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Abstract:The purpose of this research is to describe (1) competence, leadership style, work
culture, work environment, job satisfaction and employee performance, (2) influence of
competence to job satisfaction of employee, (3) influence of leadership style to employee job
satisfaction (4) influence of work culture on employee job satisfaction, (5) influence of work
environment to job satisfaction of employee, (6) influence of competence to employee
performance, (7) the influence of leadership style on employee performance, (8) the influence
of work culture on employee performance, (9) the influence of work environment on employee
performance, (10) the influence of job satisfaction on employee performance, (11) indirect
influence of competence, leadership style, work culture and work environment on employee
performance through job satisfaction of employee. This research was conducted at the Office
of the Ministry of Religious Affairs of West Aceh District, with the objectS of research are
competence, leadership style, work culture, work environment, job satisfaction and employee
performance. The results of this study indicate that the competence obtained an average value
of 4.27, leadership style of 4.21, work culture of 4.19, work environment 4.32, employee job
satisfaction of 4.25 and employee performance Office Ministry of Religious Affairs District of
West Aceh amounted to 4.18, so that all variables descriptively are running well. The test
results prove that competence, leadership style, work culture and work environment influence
to job satisfaction of employee, then competence, leadership style, work culture and work
environment influence to employee performance. The test results also prove that job
satisfaction has an effect on employee performance, and there is indirect influence of
competence, leadership style, work culture and work environment on employee performance
through employee job satisfaction.

Keywords: Competence, Leadership Style, Work Culture, Work Environment, Job Satisfaction
and Employee Performance

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan kompetensi, gaya kepemimpinan,
budaya kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja pegawai, (2) pengaruh kompetensi terhadap
kepuasan kerja pegawai, (3) pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai (4)
pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja pegawai, (5) pengaruh lingkungan kerja terhadap
kepuasan kerja pegawai, (6) pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai, (7) pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, (8) pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai, (9)
pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, (10) pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja
pegawai, (11) pengaruh tidak langsung kompetensi, gaya kepemimpinan, budaya kerja dan lingkungan
kerja terhadap kinerja pegawaimelalui kepuasan kerja pegawai. Penelitian ini dilakukan pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, dengan objek penelitian adalah kompetensi, gaya
kepemimpinan, budaya kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kompetensi diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,27, gaya kepemimpinan sebesar
4,21, budaya kerja sebesar 4,19, lingkungan kerja sebesar 4,32, kepuasan kerja pegawai sebesar 4,25
dan kinerja pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat sebesar 4,18, sehingga semua
variabel secara deskriptif sudah berjalan dengan baik. Hasil pengujian membuktikan bahwa kompetensi,
gaya kepemimpinan, budaya kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai,
kemudian kompetensi, gaya kepemimpinan, budaya kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap
kinerja pegawai. Hasil pengujian juga membuktikan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap
kinerja pegawai, dan terdapat pengaruh tidak langsung kompetensi, gaya kepemimpinan, budaya kerja
dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawaimelalui kepuasan kerja pegawai.
Kata kunci:

Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim, Kompensasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja
Karyawan
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yang meliputi

PENDAHULUAN

belanja tidak langsung,

Kinerja pegawai pada Kantor

belanja langsung, belanja pegawai, belanja

Kementerian Agama Kabupaten Aceh

barang dan jasa dan belanja modal.

Barat merupakan hasil kerja secara kualitas

Rendahnya

dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai

Kementerian Agama Kabupaten Aceh

Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Barat ini disebabkan oleh rendahnya

Aceh Baratsesuai dengan bidang tugas dan

kepuasan

tanggung-jawabnya.

Berdasarkan

adalah tingkat kompetensi pegawai yang

pengamatan yang penulis lakukan pada

masih rendah, gaya kepemimpinan yang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten

kurang disukai oleh pegawai, budaya kerja

Aceh Barat ternyata pegawai pada Kantor

yang

Kementerian Agama Kabupaten Aceh

lingkungan kerja yang masih kurang

Barat masih belum juga menunjukkan

nyaman sehingga menyebabkan kinerja

kinerja sebagaimana yang diharapkan oleh

yang diharapkan oleh pimpinan menjadi

pimpinan maupun harapan masyarakat

tidak tercapai.

khususnya pada pelayanan masyarakat
dalam bidang keagamaan seperti pelayanan
pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang
memberikan

pelayanan

pengurusan

pernikahan maupun melakukan kegiatan
pernikahan masyarakat, dimana pelayanan
yang diberikan kepada calon pengantin
maupun masyarakat yang mengajukan
gugatan dari perkawinan masih kurang
memuaskan, sehingga pelayanan yang
diberikan belum memuaskan.

kinerja

kerja

kurang

pegawai

pegawai,

berkenan

Dalam

Kantor

indikasinya

serta

rangka

faktor

meningkatkan

kinerja pegawai tentu ada faktor yang
dapat mempengaruhinya yaitu adanya
kepuasan

kerja

yang

dirasakan

oleh

seluruh pegawai pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Barat. Kepuasan
kerja yang dimaksudkan dalam penelitian
ini

adalah

adanya

perasaan

secara

emosional yang dirasakan oleh pegawai
ketika menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, begitu juga adanya kepuasan

Fenomena yang melatarbelakangi

dalam menjalin hubungan sesama rekan

penelitian ini adalah masih rendahnya

kerja

kinerja

Kementerian

hubungan yang harmonis antara pimpinan

Agama Kabupaten Aceh Barat yang

dengan bawahan maupun bawahan dengan

diindikasikan dengan rendahnya serapan

pimpinan.

pegawai

Kantor

anggaran tahun 2016, secara keseluruhan

di

kantor

Faktor

maupun

yang

terjalinnya

menyebabkan

hanya mencpai 69,79%, sedangkan tahun

rendahnya kinerja pegawai ditentukan oleh

2015 capaian realisasi mencapai 70,55%

kompetensi, kepemimpinan, budaya kerja

berdasarkan semua item realisasi keuangan

dan

lingkungan

kerja.

Rendahnya
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pencapaian kinerja pegawai disebabkan

manusia

tinggi

dimaksudkan

guna

oleh adanya faktor kepuasan kerja yang

meningkatkan

dirasakan oleh pegawai. Kepuasan kerja

keseluruhan (Mas’ud, 2014). Menurut

merupakan salah satu topik yang sering

Waldman

dibahas dikalangan para ahli psikologi

gabungan perilaku dengan prestasi dari apa

perusahaan dan manajemen. Hal ini dapat

yang diharapkan dan pilihannya atau

dilihat beberapa indikator seperti pegawai

bagian syarat-syarat tugas yang ada pada

merasa bahagia selama bekerja pada

masing-masing individu dalam organisasi.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Sedangkan menurut Mangkunegara (2010)

Aceh Barat, kemudian adanya sikap saling

kinerja adalahsebagai hasil kerja secara

menghargai antara sesama rekan kerja

kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai

maupun sikap yang ditunjukkan oleh

oleh

pimpinan kepada setiap pegawai serta

melaksanakan

kemampuan pegawai dalam mengatasi

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

kejenuhan dalam bekerja.

Soeprihantono (2011) mengatakan bahwa

perusahaan

(2012)

kinerja

seseorang
tugas

secara

merupakan

karyawan

dalam

sesuai

dengan

kinerja merupakan hasil pekerjaan seorang
KAJIAN KEPUSTAKAAN

karyawan

Kinerja Pegawai

dibandingkan

dengan

berbagai

kemungkinan,

misalnya

standard,

Keberhasilan

suatu

organisasi

selama

periode

tertentu

dipengaruhi oleh kinerja (job performance)

target/sasaran/kriteria

karyawan, untuk itu setiap perusahaan

ditentukan terlebih dahulu dan

akan berusaha untuk meningkatkan kinerja

disepakati bersama.

karyawannya

dalam

mencapai

akan

mampu

memacu

organisasi ke arah perkembangan yang
lebih baik. Di sisi lain, kemampuan
pemimpin

dalam

memberdayakan

menggerakkan
karyawan

telah

Kepuasan Kerja
Pada dasarnya kepuasan kerja

organisasi yang tumbuh dan terpelihara
baik

telah

tujuan

organisasi yang telah ditetapkan. Budaya

dengan

yang

dan
akan

mempengaruhi kinerja.
Kinerja pegawai yang mengacu
pada prestasi seseorang yang diukur
berdasarkan standar dan kriteria yang
ditetapkan oleh perusahaan. Pengelolaan
untuk mencapai kinerja sumber daya

bersifat individual, setiap individu akan
memiliki tingkat kepuasan yang berbedabeda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku
pada dirinya. Hal ini ada karena perbedaan
masing-masing individu tersebut, semakin
banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai
dengan

keinginan

individu

tersebut,

semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang
diperoleh, dan akan memperoleh tingkat
kepuasan

yang

rendah

jika

terjadi

sebaliknya.
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Karyawan melewatkan sebagian
besar waktunya untuk bekerja dan bagian

jajaran

pimpinan

perusahaan

yang

bersangkutan.

dari hidupnya ini harus dibuat sedemikian
rupa

sehingga

memuaskan.

menyenangkan

Kepuasan

kerja

dan

pekerjaan yang ditekuninya. Jadi kepuasan
kerja itu sendiri berkaitan antara harapan
karyawan dan apa yang diperoleh dari

Luthans, (2013:193), menyebutkan
bahwa: “Kepuasan kerja (Job satisfaction)
keadaan

emosional

yang

menyenangkan atau tidak menyenangkan
mana

karyawan

memandang

dan

Sayles

(2012:6),

mengatakan bahwa: “Karyawan yang tidak
mendapatkan kepuasan kerja tidak akan
pernah mencapai kematangan psikologis

dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu
dan apabila tercapai barulah dapat disebut
sebagai

sebuah

sebab karyawan seperti ini akan sering
melamun, mempunyai semangat kerja
rendah, cepat lelah dan bosan, emosinya
tidak stabil, sering mencari dan melakukan
kesibukan yang tidak ada hubungannya
pekerjaan

yang

sering

dilakukannya”.

keberhasilan,

Untuk

diperlukan

kepemimpinan, kompetensi pekerja dan
disiplin kerja yang mampu memperkuat
dan

memaksimumkan

kompetensi.

Kompetensi menjadi sangat berguna untuk

kinerja tinggi, prestasi kerja dalam setiap
proses sumber daya manusia, seleksi
karyawan,

berarti kepuasan kerja mengandung arti
yang sangat penting, baik dari sisi pekerja
maupun perusahaan serta bagi masyarakat
secara umum. Oleh karena itu, maka
menciptakan keadaan yang bernilai positif
dalam lingkungan kerja suatu perusahaan
mutlak merupakan kewajiban dari setiap
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manajemen

kinerja,

perencanaan dan sebagainya.
Menurut
”kompetensi

Iswahyu

merupakan

(2014),
kemampuan

pelaksanaan tugas sesuai dengan ilmu
pengetahuan

dan

keterampilan

serta

teknologi dan pengalaman yang relevan
dengan bidang tugas sehingga dapat
mengembangkan

motivasi

kerja

yang

bersangkutan dan peningkatan kinerjanya”.
Seiring dengan semakin ketatnya

Berdasarkan pemikiran tersebut,

39 -

keberhasilan”.

landasan yang kuat berupa:kompetensi

dan pada gilirannya akan menjadi frustasi,

dengan

(2013:109-

membantu organisasi menciptakan budaya

pekerjaan mereka”
Strauss

Wibowo,

134),”mengatakan bahwasetiap organisasi

mencapai

pekerjaan.

dengan

Menurut

juga

merupakan perasaan seseorang terhadap

adalah

Kompetensi

persaingan di dunia usaha sebagai akibat
liberalisasi ekonomi di berbagai sektor
industri dewasa ini, peranan sumber daya
manusia sebagai faktor penentu utama
mampu
bersaing

tidaknya
secara

perusahaan

untuk

dinamis

dan

menguntungkan semakin dirasakan arti
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pentingnya. Keunggulan mutu bersaing

perilaku orang lain seperti yang ia lihat.

suatu organisasi sangat ditentukan oleh

Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola

mutu SDM-nya. Penanganan SDM harus

perilaku seorang pemimpin yang khas pada

dilakukan

dalam

saat mempengaruhi bawahannya, apa yang

kerangka sistem pengelolaan SDM yang

dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan,

bersifat strategis, integrated, interrelated

cara

dan unity. Organisasi sangat membutuhkan

mempengaruhi

SDM

membentuk kepemimpinannya.

secara

yang

menyeluruh

kompeten,

memiliki

kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk
menunjang

keberhasilan

pelaksanaan

pekerjaannya.

pemimpin

kelompok

kepemimpinan adalah sekumpulan cara
digunakan

mempengaruhi

Kepemimpinan (leadership) adalah

anggota

dalam

Menurut Rivai (2014:64) gaya

yang

Gaya Kepemimpinan

bertindak

pemimpin

bawahan

organisasi

tercapai

dikatakan

bahwa

agar

atau
gaya

untuk
sasaran

dapat

pula

kepemimpinan

suatu proses dimana seseorang dapat

adalah pola perilaku dan strategi yang

menjadi

disukai dan sering diterapkan oleh seorang

pemimpin

(leader)

melalui

aktivitas yang terus menerus sehingga

pemimpin.

dapat mempengaruhi yang dipimpinnya
(followers) dalam rangka mencapai tujuan
organisasi.

Hubungan

pemimpin

maupun

seorang

Budaya kerja disebut juga budaya

dipimpin

organisasi, budaya organisasi sering juga

merupakan suatu proses kepemimpinan

disebut sebagai budaya kerja, karena tidak

karena

dapat

leader

antara

Budaya Kerja

yang

needs

followers

and

dipisahkan

dengan

followers need leader. Meskipun leader

(performance).

dan followers saling terkait, namun para

digambarkan secara khas kaitannya dengan

pemimpin seharusnya

cara

berinisiatif

yang seringkali

menjalin

komunikasi dan

hubungan,

memelihara hubungan

Budaya

orang-orang

kerja

kinerja

berpikir,

dapat

yang

mengarahkan kepada bagaimana mereka
bertindak.

sehingga tujuan organisasi sebagaimana

Sedangkan budaya kerja menurut

yang telah dirumuskan dalam visi, misi,

Peter dan Watermen (2012:41), Budaya

rencana, dan

organisasi sebagai suatu pola dari asumsi-

strategi organisasi dapat

tercapai.
Toha

asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan,
(2014:212)

mengatakan

atau dikembangkan oleh suatu kelompok

bahwa gaya kepemimpinan merupakan

tertentu dengan maksud agar organisasi

norma yang digunakan seseorang pada saat

belajar mengatasi atau menanggulangi

orang tersebut mencoba mempengaruhi

masalah-masalah

yang

timbul
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adaptasi eksternal dan integrasi internal

memikirkan lingkungan kerja yang baik

yang sudah berjalan dengan cukup baik,

dan

sehingga, perlu diajarkan kepada anggota-

dibutuhkan

anggota baru sebagai cara yang benar

Lingkungan diduga mempunyai pengaruh

untuk

dan

yang kuat dalam pembentukan perilaku

merasakan berkenaan dengan masalah-

karyawan. Lingkungan kerja memiliki

masalah

kedudukan

memahami,

tersebut.

memikirkan

Fakhar

(2012)

menyenangkan

karena

oleh

tenaga

penting

dalam

sangat
kerjanya.

lingkungan

menjelaskan bahwa budaya organisasi

pengendalian manajemen terpadu yang

ialah suatu bentuk acuan interaksi para

unsur-unsurnya adalah tenaga kerja, alat

anggota organisasi dan bentuk acuan

kerja, kondisi kerja, pimpinan organisasi

interaksi dengan pihak luar. Sedangkan

dan pola kebijakan.

menurut (Robbins,2012) budaya organisasi

Menurut

merupakan

2012:66) lingkungan kerja adalah segala

suatupersepsibersama

yang

dianutolehanggota-anggotaorganisasiitu.

Nitisemito

dalam

(Sariyathi,

sesuatu yang ada di lingkungan pekerja
yang dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan

Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja merupakan salah

tugas

yang

dibebankan.

Lingkungan kerja dalam suatu organisasi

satu faktor penting dalam menciptakan

mempunyai

kinerja pegawai. Karena Lingkungan kerja

kelancaran

mempunyai pengaruh langsung terhadap

lingkungan kerja yang baik tidak hanya

pegawai didalam menyelesaikan pekerjaan

dapat

yang pada akhirnya akan meningkatkan

melaksanakan

kinerja

berpengaruh dalam meningkatkan kinerja

oragnisasi.

Suatu

kondisi

lingkungan kerja dikatakan baik apabila

peranan
proses

penting
produksi

memuaskan

karyawan

tugas,

tetapi

untuk
karena

dalam
juga

karyawan.

karyawan dapat melaksanakan kegiatan
secara optimal, sehat, aman, dan nyaman.

METODE PENELITIAN

Oleh karena itu penentuan dan penciptaan

Populasi dan Sampel

lingkungan kerja yang baik akan sangat

Lokasi

menentukan
tujuan

keberhasilan

organisasi.

pencapaian

Sebaliknya

penelitian

ini

dilaksanakan pada Kantor Kementerian

apabila

Agama Kabupaten Aceh Barat Objek

lingkungan kerja yang tidak baik akan

penelitian ini berkaitan dengan kompetensi,

dapat menurunkan motivasi serta semangat

gaya

kerja dan akhirnya dapat menurunkan

lingkungan kerja, kepuasan kerja dan

kinerja pegawai.

kinerja pegawai.

Menurut Artoyo dalam (Sariyathi,
2012:
41 -

66)

manajemen

yang

baik
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sebesar 0,000. Kedua nilai yang diperoleh

Peralatan Analisis Data
Peralatan

analisis

data

yang

tersebut

memenuhi

syarat

untuk

digunakan dalam penelitian ini adalah

penerimaan H1 yaitu nilai CR sebesar

structural

4,553 yang lebih besar dari 1,97 dan

equation

modelling

(SEM)

dengan bantuan program Amos. Model
persamaan

SEM

adalah

sekumpulan

teknik-teknik

statistikal

yang

memungkinkan

pengujian

sebuah

rangkaian hubungan relatif rumit secara
simultan (Ferdinand, 2012: 181).
Tampilnya
membawa

dampak

kenyataannya
keputusan

model

manajemen

yang

rumit
dalam

pengambilan
adalah

sebuah

proses yang rumit atau merupakan sebuah
proses

Pengaruh
Gaya
Kepemimpinan
terhadap Kepuasan Kerja
Pengaruh gaya kepemimpinan
terhadap

yang multidimensional

berjenjang. Oleh karenanya dibutuhkan

penelitian

nilai yang diperoleh tersebut memenuhi
syarat untuk penerimaan H3 yaitu nilai CR
sebesar 3,316 yang lebih besar dari 1,97
dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05.
Pengaruh Budaya Kerja
Kepuasan Kerja Karyawan

mampu

terhadap

Pengaruh budaya kerja terhadap
kepuasan kerja pegawai menunjukkan nilai
CR sebesar 4,393 dan dengan probabilitas

multidimensional itu.
SEM

pegawai

dengan probabilitas sebesar 0,000. Kedua

sebuah model sekaligus alat analisis yang
mengakomodasi

kerja

dengan

berbagai pola hubungan kausalitas yang

mampu

kepuasan

menunjukkan nilai CR sebesar 3,316 dan

bahwa

proses

probabilitas yang lebih kecil dari 0,05.

memasukkan

variabel laten kedalam analisis. Variabel
laten adalah unobserved konsep yang
diaproximasi dengan variabel terobservasi
atau terukur yang diperoleh oleh responden
lewat metode pengumpulan data (survey,
test, observasi) dan sering disebut manifest

sebesar
diperoleh

kepuasan kerja pegawai menunjukkan nilai
CR sebesar 4,553 dan dengan probabilitas

memenuhi

nilai
syarat

tersebut
untuk

4,393 yang lebih besar dari 1,97 dan
probabilitas yang lebih kecil dari 0,05.
Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap
Kepuasan Kerja Pegawai
Pengaruh
terhadap

Pengaruh
Kompetensi
terhadap
Kepuasan Kerja
Pengaruh kompetensi terhadap

Kedua

penerimaan H2 yaitu nilai CR sebesar

variabel (Ghozali, 2014).
HASIL PEMBAHASAN

0,000.

kepuasan

lingkungan
kerja

kerja
pegawai

menunjukkan nilai CR sebesar 4,543 dan
dengan probabilitas sebesar 0,000. Kedua
nilai tersebut diperoleh memenuhi syarat
untuk penerimaan H2 yaitu nilai CR
sebesar 4,543 yang lebih besar dari 1,97
dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05.
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nilai CR sebesar 2,344 dan dengan
Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja
Pegawai
Kompetensi
pegawai

terhadap

kinerja

menunjukkan nilai CR sebesar

4,907 dan dengan probabilitas sebesar
0,000. Kedua nilai tersebut diperoleh

probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai
tersebut diperoleh memenuhi syarat untuk
penerimaan H5 yaitu nilai CR sebesar
2,344 yang lebih besar dari 1,97 dan
probabilitas yang lebih kecil dari 0,05.

memenuhi syarat untuk penerimaan H4
yaitu nilai CR sebesar 4,907 yang lebih
besar dari 1,97 dan probabilitas yang lebih

Pengaruh Kepuasan Kerja Pegawai
terhadap Kinerja Pegawai
Pengaruh kepuasan kerja pegawai terhadap

kecil dari 0,05.

kinerja pegawai menunjukkan nilai CR
Pengaruh
Gaya
Kepemimpinan
terhadap Kinerja Pegawai
Pengaruh gaya kepemimpinan
terhadap kinerja pegawai menunjukkan
nilai CR sebesar 5,492 dan dengan
probabilitas sebesar 0,000. Kedua nilai

sebesar 5,353 dan dengan probabilitas
sebesar

0,000.

diperoleh

Kedua

memenuhi

nilai
syarat

tersebut
untuk

penerimaan H7 yaitu nilai CR sebesar
5,353 yang lebih besar dari 1,97 dan
probabilitas yang lebih kecil dari 0,05.

tersebut diperoleh memenuhi syarat untuk
penerimaan H6 yaitu nilai CR sebesar
5,492 yang lebih besar dari 1,97 dan
probabilitas yang lebih kecil dari 0,05.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pengaruh Budaya
Kinerja Pegawai

Kerja

terhadap

budaya

Pengaruh budaya kerja terhadap
kinerja pegawai menunjukkan nilai CR
sebesar 5,416 dan dengan probabilitas
sebesar
diperoleh

0,000.

kompetensi,

Kedua

memenuhi

nilai
syarat

tersebut
untuk

penerimaan H5 yaitu nilai CR sebesar
5,416 yang lebih besar dari 1,97 dan
probabilitas yang lebih kecil dari 0,05.

gaya

kerja,

kepemimpinan,

lingkungan

kerja,

kepuasan kerja dan kinerja pegawai
secara

deskriptif

sudah

berjalan

dengan baik.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa
kompetensi

berpengaruh

terhadap

kepuasan kerja pegawai.
3. Hasil penelitian juga membuktikan
bahwa

gaya

kepemimpinan

berpengaruh juga terhadap kepuasan
Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap
Kinerja Pegawai
Pengaruh

lingkungan

kerja

terhadap kinerja pegawai menunjukkan
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4. Hasil penelitian membuktikan bahwa

kemampuan

mengerahkan

semua

budaya kerja berpengaruh terhadap

sumber daya organisasi untuk mncapai

kepuasan kerja pegawai.

tujuan organisasi.

5. Lingkungan
pegawai

kerja

yang

dirasakan

3. Kemudian masalah budaya kerja yang

terhadap

perlu diperhatikan adalah budaya kerja

berpengaruh

kepuasan kerja pegawai.

yang ada di kantor tersebut, yang perlu

6. Kepuasan kerja yang dirasakan oleh
pegawai

mempunyai

pengaruh

terhadappeningkatan kinerja pegawai.
7. Kompetensi

yang

dimiliki

oleh

pegawai berpengaruh terhadap kinerja
pegawai.

pegawai mempunyai ide atau gagasan
yang

kepemimpinan

berpengaruh

terhadap kinerja pegawai.

dapat

bermanfaat

bagi

peningkatan kinerja organisasi.
4. Kemudian
kerja

8. Hasil penelitian membuktikan bahwa
gaya

diperhatikan adalah diharapkan semua

berdasarkan

hendaknya

lingkungan

pimpinan

dapat

menciptakan suasana kerja dengan
cara memperbaiki kondisi ruangan
kerja dan menciptakan hubungan antar

9. Budaya kerja yang ada di kantor
tersebut berpengaruh terhadap kinerja
pegawai.

pegawai dengan pegawai dan pegawai
dengan pimpinan.
5. Dalam rangka meningkatkan kepuasan

10. Lingkungan

kerja

berpengaruh

terhadap kinerja pegawai.

maka yang perlu diperhatikan bahwa

11. Terdapat pengaruh tidak langsung
kompetensi,

gaya

kerja pegawai secara keseluruhan,

kepemimpinan,

pimpinan

pada

organisasi

harus

mampu menciptakan kepuasan kerja

budaya kerja dan lingkungan kerja

pegawai

terhadap

kompensasi atau penghargaan kepada

kinerja

pegawaimelalui

kepuasan kerja pegawai.

melalui

pemberian

pegawai yang dinilai berprestasi.

Saran
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