaan metode penelitian asosiatif, berdasarkan tujuan 
penelitian yang tepat, dimana peneliti akan melihat ada atau 

tidaknya pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap 
variabel terikat baik secara bersama-sama ataupun sendiri-

sendiri. Pada penelitian ini, bertujuan untuk melihat pengaruh 
variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan (X1), 

Lingkungan Kerja (X2), dan Motivasi (Y) terhadap variabel 
terikat yaitu Kinerja Karyawan (Z). 

B. D a t a 
1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan harus dapat dibuktikan 
kebenarannya, tepat waktu, sesuai dan dapat memberikan 

gambaran yang menyeluruh. Jenis data yang digunakan adalah 
data kualitatif yaitu data bukan berupa angka.Data kualitatif itu 

nantinya akan dikuantitatifkan berupa pilihan: sangat tidak setuju 
= 1, tidak setuju= 2, netral= 3, setuju=4 dan sangat setuju=5 
sebagai keperluan analisis. Diperoleh dari hasil penyebaran 

angket yang berkaitan dengan masalah diteliti kepada pelanggan. 
2. Sumber Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer 
dan data sekunder.  Menurut Sugiyono (2010, p. 401), data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari para 
responden maupun informan penelitian atas jawaban ataupun 

tanggapan dari beberapa pertanyaan yang diajukan di dalam 
kuesioner. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa jawaban responden terhadap kuesioner tentang variabel 
Kepemimpinan (X1), Lingkungan Kerja (X2), Motivasi (Y), dan 

Kinerja Karyawan (Z). 
Menurut Sugiyono (2010, p. 401), data sekunder adalah 

kumpulan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian 
serta dari sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan 

permasalahan penelitian, dalam bentuk buku, literatur, atau 
laporan-laporan lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa data-data kepegawaian, profile PT Bank 
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Sinarmas Palembang, serta dokumen lain yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
C. Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah analisa 
secara asosiatif yang melihat korelasi antara variabel bebas dan 

terikat. Variabel bebasnya adalah Kepemimpinan (X1), 
Lingkungan Kerja (X2), dan Motivasi (Y), sedangkan variabel 

terikatnya adalah Kinerja Karyawan (Z). 
1. Operasionalisasi Variavel. 

Berikut penjelasan mengenai operasional berbagai 
variabel: 

1. Variabel dependent, variabel yang tercangkup dalam hipotesis     
    yang ditentukan dan dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

2. Variabel independent, variabel bebas atau penjelas yang      
mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya variabel     

terpengaruh. Kepemimpinan (X1), yaitu pimpinan yang            
mempergunakan tugas dan wewenangnya, yang diarahkan     

kepada bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan dalam     
mencapai tujuan organisasi. Lingkungan kerja    (X2), yaitu 

Berkaitan dengan segala sesuatu yang berada     disekitar 
pekerjaan dan yang dapat mempengaruhi karyawan    dalam 
melaksanakan tugasnya.  

3. Variabel intervening, variabel yang bersifat menjadi perantara  
    (mediasi) dari hubungan variabel penjelas ke variabel     

terpengaruh. Motivasi (Y), yaitu serangkaian sikap dan nilai-       
nilai yang mempengaruhi karyawan untuk mencapai hal yang     

spesifik sesuai dengan tujuan karyawan tersebut. Kinerja 
karyawan  (Z), yaitu suatu hasil kerja yang dicapai     

karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan     
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan     

kesungguhan serta waktu. 
D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
Menurut Singgih (2012, p. 90), populasi adalah totalitas 

dari objek atau individu yang memiliki karakterisktik tertentu, 
jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan PT Bank Sinarmas Cabang Basuki 
Rahmat dan Cabang Sudirman, yaitu sebanyak 116 karyawan,  

2. Sampel 
Penentuan jumlah sampel menurut Riduwan (2005, p. 65) 

dilakukan dengan menggunakan rumus penentuan sampel dari 
populasi tertentu yang dikembangkan oleh Slovin untuk tingkat 

kesalahan 5% dengan perhitungan sebagai berikut:  
n = N/N(d)2 + 1 = 116/116(0,05)2 + 1 = 90 Karyawan 

Keterangan : 
n = sampel 

N = populasi 
d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05. 

Dari perhitungan menggunakan rumus Slovin, diperoleh 
jumlah sampel yaitu sebesar 90 karyawan menggunakan Teknik 

Cluster Random Sampling yang bersifat terbatas (Finit). Cluster 
Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana 

pemilihan mengacu pada kelompok bukan pada individu. Besar 
sampel adalah sebanyak 90 karyawan. Cluster yang ditentukan 

adalah 2 cabang Bank Sinarmas di Palembang dengan rata-rata 
jumlah karyawan 45 orang. 

3. Teknik Sampling 
Teknik sampling pada penelitian ini adalah probability sampling 

dengan tipe cluster sampling yaitu tehnik yang digunakan untuk 
menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau data 

sumber sangat luas. (Sugiyono, 2014,p. 119). 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan 

penelti untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan 

kuesioner. Teknik dokumentasi akan digunakan untuk 
mendapatkan data-data yang berkaitan dengan jumlah karyawan 

PT Bank Sinarmas Cabang Basuki Rahmat dan Cabang Sudirman 

yang sebenarnya. Sedangkan teknik kuesioner yang menurut 
Sugiyono (2014, p.199) adalah seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab dan 
digunakan sebagai data yang akan dianalisis dalam penelitian. 

Selanjutnya tahap conclusion yang menurut Masngudi (2012) 
setelah suatu proses penelitian dilaksanakan dengan berbagai 

perangkat analisis, selanjutnya sampailah kepada kesimpulan-
kesimpulan yang harus ditarik.(p.62). 

F. Pengujian Instrumen 
1. Uji Validitas Instrumen 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 
mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,2014, p. 177). 

Semakin tinggi akurasi suatu alat ukur, maka alat ukur tersebut 
semakin mengenai sasaran, atau semakin menunjukkan apa yang 

seharusnya diukur. Uji validitas dapat dilakukan dengan 
mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang 

merupakan jumlah tiap skor butir, dengan rumus Product 
Moment (Riduwan,2009, p. 109). 

Kaidah Keputusan: 
a) Jika r hitung > r Tabel product moment , data tersebut  
valid. 

b) Jika r hitung ≤ r Tabel product moment, berarti data 
tersebut tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 
berulangkali terhadap gejala dan alat ukur yang sama (Sugiyono, 

2014, p.183). Pengujian reliabilitas instrumen dianalisis dengan 
metode alpha cronbach. Apabila Alpha Cronbach > standar 

0,70 maka instrument dinyatakan reliable (Riduwan, 2009, p. 
99). 

G.Metode Analisis 
Analisis jalur dapat dilakukan setelah model dari penelitian 

memenuhi syarat lolos dari asumsi klasik. Syarat tersebut 
adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak 

mengandung multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis. 

1.Uji Asumsi Klasik 
a.Uji Normalitas  

Menurut Priyatno (2008, p.22) uji Normalitas digunakan 
untuk melihat apakah sebaran data hasil penelitian terdistribusi 

secara normal atau tidak. Tujuan dilakukan uji normalitas adalah 
untuk mengetahui variabel independen dan dependen dalam 

penelitian ini keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 
Model regresi yang baik adalah datanya memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal. Data terdistribusi normal 
dalam model regresi dapat dilihat dengan analisis Kolmogorov 

Smirnov-Shapiro Wilk. Dengan α =0.05 atau 5 %. Dalam uji ini, 
jika dihasilkan taraf signifikansi lebih besar dari 5% hal ini berarti 

data yang akan diolah memiliki distribusi normal, sebaliknya  
jika taraf signifikansi yang dihasilkan lebih kecil 5%, maka data 

tidak terdistribusi secara normal. 
Menurut Imam (2012, p. 72), uji nomalitas dengan 

menggunakan Normal P-P Plot adalah dengan melihat 
penyebaran item-item berada pada sumbu diagonal dari grafik 

Normal P-P Plot, bila titik-titik yang ada menyebar disekitar 
garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal pada grafik Normal P-P Plot, maka data tersebut dapat 
dikatakan berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi. 
b. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Imam (2012, p. 83), deteksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada gambar scatterplot antara 
residualnya (SRESID) dan varibel terikat (ZPRED), di mana 

sumbu Y adalah residual (Yprediksi-Ysesungguhnya) yang telah 



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

5 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3   

 

di-studentized, dan sumbu X adalah Y yang telah diprediksi. 

Dasar analisisnya: 
a)Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, lalu 
menyempit), maka data yang digunakan teridentifikasi telah 

terjadi heteroskedastisitas; 
b)Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisita. 

c. Uji Multikolinieritas  
Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah pada model regresi ada korelasi antara variabel bebas. 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, 
maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Pengujian multikoleniaritas dalam penelitian ini adalah dengan 
melihat nilai Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Menurut 

Imam (2012, p. 81), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, 
maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas 

dengan variabel bebas lainnya. Prasyarat yang harus terpenuhi 
dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. 
2. Analisis Jalur 

Dalam menganalisis data pada penelitian ini digunakan 
teknik analisis jalur (path analysis). Menurut Sugiyono dan Agus 

Susanto (2015, p.433) analisis jalur adalah perluasan analisis 
regresi. Perluasan ini terletak pada kelengkapan penelusuran 

kausal. Analisis jalur tidak hanya mengetahui berapa besarnya 
pengaruh namun juga variabel mana yang merupakan pengaruh 

langsung atau pengaruh tidak langsung.  
Menurut Edi Riadi (2013, p.19-20) Mengestimasi pengaruh 

koefisien yang mempengaruhi dalam konteks analisis jalur dan 
bukan hanya menganalisis pengaruh langsung (direct causal 

effect/DCE) tetapi juga sekaligus mengestimasi pengaruh tidak 
langsung (indirect causal effect/ICE) dan pengaruh total (total 

causal effect/TCE). Pengaruh langsung adalah ukuran pengaruh 
yang tidak dimediasi oleh variabel lain dalam suatu model atau 

sensitivitas perubahan X terhadap Y, dimana semua faktor lain 
dalam analisis dibuat fix, sedangkan pengaruh tidak langsung 

adalah ukuran perubahan dimana variabel terikat berubah 
melalui variabel mediator apabila variabel bebas dibuat fix. 

Pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung dan 
pengaruh tidak langsung, dengan demikian TCE = DCE + ICE. 

Berikut ini adalah diagram jalur dalam penelitian. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sumber : Pemikiran Peneliti berdasarkan Teori, 2018 
 

Gambar 1. Diagram Jalur Penelitian  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. HASIL 

1. Hasil Pengujian Instrumen 
a. Hasil Pengujian Validitas 

Pengujian validitas mengambil sampel dari 30 

responden.Variabel Kinerja Karyawan (Z) semua item 
menghasilkan nilai Pearson Correlation (r-hitung) lebih besar 
daripada nilai r Product Moment (r-tabel) (r-hitung > r-tabel), 

sehingga dinyatakan valid pada taraf nyata (α) = 5%, dan dapat 
dijadikan alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.  

Begitupun terhadap variabel Motivasi (Y), Kepemimpinan (X1) 
ada 1 (satu) item yang menghasilkan nilai Pearson Correlation 

(r-hitung) lebih kecil daripada nilai r Product Moment (r-tabel), 
nilai (r-hitung < r-tabel), yaitu item X1.1, item tersebut 

dinyatakan tidak valid pada taraf nyata (α) = 5%, maka akan 
dilakukan uji validitas yang kedua dengan menghilangkan item 
yang tidak valid. Lingkungan Kerja (X2) semua item 

menghasilkan nilai Pearson Correlation (r-hitung) lebih besar 
daripada nilai r Product Moment             (r-tabel), niai (r-hitung 

> r-tabel), sehingga dinyatakan valid pada taraf nyata (α) = 5%, 
dan dapat dijadikan alat ukur yang valid dalam analisis 

selanjutnya. 
b. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi 
alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 
diulang. Penelitian ini menggunakan metode Cronbach’s Alpha. 

Suatu instrumen memiliki reliabilitas yang baik jika koefisien 
Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. 

Tabel  1. 
Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kinerja Karyawan (Z) 0.711 Reliabel 

Motivasi (Y) 0.818 Reliabel 
Kepemimpinan (X1) 0.969 Reliabel 

Lingkungan Kerja (X2) 0.804 Reliabel 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dapat diketahui semua 

variabel penelitian yang memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih 
besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel penelitian reliabel sehingga data kuesioner yang 
peneliti gunakan dalam penelitian ini sudah sangat representatif 

dalam arti kata pengukuran datanya sudah dapat dipercaya 
(reliabel). 

c. Transformasi Data 
Data yang diperoleh dari kuesioner masih dalam bentuk 

ordinal. Agar dapat digunakan dalam pengujian pada penelitian 
ini, maka data yang masih berbentuk skala ordinal tersebut 

ditransformasikan ke dalam skala interval. Mentransformasikan 
data ordinal ke dalam data interval adalah dengan menggunakan 

Method of Succecive Interval (MSI) yang dalam pelaksanaannya 
dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MSI yang 

terintegrasi dalam Microsoft Excel (Husein, 2012, p. 191). 
2. Deskriptif Statistik Data / Deskripsi Jawaban Responden 

a.Variabel Kinerja Karyawan (Z) 
Secara umum 66% responden setuju pernyataan pada 

item Z.6 yaitu “Setiap teller juga telah bertanggung jawab 

memberikan solusi kepada setiap keluhan nasabah”. Artinya 
minimnya keluhan yang diutarakan oleh nasabah terhadap pihak 

PT. Bank Sinarmas Palembang menunjukkan bahwa karyawan 
telah bekerja dengan baik dalam memberikan solusi-solusi bagi 

para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal apapun yang 
berhubungan dengan perbankan.  

Meskipun demikian, ada beberapa indikator yang juga cukup 
banyak mendapat nilai netral, tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. 33% responden memilih netral, 4% responden memilih 
tidak setuju, dan 3% responden memilih sangat tidak setuju 

dalam pernyataan pada item Z.4, yaitu “Pimpinan memberikan 

Kepemimpinan 

(X1) 

Motivasi 

(Y) 

Lingkungan 

Kerja(X2) 

Kinerja 

Karyawan 

(Z) 

E

1 
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pekerjaan dalam jumlah yang wajar”, artinya beberapa karyawan 

PT. Bank Sinarmas Palembang merasa keberatan dengan jumlah 
pekerjaan yang tidak wajar yang diberikan oleh pimpinan 

kepada karyawan tersebut. Solusinya adalah pemimpin 
memberikan beban pekerjaannya dalam jumlah yang wajar dan 

juga tenggat waktu yang pantas untuk pekerjaan tersebut agar 
karyawan bekerja secara optimal. 

b.Variabel Motivasi (Y) 
Secara umum 57% responden setuju pernyataan pada 

item Y.5 yaitu “Karyawan memiliki hubungan yang harmonis 
dengan sesame karyawan kerja” dan item Z.9 yaitu “Sebagai 

pegawai bank, karyawan dikenal professional”. Artinya 
beberapa karyawan yang bekerja di PT. Bank Sinarmas 

Palembang cukup professional dalam bekerja, dan tidak lupa 
untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan sesama karyawan 

kerja agar tidak ada kecanggungan dalam bekerja dan bisa saling 
membantu satu sama lain.  

Meskipun demikian, ada beberapa indikator yang juga cukup 
banyak mendapat nilai netral, tidak setuju, dan sangat tidak 

setuju. 36% responden memilih netral, 2% responden memilih 
tidak setuju, dan 0% memilih sangat tidak setuju dalam 
pernyataan pada item Y.2, yaitu “Karyawan bekerja dengan 

dukungan fasilitas yang layak”, artinya beberapa karyawan PT. 
Bank Sinarmas Palembang merasa keberatan dengan fasilitas 

yang sudah tidak layak pakai di lingkungan kerja karyawan 
seperti komputer lama yang menghasilkan suara yang berisik. 

Solusi yang baik untuk hal ini adalah perusahaan mengganti 
fasilitas yang sudah tua atau tidak layak pakai lagi dengan fasilitas 

yang lebih baru agar karyawan tetap termotivasi untuk 
melanjutkan pekerjaan tanpa adanya gangguan.  

38% responden memilih netral, 19% responden memilih tidak 
setuju, dan 1% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 

pada item Y.7, yaitu “Karyawan memperoleh penghargaan 
setiap kali berprestasi lebih baik”, artinya beberapa karyawan 

PT. Bank Sinarmas Palembang tidak diberikan penghargaan oleh 
perusahaan setiap kali berprestasi lebih baik. Hal ini dapat 

mengakibatkan menurunnya motivasi untuk bekerja lebih baik 
lagi bagi perusahaan karena karyawan merasa tidak dihargai. 

Solusinya adalah pemimpin perlu memperhatikan kinerja 
karyawan yang semakin berprestasi dan memberikan 

penghargaan yang pantas bagi karyawan tersebut agar karyawan 
tersebut merasa dihargai dan akan terus berusaha memberikan 

yang terbaik bagi perusahaan. 
33% responden memilih netral, 20% responden memilih tidak 

setuju, dan 3% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 
pada item Y.8, yaitu “Penghargaan diberikan oleh perusahaan 

secara adil”, artinya beberapa karyawan PT. Bank Sinarmas 
Palembang mengakui bahwa penghargaan dari perusahaan 

kepada karyawan tidak diberikan secara adil terhadap karyawan 
yang merasa telah memberikan kontribusi besar bagi 

perusahaan. Solusinya adalah pemimpin perlu memperhatikan 
karyawan mana saja yang telah berkontribusi besar terhadap 

perusahaan dan memberikan penghargaan seadil-adilnya agar 
karyawan tetap termotivasi untuk memberikan yang lebih baik 

lagi bagi perusahaan. 
  

c. Variabel Kepemimpinan (X1) 
Secara umum 59% responden setuju pernyataan pada 

item X1.2 yaitu “Suasana saling percaya dapat dirasakan dalam 
interaksi sesama karyawan di Bank ini” dan 51% responden 

setuju pernyataan pada item X1.7 yaitu “Pimpinan tidak pernah 
pilih kasih dalam mengarahkan karyawan”. Artinya beberapa 
karyawan yang bekerja di PT. Bank Sinarmas Palembang merasa 

cukup nyaman dengan kepemimpinan yang ada di perusahaan 
tempat merek bekerja. Pimpinan pada perusahaan tersebut 

dikenal tidak pilih kasih terhadap bawahannya dan dikenal juga 
dapat membuat bawahannya tidak memiliki kesulitan dalam 

berinteraksi sehingga menciptakan suasana saling percaya di 

lingkungan bank tersebut. 
Meskipun demikian, ada beberapa indikator yang juga cukup 

banyak mendapat nilai netral, tidak setuju, dan sangat tidak 
setuju.  34% responden memilih netral, 6% responden memilih 

tidak setuju, dan 2% memilih sangat tidak setuju dalam 
pernyataan pada item X1.3, yaitu “Pimpinan selalu 

memperhatikan apa yang dikerjakan karyawan”, artinya 
beberapa karyawan mengakui bahwa pimpinan di perusahaan 

tempat karyawan bekerja tidak memperhatikan apa yang 
dikerjakan karyawan, seperti pemimpin yang terlalu sibuk di 

ruangannya dan tidak berkeliling untuk mengecek kinerja 
karyawan tersebut. Solusinya adalah dengan pemimpin membagi 

waktu antara kerja di ruangan pribadi dan berkeliling untuk 
untuk memperhatikan kinerja bawahannya agar lebih 

transparan. 
42% responden memilih netral, 3% responden memilih tidak 

setuju, dan 1% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 
pada item X1.4, yaitu “Pimpinan suka mengarahkan apa yang 

dilakukan karyawan”, artinya sehubungan dengan item X1.3, 
dimana pemimpin kurang memperhatikan kinerja karyawan dan 
terlalu sibuk di ruangannya sehingga tidak bisa berkeliling untuk 

mengarahkan kesulitan atau kendala apa saja yang dihadapi 
bawahannya tersebut. Solusinya adalah dengan pemimpin 

membagi waktu antara kerja di ruangan pribadi dan berkeliling 
untuk untuk memperhatikan kinerja bawahannya agar bisa 

memonitor para karyawannya dan mengarahkan karyawan yang 
mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. 

43% responden memilih netral, 4% responden memilih tidak 
setuju, dan 1% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 

pada item X1.5, yaitu “pimpinan dapat menciptakan inspirasi 
bagi karyawan”, artinya pemimpin kurang menjadi pedoman 

bagi bawahannya sehingga tidak menginspirasi para karyawan 
dalam hal apa saja yang dapat memajukan perusahaan. Solusinya 

adalah pemimpin harus lebih banyak belajar untuk menjadi 
pemimpin yang baik karena pemimpin yang baik adalah 

pemimpin yang bisa menginspirasi karyawannya dalam 
memajukan nama perusahaan. 

43% responden memilih netral, 4% responden memilih tidak 
setuju, dan 1% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 

pada item X1.6, yaitu “Terdapat inspeksi rutin yang dilakukan 
pimpinan terhadap karyawan”, artinya beberapa karyawan 

mengakui bahwa pemimpin kurang melakukan inspeksi rutin 
untuk mengecek kelengkapan seragam kerja maupun hal lain. 

Solusinya pemimpin harus lebih memperhatikan hal tersebut 
agar saat karyawan bekerja, mereka dipandang dan dinilai baik 

bagi nasabah yang ingin bertransaksi di bank tersebut. 
34% responden memilih netral, 4% responden memilih tidak 

setuju, dan 1% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 
pada item X1.7, yaitu “Pimpinan tidak pernah pilih kasih dalam 

mengarahkan karyawan”, artinya beberapa karyawan mengakui 
bahwa pimpinan di perusahaan tempat mereka bekerja pilih 

kasih terhadap beberapa karyawan lain. Solusinya adalah 
pemimpin harus lebih professional dalam perusahaan tersebut 

dalam hubungan antar pimpinan dan bawahan, jadikan semua 
bawahan karyawan favorit sehingga semua karyawan merasa 

adil. 
49% responden memilih netral, 3% responden memilih tidak 

setuju, dan 3% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 
pada item X1.8, yaitu “Karyawan tidak pernah merasa tertekan 

dengan pekerjaan yang harus dilakukan”, artinya beberapa 
karyawan PT. Bank Sinarmas Palembang cukup tertekan dengan 
beban pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan, 

seperti berkas yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu 
yang sangat sedikit. Solusinya adalah perusahaan memberikan 

pekerjaan dengan jumlah dan tenggat waktu yang wajar sehingga 
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karyawan tidak tertekan dalam bekerjaan dan bisa berdampak 

pada hasil pekerjaan itu sendiri. 
42% responden memilih netral, 6% responden memilih tidak 

setuju, dan 1% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 
pada item X1.9, yaitu “Pimpinan mampu bekerja sama dengan 

bawahan untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi 
perusahaan”, artinya beberapa karyawan mengakui bahwa 

pemimpin di perusahaan tempat mereka bekerja kurang mampu 
dalam bekerja sama dengan bawahannya dalam memecahkan 

sebuah masalah. Sehubungan dengan item X1.3 dan X1.4, 
pimpinan kurang berkeliling untuk berinteraksi dengan 

karyawannya yang bekerja sehingga kurang mampu bekerja 
sama untuk mengarahkan karyawannya yang mengalami kendala 

maupun kesulitan dalam memecahkan masalah yang karyawan 
hadapi.  

41% responden memilih netral, 6% responden memilih tidak 
setuju, dan 1% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 

pada item X1.10, yaitu “Pimpinan selalu memiliki pemecahan 
masalah yang strategis”, artinya beberapa karyawan mengakui 

bahwa pemimpin mereka kurang mampu bekerja sama dengan 
bawahannya dalam memecahkan masalah yang di hadapi 
perusahaan. Solusinya adalah pemimpin harus lebih professional 

dalam perusahaan tersebut dalam hubungan antar pimpinan dan 
bawahan, rapatkan bersama diruangan yang kondusif dan cari 

solusinya bersama agar didapatkan pemecahan masalah yang 
baik bagi perusahaan. 

d.Variabel Lingkungan Kerja (X2) 
Secara umum 70% responden setuju pernyataan pada 

item X2.1 yaitu “Perlengkapan penerangan lampu dalam 
ruangan sudah memadai”. Artinya beberapa karyawan yang 

bekerja di PT. Bank Sinarmas Palembang merasa cukup nyaman 
dengan lingkungan tempat mereka bekerja yang telah dilengkapi 

dengan lampu penerangan, sehingga karyawan tidak kesulitan 
dalam melihat lingkungan sekitar mereka bekerja. 

Meskipun demikian, ada beberapa indikator yang juga cukup 
banyak mendapat nilai netral. 48% responden memilih netral, 

10% responden memilih tidak setuju, dan 0% memilih sangat 
tidak setuju dalam pernyataan pada item X2.3, yaitu “Karyawan 

bekerja dengan beban kerja yang wajar”, artinya beberapa 
karyawan PT. Bank Sinarmas Palembang merasa beban yang 

diberikan kepada para karyawan oleh pemimpin perusahaan 
tidak wajar sehingga beberapa karyawan merasa cukup 

kelelahan dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan 
tersebut. Solusinya adalah pemimpin memberikan beban 

pekerjaannya dalam jumlah yang wajar dan juga tenggat waktu 
yang pantas untuk pekerjaan tersebut agar karyawan bekerja 

secara optimal dan tidak terlalu kelelahan. 
42% responden memilih netral, 10% responden memilih tidak 

setuju, dan 2% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 
pada item X2.4, yaitu “Karyawan bekerja dengan tingkat 

kecapekan yang wajar”, artinya sehubungan dengan pernyataan 
pada item X2.3, beberapa karyawan mengakui bahwa pemimpin 

perusahaan memberikan beban yang banyak kepada karyawan 
tersebut sehingga karyawan tersebut cukup kelelahan dalam 

menangani pekerjaan yang diberikan oleh pemimpin tersebut. 
Solusinya adalah pemimpin memberikan beban pekerjaannya 

yang wajar dan juga tenggat waktu yang pantas untuk pekerjaan 
tersebut agar karyawan bekerja secara optimal dan tidak terlalu 

kelelahan. 
32% responden memilih netral, 8% responden memilih tidak 

setuju, dan 0% memilih sangat tidak setuju dalam pernyataan 
pada item X2.5, yaitu “Ruang gerak karyawan luas”, artinya 
beberapa karyawan mengakui bahwa ruang tempat mereka 

bekerja tidak terlalu luas untuk bergerak sehingga terjadi 
beberapa kecelakaan saat bekerja seperti menyenggol berkas 

yang telah disusun rapi, saling menabrak dengan karyawan lain 
saat berjalan, dan masih banyak lagi. Solusinya adalah dengan 

merenovasi ulang ruangan dan menciptakan ruangan yang tidak 

terlalu sempit sehingga karyawan dapat dengan leluasa bekerja 
tanpa ada masalah yang besar. 

3. Hasil Uji Asumsi Klasik 
a.Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dapat diketahui dari hasil perhitungan 
Kolmogorov Smirnov (KS) dengan dua sisi lebih besar dari nilai 

alpha (α) (sig > 0.05). Berdasarakan tabel IV.12 diperoleh nilai 
signifikan (sig.) variabel Kinerja Karyawan (Z) sebesar 0,143; hal 

ini berarti Sig. (0,143) > α (0,05); variabel Motivasi (Y) sebesar 

0,248; hal ini berarti Sig. (0,248) > α (0,05); variabel 
Kepemimpinan (X1) sebesar 0,081; hal ini berarti Sig. (0,081) > 

α (0,05); dan variabel Lingkungan Kerja (X2) sebesar 0,233; hal 

ini berarti Sig. (0,233) > α (0,05). 
Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dilihat bahwa 
semua nilai probabilitas variabel yang digunakan berada di atas 

nilai alpha (α), maka dapat disimpulkan bahwa data-data yang 
digunakan dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. 
b.Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi dilakukan dengan 
menganalisis nilai Tolerance dan Variance Influence Factor (VIF) 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai VIF≥10 dan Tolerance≤0.1 maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi terdapat masalah 

multikolinieritas 

2) Jika nilai VIF≤10 dan Tolerance≥0,1 maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tidak terdapat 
masalah multikolinieritas (Priyatno, 2008,p.39)Berdasarkan hasil 

perhitungan,  maka estimasi fungsi regresi diperoleh adalah 
sebagai berikut: 

Hasil uji multikolinearitas persamaan sub struktur 1 
terhadap variabel kepemimpinan (X1) dan lingkungan 

kerja (X2) dapat diketahui bahwa nilai pada VIF pada semua 
variabel kurang dari nilai 10, sedangkan nilai tolerance dari 

masing–masing variabel berkisar mendekati 1 atau lebih dari 
0.10 yang artinya nilai variabel–variabel tersebut tidak terdapat 

adanya gejala multikolinieritas. 
Hasil uji multikolinearitas persamaan sub struktur 2 

terhadap variabel kepemimpinan (X1) dan lingkungan 
kerja (X2) serta Motivasi (Y) dapat diketahui bahwa nilai 
pada VIF pada semua variabel kurang dari nilai 10, sedangkan 

nilai tolerance dari masing–masing variabel berkisar mendekati 
1 atau lebih dari 0.10 yang artinya nilai variabel–variabel 

tersebut tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 
menganalisis terjadinya masalah heteroskedastisitas, dilakukan 

dengan menganalisis Grafik Scatter Plot dengan kriteria sebagai 
berikut: 

1) Jika sebaran titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu 
dan sebarannya berada di atas dan di bawah titik nol sumbu Y 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak 
terdapat masalah heteroskedastisitas 

2) Jika sebaran titik-titik membentuk suatu pola tertentu dan 
sebarannya hanya berada di atas atau di bawah titik nol sumbu 

Y maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terdapat 
masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 2008,p.23) 

Gambar memperlihatkan sebaran titik-titik berada di atas dan 
di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola 

yang jelas, maka dapat disimpulkan tidak ada gejala 
heteroskedastisitas pada persamaan sub struktur 1. 
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Gambar juga memperlihatkan sebaran titik-titik berada di atas 

dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk 
pola yang jelas, maka dapat disimpulkan tidak ada gejala 

heteroskedastisitas pada persamaan sub struktur 2. 
d. Hasil Uji Ketepatan Model 

1) Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu. Nilai koefisien determinasi untuk persamaan sub 
struktur 1 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.  
Hasil Uji Koefisien Determinasi  Persamaan Sub 

Struktur 1 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .688a .473 .461 .430 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja (X2), 

KEPEMIMPINAN (X1) 
 Sumber: Pengolahan Data Penelitian 

 

Tabel 2. dengan menggunakan bantuan komputer 
program SPSS for windows maka diperoleh adjusted R square 

(R2) untuk persamaan sub struktur 1 sebesar 0.473, berarti 
variasi perubahan variabel Motivasi dapat dijelaskan oleh 

variabel kepemimpinan (X1) dan lingkungan kerja (X2) sebesar 
47,3 %. Sedangkan sisanya sebesar 52.7% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 
Nilai koefisien determinasi untuk persamaan sub struktur 

2 dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan Sub 
Struktur 2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square  

Std. Error of the 
Estimate 

1 .636a .405 .384 .464 

a. Predictors: (Constant), Motivasi (Y), Kepemimpinan (X1), 
Lingkungan Kerja (X2) 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 
Tabel 3 dengan menggunakan bantuan komputer program 

SPSS for windows maka diperoleh adjusted R square (R2) untuk 
persamaan sub struktur 2 sebesar 0.405, berarti variasi 

perubahan variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh 
variabel kepemimpinan (X1), lingkungan kerja (X2) dan motivasi 

(Y) sebesar 40,5%. Sedangkan sisanya sebesar 59,5 % dijelaskan 
oleh variabel lain di luar model. 

2). Uji F 
Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen secara 
simultan (bersama-sama). Hasil uji F pada persamaan sub 

struktur 1 dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan Sub 
Struktur 1 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 
Regression 14.420 2 7.210 39.043 .000b 
Residual 16.066 87 .185   
Total 30.486 89    

a. Dependent Variable: Motivasi (Y),  
b. Predictors: (Constant), Ling.Kerja (X2), Kepemimpinan (X1) 

 Sumber: Pengolahan Data Penelitian. 
 

 

Berdasarkan hasil uji simultan atau uji F pada persamaan 
sub struktur 1 di atas, didapatkan F hitung 39.043 > F tabel 

3.10 dan probabilitas 0.000 < 0.05 maka model regresi dapat 
digunakan untuk memprediksi motivasi atau bisa dikatakan 

bahwa kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh secara 
simultan terhadap motivasi. 

Tabel 4 
Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan Sub 

Struktur 2 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 

Regression 12.592 3 4.197 19.495 .000b 

Residual 18.515 86 .215   

Total 31.107 89    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Z) 
b. Predictors: (Constant), Motivasi (Y), Kepemimpinan (X1), 

Lingkungan Kerja (X2) 
 Sumber: Pengolahan Data Penelitian 

Berdasarkan hasil uji simultan atau uji F pada persamaan 
sub struktur 2 di atas, didapatkan F hitung 19,495 > F tabel 

2,71 dan probabilitas 0.000 < 0.05, maka model regresi dapat 
digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan atau bisa 

dikatakan bahwa kepemimpinan, lingkungan kerja dan motivasi 
berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

3). Uji T 
Uji signifikansi t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji statistik t 

persamaan sub struktur 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 5. 

Hasil Uji T Persamaan Substruktural 1 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 1.010 .257  3.935 .000 

Kepemimpinan 

(X1) 
.298 .068 .384 4.397 .000 

Ling. kerja (X2) .400 .083 .422 4.835 .000 

a. Dependent Variable: MOTIVASI (Y) 
           Sumber: Pengolahan Data Penelitian 

Tabel 5 dapat dilihat bahwa pada hasil output uji statistik t 
untuk persamaan sub struktural 1 menunjukkan bahwa: 

a). Variabel kepemimpinan terhadap motivasi mempunyai nilai t 

hitung 4,397 > t tabel 1.988 dengan tingkat signifikan 0.000 < ∝
 = 0,05, artinya kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi. 
b). Variabel lingkungan kerja terhadap motivasi mempunyai nilai 

t hitung 4,835 > t tabel 1.988 dengan tingkat signifikan 0.000 < 

∝ = 0,05,  artinya lingkungan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap motivasi. 

Hasil uji statistik t persamaan sub struktur 2 dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 

Tabel 6 

Hasil Uji T Persamaan Substruktural 2 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 1.121 .301  3.730 .000 

Kepemimpinan (X1) -.046 .081 -.059 -.569 .571 

Ling. Kerja (X2) .234 .101 .245 2.327 .022 
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0,494 

e1=0,726 
e2=0,771 

Motivasi (Y) .499 .116 .494 4.308 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Z) 

Tabel 6 dapat dilihat bahwa pada hasil output uji statistik t untuk 
persamaan sub struktural 2 menunjukkan bahwa: 

(a) Variabel kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
mempunyai nilai t hitung -0,569 < t tabel 1.988 dengan 

tingkat signifikan 0,571. > ∝ = 0,05 artinya ada pengaruh 
yang tidak signifikan antara variabel kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan. 

(b) Variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 
mempunyai nilai t hitung 2,327 > t tabel 1.988 dengan 

tingkat signifikan   0.022 < ∝ = 0,05 artinya lingkungan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
(c) Variabel motivasi terhadap kinerja karyawan mempunyai 

nilai t hitung 4,308 > t tabel 1.988 dengan tingkat signifikan 

0.000 < ∝ = 0.05 artinya motivasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 
4). Hasil Analisis Jalur 

Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar yang 
menunjukan pengaruh langsung suatu variabel bebas dan 

variabel tergantung dalam suatu model untuk mengukur ada 
tidaknya pengaruh mediasi atau intervening. Dalam analisis 

model jalur (path), harus terlebih dahulu dibuat model jalur 
untuk menguji ada tidaknya peran mediasi. Model jalur 

merupakan suatu diagram yang menghubungkan antara variabel 
bebas, perantara dan tergantung. Dalam analisis jalur, pola 

hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah, dimana 
anak panah tunggal menunjukan hubungan sebab akibat antara 

variabel exogenous dan endogenus. (Sarwono, 2007, p.4). 
Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan 

struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukan hubungan 
yang dihipotesiskan (Ghozali 2011, p.251). Model jalur yang 

dibuat berdasarkan hasil tabel Coefficients yaitu sebagai berikut: 
1). Persamaan Sub Struktur 1 

     Y = b1X1+b1X2+E1 = 0,384 + 0,422 + 0,726  
2). Persamaan Sub Struktur 2 
     Z = b2X1+b2X2+Y+E2 = -0,059 + 0,245 + 0,494 + 0,771  

Keterangan: 
Z: Kinerja Karyawan 

Y: Motivasi 
X1: Kepemimpinan 

X2: Lingkungan Kerja 
b1, b2: Koefisien regresi 

E: Error term 
Berikut adalah diagram jalur dari 2 persamaan struktur di atas 

 

        -0,059 

 

0,384 

 

0,422                                        0,494 

                                                                                                                                          

                         0,245 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2018 

 

Gambar 2. Diagram Jalur 
 

Penentuan terdapat atau tidaknya efek mediasi atau intervening 

dalam model, dapat dilihat dari kriteria seperti dibawah ini 
yaitu: 

(a) Jika nilai pengaruh total koefisien jalur > nilai pengaruh 
langsungnya, maka terdapat hubungan intervening 

(b) Jika nilai pengaruh total koefisien jalur < nilai pengaruh 
langsungnya, maka tidak terdapat hubungan intervening/mediasi 

 
Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Analisis 

 

N

o. 

Pengaruh 

Variabel 

Pengaruh Kausal 

Total 
Langsung 

Tidak 

Langsung 

Melalui Y 

1. X1  Y 0,384 - 0,384 

2. X2  Y 0,422 - 0,422 

3. X1  Z -0,059 0,190 0,131 

4. X2  Z 0,245 0,208 0,453 

5. Y  Z 0,494 - 0,494 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis, 2018 
 
B. PEMBAHASAN 
1. Pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi (X1  

Y)  
Berdasarkan hasil pengujian path analysis pada Model 

Pertama, diperoleh hasil bahwa kepemimpinan (X1) 
berpengaruh signifikan terhadap motivasi (Y), sehingga 

semakin baik kepemimpinan yang diterapkan maka akan 
menambah motivasi karyawan dalam bekerja di PT. Bank 

Sinarmas Palembang. Sebaliknya apabila terjadi penurunan 
kepemimpinan yang diterapkan maka akan mengakibatkan 
terjadinya penurunan motivasi karyawan dalam dalam 

bekerja di PT. Bank Sinarmas Palembang.  
Hasil penelitian yang penulis lakukan ini sejalan dengan teori 

yang diungkapkan oleh Natalia (2016: p.1), yang 
menjelaskan bahwa dalam dunia kerja, gaya kepemimpinan 

mempengaruhi terhadap motivasi seseorang dalam 
menjalankan tugasnya. Dalam upaya peningkatan kinerja, 

pemimpin mampu mengembangkan motivasi kepada diri 
sendiri yang tentunya akan diikuti oleh para bawahannya, 

karena motivasi merupakan “kekuatan” yang mendorong 
untuk bertindak melakukan sesuatu yaitu pekerjaan 

sehingga kelancaran kerja dan kinerja dapat berlangsung 
secara berkesinambungan dan menghasilkan produktivitas 

yang tinggi. 
Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh 

Puspa Maharani dan Yohan Wismantoro (2013), dengan 
judul “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bank BRI Cabang Ahmad 
Yani Semarang”, bahwa kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi kerja. Mereka  menjelaskan 
bahwa kepemimpinan yang dijalankan para atasan sudah 

berjalan baik, namun para atasan harus lebih rasional, 
cerdas dan memecahkan masalah dengan teliti karena 

mendapatkan penilaian terendah dari para karyawan. Setiap 
pimpinan hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan yang 

dimiliki yaitu dengan menempuh pendidikan yang lebih 
tinggi dan mempelajari literatur tentang kepemimpinan dan 

yang berkaitan dengan bidang tugas yang dijalani, sehingga 
nantinya apabila timbul masalah mereka memiliki dasar 

pengetahuan untuk memberikan solusi yang tepat dan logis 
sehingga dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak 

yang berkepentingan. 
2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi (X2 

 Y)  

Kepemimpinan 
(X1) 

Lingkungan  
Kerja (X2) 

Motivasi 
(Y) 

Kinerja 

Karyawan 

(Z) 
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Berdasarkan hasil pengujian path analysis pada Model 

Pertama, menggambarkan bahwa lingkungan kerja (X2) 
berpengaruh signifikan  terhadap motivasi (Y), sehingga 

semakin baik lingkungan kerja sebuah perusahaan maka 
akan menambah motivasi karyawan dalam bekerja. 

Sebaliknya apabila lingkungan tempat karyawan bekerja 
tidak baik maka akan mengakibatkan menurunnya motivasi 

karyawan dalam bekerja.  
Hasil penelitian yang penulis lakukan ini sejalan dengan teori 

yang diungkapkan oleh Yodhia (2014: p.2), yang 
menjelaskan bahwa lingkungan kerja akan berpengaruh 

besar terhadap motivasi karyawan, bahkan motivasi akan 
berubah-ubah sesuai dengan lingkungan kerjanya. Jika 

lingkungan kerja sangat nyaman, semua karyawannya bisa 
bekerja sama dengan baik, maka motivasi kerja karyawan 

juga akan meningkat bahkan mereka akan terus termotivasi 
untuk meningkatkan kinerja untuk perusahaan.  

Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh 
Puspa Maharani dan Yohan Wismantoro (2013), dengan 

judul “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bank BRI Cabang Ahmad 
Yani Semarang”, bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi kerja. Mereka  menjelaskan 
bahwa lingkungan kerja di perusahaan sudah tertata dengan 

baik, namun perlu lebih diperhatikan dalam hal pengaturan 
ruang yang tenang dari suara bising karena mendapatkan 

penilaian terendah dari para karyawan. Hal ini berdampak 
pada motivasi karyawan yang menurun akibat ruang yang 

terlalu berisik dan mengganggu konsentrasi. 
3. Pengaruh Kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan (X1  Z)  
Berdasarkan hasil pengujian path analysis pada Model 

Kedua, menggambarkan bahwa kepemimpinan (X1) 
berpengaruh tidak signifikan  terhadap kinerja karyawan 

(Z), sehingga kepemimpinan tidak berdampak terhadap 
kinerja karyawan.di PT. Bank Sinarmas Palembang menurun.  

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini tidak sejalan dengan 
teori yang diungkapkan oleh Rebecca & Jonathan (2011: p. 

p.350-362), yang menjelaskan bahwa pemimpin memiliki 
sikap positif dapat menerapkan teknik memotivasi, maka 

karyawan akan mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi.  
Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 

sari (2012), dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan, 
Motivasi, Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar”, bahwa 
kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini disebabkan karena peranan pemimpin di 
tempat sari meneliti sangat lah diperlukan dan berpengaruh 

cukup besar terhadap perusahaan. Perusahaan yang sari 
teliti merupakan perusahaan yang cukup besar sehingga 

keputusan seorang pemimpin sangat berdampak pada 
kinerja karyawan dan kemajuan perusahaan. 

Kepemimpinan tidak signifikan pengaruhnya terhadap 
kinerja karyawan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Karyawan-karyawan di lapangan sadar penuh akan apa yang 
mereka harus lakukan sesuai dengan panduan pekerjaan 

mereka, tanpa adanya instruksi langsung dari pemimpin. 
b. Karyawan yang bekerja sudah familiar dengan kondisi 

pekerjaan yang mereka kerjakan sehingga keadaan maupun 
pekerjaan di perusahaan cukup terkendali tanpa campur 

tangan pemimpin. 
Beberapa jawaban responden tersebut menggambarkan 
bahwa perusahaan tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan tersebut karena 
karyawan yang bekerja sudah cukup profesional dalam 

bidang yang mereka kerjakan.  
4. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan (X2  Z)  

Berdasarkan hasil pengujian path analysis pada Model 
Kedua, menggambarkan bahwa lingkungan kerja (X2) 

berpengaruh yang signifikan  terhadap kinerja karyawan (Z), 
sehingga semakin baik lingkungan kerja sebuah perusahaan 

maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya 
apabila lingkungan tempat karyawan bekerja tidak baik maka 

akan mengakibatkan menurunnya menurunnya kinerja 
karyawan di PT. Bank Sinarmas Palembang.  

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini sejalan dengan teori 
yang diungkapkan oleh Jain dan Kaur (2014: p.2) Faktor-

faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja adalah ventilasi 
dan suhu, kebisingan, penerangan, fasilitas, kelelahan, 

kebosanan, monoton, sikap dan perilaku rekan kerja, ruang 
gerak yang diperlukan, kebersihan, dan keamanan.  

Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh 
Puspa Maharani dan Yohan Wismantoro (2013), dengan 

judul “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bank BRI Cabang Ahmad 

Yani Semarang”, bahwa lingkungan kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Mereka  menjelaskan 
bahwa lingkungan kerja di perusahaan sudah tertata dengan 

baik, namun perlu lebih diperhatikan dalam hal pengaturan 
ruang yang tenang dari suara bising karena mendapatkan 

penilaian terendah dari para karyawan. Hal ini berdampak 
pada kinerja karyawan yang menurun akibatnya kurangnya 

konsentrasi dalam bekerja. 
5. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan (Y  

Z) 
Berdasarkan hasil pengujian path analysis pada Model 

Kedua, menggambarkan bahwa motivasi (Y) berpengaruh 
signifikan  terhadap kinerja karyawan (Z), sehingga 

peningkatan motivasi pada karyawan akan meningkatkan 
kinerja karyawan. Sebaliknya apabila terjadi penurunan 

motivasi pada karyawan akan mengakibatkan terjadinya 
penurunan kinerja karyawan.  

Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh sari 
(2012), dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, 

Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar”, bahwa 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Sari menjelaskan bahwa motivasi merupakan 

suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara 
sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi 

dalam diri seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, motivasi 
diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan 

atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka 
bersedia bekerja sama dengan rela dan tanpa paksa. 

6. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 
karyawan melalui motivasi (X1  Y  Z)  

Berdasarkan hasil pengujian path analysis pada Model 
Kedua, diperoleh hasil bahwa kepemimpinan (X1) 

mempengaruhi kinerja karyawan (Z) melalui motivasi (Y), 
artinya adanya kepemimpinan yang baik maka akan mampu 

memotivasi karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja 
karyawan.  

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini sejalan dengan teori 
yang diungkapkan oleh Natalia (2016: p.1), yang 

menjelaskan bahwa dalam dunia kerja, gaya kepemimpinan 
mempengaruhi terhadap motivasi seseorang dalam 

menjalankan tugasnya. Dalam upaya peningkatan kinerja, 
pemimpin mampu mengembangkan motivasi kepada diri 
sendiri yang tentunya akan diikuti oleh para bawahannya, 

karena motivasi merupakan “kekuatan” yang mendorong 
untuk bertindak melakukan sesuatu yaitu pekerjaan 

sehingga kelancaran kerja dan kinerja dapat berlangsung 
secara berkesinambungan dan menghasilkan produktivitas 
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yang tinggi.  

Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh 
Yohanes Luhur (2016), dengan judul “Pengaruh 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada Biro Pengawasan dan 

Pemeriksaan PT Bank Panin TBK”, bahwa kepemimpinan 
mempengaruhi kinerja karyawan melalui motivasi. Yohanes 

menjelaskan bahwa pemimpin yang professional adalah 
pemimpin yang mampu memotivasi bawahannya agar dapat 

mengoptimalkan kinerja karyawan untuk kesuksesan 
perusahaan.  

Solusinya adalah pemimpin harus belajar lebih banyak lagi 
tentang kepemimpinan yang baik, dengan lebih terdidik 

tentang kepemimpinan, pemimpin bisa mengambil 
keputusan dan bisa mengarahkan karyawannya dengan baik. 

Hal ini dilakukan agar karyawan termotivasi dalam bekerja 
sehingga diharapkan dampaknya dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dalam pekerjaan mereka masing-masing. 
7. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui motivasi (X2  Y  Z). 
Berdasarkan hasil pengujian path analysis pada Model 
Kedua, diperoleh hasil bahwa lingkungan kerja (X2) 

mempengaruhi kinerja karyawan (Z) melalui motivasi (Y), 
artinya, dengan sediakannya lingkungan kerja yang baik 

maka akan memotivasi karyawan untuk bekerja sehingga 
dapat meningkatkan kinerja karyawan PT. Bank Sinarmas 

Palembang secara optimal.  
Hasil penelitian yang penulis lakukan ini sejalan dengan teori 

yang diungkapkan oleh Yodhia (2014: p.2), yang 
menjelaskan bahwa lingkungan kerja akan berpengaruh 

besar terhadap motivasi karyawan, bahkan motivasi akan 
berubah-ubah sesuai dengan lingkungan kerjanya. Jika 

lingkungan kerja sangat nyaman, semua karyawannya bisa 
bekerja sama dengan baik, maka motivasi kerja karyawan 

juga akan meningkat bahkan mereka akan terus termotivasi 
untuk meningkatkan kinerja untuk perusahaan.  

Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh 
Yohanes Luhur (2016), dengan judul “Pengaruh 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada Biro Pengawasan dan 

Pemeriksaan PT Bank Panin TBK”, bahwa lingkungan kerja 
mempengaruhi kinerja karyawan melalui motivasi. Yohanes 

menjelaskan bahwa dengan disediakannya ruang ataupun 
lingkungan kerja yang nyaman dan luas bagi karyawan, maka 

karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi 
menghasilkan kinerja yang optimal. 

Solusinya adalah perusahaan menyediakan lingkungan kerja 
dengan fasilitas kerja yang layak dan juga menyediakan ruang 

nyaman dan cukup luas bagi para karyawan agar tidak ada 
masalah yang dapat menghambat pekerjaan kedepannya. 

Dengan kelancaran pekerjaan, karyawan bisa termotivasi 
untuk terus bekerja dalam lingkungan yang kondusif dan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
motivasi karyawan di PT. Bank Sinarmas Palembang. 

2.Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
motivasi karyawan di PT. Bank Sinarmas Palembang. 

3.Kepemimpinan berpengaruh positif yang tidak signifikan 
terhadap kinerja karyawan di PT. Bank Sinarmas Palembang. 

4.Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan di PT. Bank Sinarmas Palembang. 

5.Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Bank Sinarmas Palembang. 
6.Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

melalui motivasi di PT. Bank Sinarmas Palembang. 
7.Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

melalui motivasi di PT. Bank Sinarmas Palembang. 
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