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ABSTRAK 

Pemberian pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak merupakan syarat mutlak bagi 
perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan publik seperti samsat. Salah satu 
strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Wajib Pajak adalah bagaimana seorang 
pimpinan memberikan arahan kepada pegawainya sehingga pegawai tersebut mau 
mengikuti apa yang diinginkan oleh seorang pimpinan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Adapun arahan yang diberikan oleh seorang pimpinan merupakan motivasi 
yang berpengaruh kepada kinerja pegawai itu sendiri dan berdampak pada pelayanan 
terhadap Wajib Pajak, dimana wajib pajak merasa senang atas pelayanan yang 
diterimanya, sehingga wajib pajak kembali lagi atau merasa betah untuk tinggal lebih 
lama.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Lingkungan kerja dan Motivasi terhadap 
kinerja pegawai Samsat Banyuwangi. Populasi adalah pegawai Samsat Banyuangi yang 
berjumlah 50 orang. Dalam penelitian ini memakai metode kuisioner, dan pengolahan 
data menggunakan analisis, reliabilitas, dan regresi linear berganda. 
 
Kata kunci : Lingkungan Kerja, Motivasi, dan Kinerja Pegawai. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Giving good service to the Taxpayer is an absolute requirement for companies engaged in 
the field of public services such as samsat. One strategy to improve the quality of 
Taxpayer service is how a leader gives direction to employees so that employees are 
willing to follow what is desired by a leader to achieve the goals set. The direction given 
by a leader is a motivation that affects the performance of the employee itself and impact 
on the service of Taxpayers, where taxpayers feel happy for the service received, so the 
taxpayer back again or feel at home to stay longer. 
This study aims to examine the influence of work environment and motivation on 
employee performance Samsat Banyuwangi. The population is employee Samsat 
Banyuangi which amounts to 50 people. In this study using questionnaire method, and 
data processing using analysis, reliability, and multiple linear regression. 
 
Keywords: Work Environment, Motivation, and Employee Performance. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia 
pada dasarnya, merupakan langkah-
langkah perencanaan, penarikan, 
seleksi, pengembangan, pemeliharaan 
dan penggunaan sumber daya manusia 
untuk mencapai tujuan baik individu 
maupun organisasional. Untuk itu 

diperlukan adanya suatu manajemen 
yang baik untuk mengatur orang tersebut 
secara efektif dan efisien, agar tujuan 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
dapat terwujud. 

Kinerja dipengaruhi oleh berbagai 
faktor yang dikemukakan oleh Kuswandi 
(2004: 27) antara lain kepuasan 
karyawan, kemampuan karyawan, 
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motivasi, lingkungan kerja, serta 
kepemimpinan. Semua faktor tersebut 
pasti berpengaruh, hanya saja ada yang 
dominan dan ada yang tidak dominan. 
Penelitian ini akan mengkaji pengaruh 
motivasi dan lingkungan kerja. Salah 
satu faktor yang dapat mendorong 
meningkatnya produktivitas sumber daya 
manusia adalah upaya-upaya 
peningkatan motivasi kerja yang 
memadai, seperti pemenuhan kebutuhan 
baik yang bersifat eksternal (pemenuhan 
kebutuhan primer, pangan, sandang, dan 
papan serta lingkungan yang memadai) 
dan kebutuhan tang bersifat internal 
(keinginan karyawan untuk 
menempatkan dirinya dalam posisi karier 
yang memuaskan). 

Hasibuan (2001: 143) pengertian 
motivasi adalah “pemberian daya gerak 
yang menciptakan kegairahan kerja 
seseorang agar mereka mau bekerja 
sama, bekerja efektif, dan terintegrasi 
dengan segala daya upayanya untuk 
mencapai kepuasan. 

Faktor lain yang juga 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
adalah faktor lingkungan kerja. Menurut 
Alex S Nitisemito (2000: 183) lingkungan 
kerja adalah segala sesuatu yang ada 
disekitar para pekerja yang dapat 
mempengaruhi dirinya dalam 
menjalankan tugas-tugas yang diemban. 

Faktor-faktor tersebut merupakan 
implikasi dari rendahnya komitmen 
manajemen sumber daya manusia 
terhadap upaya-upaya peningkatan 
motivasi kerja pegawai, seperti jaminan 
terhadap peningkatan karier pegawai 
serta peningkatan pendapatan, demikian 
pula lingkungan kerja, terutama pada 
penciptaan suasana kerja yang lebih 
harmonis.  
 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah 
yang telah dibahas, maka dapat diambil 
rumusan masalah : 
1. Apakah lingkungan kerja dan 

motivasi secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai pada Kantor Samsat 
Banyuwangi? 

2. Apakah lingkungan kerja secara 
parsial berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Samsat 
Banyuwangi? 

3. Apakah motivasi secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai pada Kantor Samsat 
Banyuwangi? 

4. Variabel manakah yang memiliki 
pengaruh paling dominan terhadap 
kinerja pegawai pada Kantor Samsat 
Banyuwangi? 
 

1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini berupaya untuk 

mengetahui dan meneliti seberapa besar 
hubungan antara lingkungan kerja dan 
motivasi dengan kinerja pegawai di 
perusahaan. Diteliti pengaruh lingkungan 
kerja dan motivasi terhadap kinerja 
pegawai, yang dapat menjawab 
permasalahan dalam perusahaan 
sebagai berikut: 
1. Menguji pengaruh lingkungan kerja 

dan motivasi secara simultan 
terhadap kinerja pegawai pada 
Kantor Samsat Banyuwangi. 

2. Menguji pengaruh lingkungan kerja 
secara parsial terhadap kinerja 
pegawai pada Kantor Samsat 
Banyuwangi. 

3. Menguji pengaruh motivasi secara 
parsial terhadap kinerja pegawai 
pada Kantor Samsat Banyuwangi. 

4. Menguji variabel yang paling 
dominan berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai pada Kantor Samsat 
Banyuwangi. 

 
2. TINJAUAN TEORITIS 
2.1. Lingkungan Kerja 

Menurut Alex S Nitisemito (2000: 
183) mendefinisikan “Lingkungan 
kerjasebagai segala sesuatu yang ada 
disekitar para pekerja yang 
dapatmempengaruhi dirinya dalam 
menjalankan tugas-tugas yang 
diembankan”. 

Pengertian lain dari Sedarmayati 
(2001: 1) mengemukakan 
“Lingkungankerja adalah keseluruhan 
alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 
lingkungansekitarnya dimana seseorang 
bekerja, metode kerjanya, serta 
pengaturankerjanya baik sebagai 
perseorangan maupun 
sebagaikelompok”. 
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Menurut Bambang Kusriyanto 
(1991: 122) lingkungan kerja 
merupakansalah satu faktor yang 
mempengaruhi kinerja seorang 
karyawan. Seorangkaryawan yang 
bekerja di lingkungan kerja yang 
mendukung dia untuk 
bekerjasecaraoptimal akan 
menghasilkan kinerja yang baik, 
sebaliknya jika seorangkaryawan bekerja 
dalam lingkungan kerja yang tidak 
memadai dan tidakmendukung untuk 
bekerja secara optimal akan membuat 
karyawan yangbersangkutan menjadi 
malas, cepat lelah sehingga kinerja 
karyawan tersebutakan rendah. 

 
2.2. Motivasi 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan 
(2001: 143) pengertian “motivasi 
adalahpemberian daya gerak yang 
menciptakan kegairahan kerja seorang 
agar merekamau bekerja sama, bekerja 
efektif, dan terintegrasi dengan 
segaladaya upayauntuk mencapai 
kepuasan. 

Selanjutnya, menurut Sadili 
Samsuddin (2006: 281) 
memberikanpendapat tentang pengertian 
motivasi sebagai berikut: “Motivasi 
adalah prosesmemengaruhi atau 
mendorong dari luar terhadap seseorang 
atau kelompokkerja agarmereka mau 
melaksanakan sesuatu yang telah 
ditetapkan.Motivasi atau dorongan untuk 
bekerja ini sangat menentukan 
bagitercapainya suatu tujuan.Karena itu 
pemimpin harus dapat 
menumbuhkanmotivasi kerja setinggi-
tingginya bagi para karyawan dalam 
perusahaan. 

Pengertian motivasi erat 
kaitannya dengan timbulnya suatu 
kecenderunganuntuk berbuat sesuatu 
guna mencapai tujuan.Ada hubungan 
yang kuat antarakebutuhan, motivasi, 
perbuatan atau tingkah laku, tujuan dan 
kepuasan, karenasetiap perubahan 
senantiasaberkat adanya dorongan 
motivasi. 

 
2.3. Kinerja 

Kinerja adalah sebuah kata 
dalam Bahasa Indonesia dari kata dasar 
“Kerja” yang menerjemahkan kata dari 

bahasa asing prestasi, dan bisa pula 
berarti hasil kerja.Kinerja dalam 
organisasi merupakan jawaban dari 
berhasil atau tidaknya tujuan organisasi 
yang telah ditetapkan. 

Menurut Wirawan (2009:5) kinerja 
adalah keluaran yang dihasilkan oleh 
fungsi-fungsi atau indikator-indikator 
suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam 
waktu tertentu. 
 
2.4. Penelitian Terdahulu 

Anoki Herdian Dito (2010) 
melakukan penelitian untuk mengetahui 
pengaruh kompensasi terhadap kinerja 
karyawan dengan motivasi kerja sebagai 
variabel intervening pada PT. Slamet 
Langgeng, Purabalingga. Sampel yang 
digunakan adalah 57 karyawan dengan 
menggunakan metode simpel random 
sampling. Analisis yang digunakan 
meliputi : Uji validitas, uji reliabilitas, uji 
asumsi klasik, uji model, analisis regresi 
linier dan intervening. Berdasarkan hasil 
penelitian maka kesimpulan : 
kompensasi dan motivasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja. 
Pengaruh kompensasi melalui motivasi 
kerja lebih besar disbanding pengaruh 
langsung kompensasi terhadap kinerja. 

Sartika Hayulinanda Halim (2012) 
melakukan penelitian untuk mengetahui 
analisis pengaruh motivasi dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan PT. Sinar Galesong Pratama 
Makassar. Sampel yaitu berjumlah 70 
orang. Metode analisis yang digunakan 
meliputi: analisis regresi berganda, 
koefisien determinasi (R2), uji hipotesis ( 
uji t ). Berdasarkan hasil penelitian maka 
kesimpulan yang dapat diambil adalah 
motivasi dan lingkungan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 

Sri Wahyuni (2014) melakukan 
penelitian untuk mengetahui pengaruh 
lingkungan kerja dan kompensasi 
terhadap motivasi dan kinerja karyawan 
pada PT. Doha Propertindo Banyuwangi. 
Sampel ditentukan dengan pendekatan 
sensus yaitu berjumlah 51 orang. Metode 
analisis yang digunakan meliputi: uji 
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, 
path analysis, uji hipotesis ( uji t ). 
Berdasarkan hasil penelitian maka 
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kesimpulan yang dapat diambil adalah 
lingkungan kerja dan kompensasi 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap motivasi dan kinerja karyawan. 
 
2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang 
telah dikemukakan sebelumnya, 
makapenulis merumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
1. Lingkungan kerja dan motivasi 

secara simultan berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai pada 
kantor Samsat Banyuwangi. 

2. Lingkungan kerja secara parcial 
berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai pada kantor Samsat 
Banyuwangi. 

3. Motivasi secara parcial berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai pada 
kantor Samsat Banyuwangi. 

4. Lingkungan kerja berpengaruh paling 
dominan terhadap kinerja pegawai 
pada kantor Samsat Banyuwangi. 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan 
objek penelitian. Apabila seseorang ingin 
meneliti semua elemen dalam wilayah 
penelitian, maka penelitiannya 
merupakan penelitian populasi. Populasi 
pada penelitian ini adalah seluruh 
pegawai Samsat Banyuwangi sebanyak 
51 orang. 
Sampel 

Sampel adalah sebagian atau 
wakil dari populasi yang dipilih dalam 
penelitian. Apabila subyek populasi 
kurang dari 100 maka dapat diambil 
semua datanya, sedangkan jika subyek 
penelitian lebih dari 100 maka dapat 
diambil 10% sampai 15% atau 20% 
sampai 25%, Arikunto (2002:109). Maka 
dalam penelitian ini diambil sampel 
sebanyak 50 orang. 
 
3.2. Jenis Data 
Jenis Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer adalah data yang 

dikumpulkan dengan melakukan 
metode penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara meninjau 
langsung ke Kantor Pelayanan 
SAMSAT Banyuwangi untuk 
memperoleh data dan informasi 
yang dibutuhkan. 

b. Data Sekunder adalah data yang 
dikumpulkan dengan melakukan 
metode penelitian kepustakaan 
(library research), yaitu penelitian 
dilakukan dengan cara membaca 
buku-buku literatur, dan bacaan-
bacaan lain yang erat hubungannya 
dengan pengaruh lingkungan kerja 
dan motivasi terhadap kinerja 
karyawan pada SAMSAT kota 
Banyuwangi. 

 
3.3. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran digunakan untuk 
mengukur variabelyang diteliti, sehingga 
banyaknya jumlah instrument dalam 
suatu penelitian akan sangat bergantung 
pada jumlah variabel yang diteliti. Skala 
pengukuran yang digunakan adalah 
skala likert. Variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator. Kemudian 
indikator tersebut dijadikan sebagai titik 
tolak untuk menyusun item-item 
instrument yang dapat berupa 
pernyataan atau pertanyaan (Sugiyoo, 
2006:86). Kuesioner diukur 
menggunakan skala likert dengan lima 
poin. Adapun skor yang diberikan pada 
setiap jawaban responden, adalah: 
a. Jawaban Sangat Setuju diberi bobot 

5  
b. Jawaban Setuju diberi bobot 4 

  
c. Jawaban Kurang Setuju diberi bobot 

3   
d. Jawaban Tidak setuju diberi bobot 2

   
e. Jawaban Sangat tidak setuju diberi 

bobot 1 
 
3.4. Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian adalah atribut 
atau sifat atau nilai dari orang atau objek 
yang mempunyai variasi antara satu 
dengan yang lainnya dalam kelompok itu 
(Sugiyono), 2006). Berdasarkan telaah 
pustaka dan perumusan hipotesis, maka 
variabel-variabel dalam penelitian ini: 
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1) Variabel Terikat (Y) adalah kinerja 
pegawai yang ada di Kantor Samsat 
Banyuwangi  

2) Variabel Bebas (X) adalah variabel-
variabel yang mempengaruhi kinerja 
pegawai, yang terdiri atas : 
X1 = Lingkungan Kerja 
X2 = Motivasi 

 
3.5. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah 
factor-faktor atau variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini. Dalam 
penelitian ini definisi operasional variabel 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Variabel bebas hal ini ada dua yaitu 

1) Motivasi kerja 
Motivasi menurut Suwatno 

(2011), indikator-indikator untuk 
mengetahui tingkat motivasi kerja 
pada pegawai:  
a) Kebutuhan fisik 
b) Kebutuhan rasa aman 
c) Kebutuhan sosial 
d) Kebutuhan akan harga diri 
e) Kebutuhan aktualisasi diri 
Dalam penelitian ini variabel 
independen Motivasi Kerja diberi 
notasi X1 

 
2) Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja yang 
mengacu pada kondisi fisik 
tempat kerja dimana pegawai 
melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab sehari – hari, 
seperti:  
a) Pimpinan / atasan dan teman-

teman di tempat kerja  
b) Keadaan penerangan / 

cahaya di tempat kerja  
c) Keadaan udara di tempat 

kerja  
d) Keadaan suara di tempat 

kerja  
e) Keadaan perlengkapan kerja  
Dalam penelitian ini variabel 
independen Lingkungan Kerja 
diberi notasi X2.  
 

b. Variabel Terikat, yaitu kinerja 
pegawai (Y) 

Kinerja adalah suatu hasil 
kerja yang dicapai oleh seseorang 
dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, 
pengalaman, dan kesungguhan serta 
waktu. Adapun indikator kinerja 
sebagai berikut: 
a) Kualitas  
b) Kuantitas  
c) Ketepatan Waktu  
d) Efektifitas 
e) Dampak Hubungan Individu  

 
3.6. Uji Validitas 

Uji Validitas dilakukan untuk 
memastikan seberapa baik suatu 
instrument digunakan untuk mengukur 
konsep yang seharusnya diuur. Menurut 
Sugiono (2010) untuk menguji validitas 
konstruk dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan antara skor butir 
pertanyaan dengan skor totalnya. 
Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan 
pengertian bahwa sesuatu instrumen 
cukup dapat dipercaya untuk dugunakan 
sebagai alat pengumpul data karena 
instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 
2002). 
 
3.7. Analisis Regresi Linear Berganda 

Yaitu suatu analisis untuk 
menguji pengaruh lingkungan kerja dan 
motivasi terhadap kinerja karyawan. 
Rumus yang digunakan (Iqbal Hasan, 
2002:278) yaitu sebagai berikut: 
 
 Y=α+β1X1+β2X2+ei 
Keterangan : 
Y  = Kinerja Karyawan 
α    = Konstanta 
β1  = Koefisien Regresi lingkungan 
kerja 
β2  = Koefisien Regrsi motivasi 
X1  = Lingkungan Kerja  
X2  = Motivasi 
ei    = Error 
 
3.8. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk mengevalusi 
apakah ada pengaruh yang signifikan 
secara simultan antara variabel 
independen (X) terhadap variabel 
dependen (Y). 
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3.9. Uji Parsial (t) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel 
bebas secara parsial terhadap variabel 
terikat, sementara sejumlah variabel 
bebas lainnya yang diduga mempunyai 
pengaruh dengan variabel terikat 
tersebut dianggap konstan digunakan uji 
regresi parsial. 
 
3.10. Analisis Koefisien Determinasi 

(R2) 
Koefisien determinasi merupakan 

ukuran yang dapat dipergunakan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 
2009: 83). 
 
3.11. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolineritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel 
bebas.Jika terjadi korelasi 
makadinamakan problem 
multikolineritas. Untuk mengetahuii tidak 
adanya multikolinearitas adalah dengan 
melihat besarnya variance Inflation faktor 
(VIF) dan tolerance, dengan pedoman 
model regresi yang terjadi indikasi 
multikolineritas antar variabel bebas 
apabila nilai VIF diatas 10 atau nilai 
tolerance kurang dari 0.10 (Ghozali, 
2011). 
 
3.12. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi gejala 
heteroskedastisitas, ada atau tidaknya 
pola yang terjadi pada nilai residual pada 
model dengan menggunakan model 
gleyser akan ditunjukan oleh koefisien 
regresi dari masing-masing variabel 
independen terhadap nilai absolut 
residualnya. Dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas apabila: thitung<t tabel 
atau sig t > α. 
 
4. HASIL PENELITIAN 
4.1. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana validitas data 
yang diperoleh dari penyebaran 
kuesioner. 

 
 
 
 

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas 

 
Sumber: Data diolah 
 
4.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam 
penelitian ini menggunakan rumus  
Cronbach’s Alpha, apabila variabel yang 
diteliti mempunyai Cronbach’s Alpha (α) 
> 0,60 maka variabel tersebut dikatakan 
reliabel, sebaliknya cronbach’s alpha (α) 
> 0,60 maka variabel tersebut dikatakan 
tidak reliabel. 

Tabel. 4.2. Hasil Uji Reliabilitas 

 
4.3. Analisis Regresi Berganda 
Adapun regresi Linier berganda ini 
digunakan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh variabel bebas yaitu 
lingkungan kerja (X1), motivasi (X2) 
terhadap variabel terikat kinerja pegawai 
(Y). 

Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Berganda 

Model persamaan regresi dari hasil 
perhitungan di atas dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
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Ŷ = 0,146 + (-0,165) X1 + 1,124 X2 

Dengan intreprestasi : 
a. β0,=0,146 menyatakan letak titik 

potong garis persamaan  regresi 
pada sumbu Y. Skor ini tidak 
dijelaskan secara ekonomis, namun 
hanya dapat dijelaskan secara 
matematis. 0,146 adalah 
perpotongan garis yang 
melambangkan rata-rata Y jika 
koefisien regresi X bernilai nol. 

b. β1 = -0,165 menyatakan bahwa setiap 
penambahan 1(satu) skor variabel 
lingkungan kerja akan meningkatkan 
kinerja karyawan sebesar -0,165 

c. β2 = 1,124 menyatakan bahwa setiap 
penambahan 1(satu) skor variabel 
motivasi akan meningkatkan kinerja 
karyawan sebesar 1,124. 

 
4.4. Uji Hipotesis 
a. Uji F 

Dari hasil perhitungan diperoleh 
Fhitung > Ftabelatau 98,758>3,20 maka 
H0 ditolak. Variabel lingkungan kerja 
dan motivasi berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai yang artinya Ha 
diterima. 

b. Uji t 
Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa thitung = -0,821 dan ttabel = 
2,01174 sehingga nilai thitung< ttabel 
maka H1 ditolak atau tidak 
berpengaruh yang artinya variabel 
lingkungan kerja tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel kinerja pegawai. 

Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa thitung = 5,274 dan ttabel = 
2,01174 sehingga nilai thitung> ttabel 
maka H2 tidak dapat ditolak atau 
berpengaruh yang artinya variabel 
Motivasi memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel Kinerja 
Pegawai. 

 
4.5. Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai R Square sebesar 0,808 yang 
artinya dengan memasukkan variabel 
Lingkungan Kerja dan Motivasi ke dalam 
faktor model, maka dapat digunakan 
untuk menjelaskan 80,8% perubahan 
yang terjadi pada keputusan pembelian. 
Sisanya sebesar 19,2% dijelaskan oleh 
variabel diluar model ini. 

Tabel 4.4 Koefisien Determinasi (R2) 

 
4.6. Uji Multikolinieritas 
Tabel. 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas 

 
4.7. Uji Heteroskedastisitas 
Tabel. 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dari tabel diatas dapat diketahui 
bahwa nilai thitung< ttabelmaka dapat 
disimpulkan bahwa pada variabel 
lingkungan kerja terjadi 
Heteroskedastisitas, variabel Motivasi 
tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
 
5. PEMBAHASAN 

Dari uji penelitian ini menjelaskan 
bahwa pembahasan hasil penelitian 
dapat menyatakan hipotesis yang telah 
diajukan yaitu: 
a. Pengaruh Lingkungan Kerja (X1) dan 

Motivasi (X2) secara bersama-sama 
terhadap kinerja pegawai (Y). 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
variabel lingkungan kerja (X1) dan 
motivasi (X2), mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan secara 
bersama-sama terhadap variabel 
kinerja pegawai (Y), artinya pegawai 
bekerja dengan adanya lingkungan 
kerja yang nyaman dan baik akan 
berdampak motivasi yang tinggi, 
maka pegawai merasa puas dan 
bekerja lebih maksimal. 

Lingkungan kerja dalam 
penelitian ini telah diukur dengan 
menggunakan indikator penerangan 
cahaya (X11), suhu udara (X12), 
suara bising (X13), keamanan kerja 
(X14), hubungan pegawai (X15). Hasil 
penelitian ini menunjukan variabel 
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lingkungan kerja tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel kinerja pegawai (Y). 

Hasil penelitian ini tidak 
mendukung penelitian yang sudah 
dilakukan oleh peneliti terdahulu 
antara lain oleh : Sartika 
Hayulinanda Halim  (2012) dan Sri 
Wahyuni (2014), dimana semua 
hasil dari penelitian menyatakan 
bahwa variabel lingkungan kerja 
mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel kinerja 
pegawai.  

b. Pengaruh Motivasi (X2) Terhadap 
Kinerja Pegawai (Y) 

Motivasi dalam penelitian ini telah 
diukur dengan menggunakan 
indikator kebutuhan fisiologis dasar 
(X21), kebutuhan rasa aman (X22), 
kebutuhan sosialisasi (X23), 
kebutuhan akan penghargaan (X24), 
kebutuhan aktualisasi diri (X25). Hasil 
penelitian ini menunjukan variabel 
motivasi mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel kinerja 
pegawai (Y). 

Hasil penelitian ini didukung 
penelitian-penelitian yang sudah 
dilakukan oleh peneliti terdahulu 
antara lain oleh: Sartika Hayulinanda 
Halim(2012) dan Anoki Herdian Dito 
(2010), dimana semua hasil dari 
penelitian menyatakan bahwa 
variabel motivasi mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel kinerja pegawai.  

c. Pengaruh Paling Dominan terhadap 
kinerja pegawai (Y) 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan variabel motivasi (X1) 
mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan 
(Y) dan mempunyai thitung paling 
besar pengaruhnya 5,274. Hasil 
penelitian ini tidak mendukung 
penelitian yang sudah dilakukan 
Sartika Hayulinanda Halim, dimana 
hasil dari penlitian terdahulu 
menyatakan bahwa variabel 
lingkungan kerja mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel kinerja pegawai. 

 
 

6. SIMPULAN 
Hasil uji validitas dijelaskan bahwa 

semua instrument penelitian lingkungan 
kerja dan motivasi terhadap kinerja 
pegawai terbukti berkorelasi secara 
signifikan pada taraf kepercayaan 0,05 % 
(sig<0,05) terhadap skor total r hitung > r 
table (0,2787) sehingga valid dalam 
pengukuran. 

Dari hasil uji reliabilitas dijelaskan 
bahwa masing-masing variabel 
lingkungan kerja dan motivasi tersebut 
reliable untuk pengujian selanjutnya 
karena nilai Cronbach alpha > 0,6. 

Dari hasil analisis regresi linear 
berganda, diketahui bahwa variabel 
lingkungan kerja tidak berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai pada Kantor 
Samsat Banyuwangi, sedangkan variabel 
motivasi berpegaruh positif terhadap 
kinerja pegawai pada Kantor Samsat 
Banyuwangi. 

Hasil perhitungan uji F diketahui 
bahwa hasil F hitung > F table yaitu 
98,758 > 3,20. Dengan demikian secara 
bersama-sama variabel lingkungan kerja 
dan motivasi berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai. 

Dengan uji t, didapat hasil bahwa 
variabel lingkungan kerja (X1), t hitung < 
t table yang berarti secara parcial tidak 
ada pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja pegawai sedangkan variabel 
motivasi (X2) t hitung > t table yang 
berarti secara parsial ada pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Dari hasil analisis koefisien 
determinasi (R2), dapat dilihat bahwa 
nilai R Square sebesar 0,808 yang 
artinya variasi variabel lingkungan kerja 
dan variasi variabel motivasi yang 
mendukung  mampu menjelaskan variasi 
variable kinerja pegawai sebesar 80,8 %. 
Sisanya sebesar 19,2 % tidak dijelaskan 
oleh model. 
 
7. REKOMENDASI 

Sesuai dengan kesimpulan yang 
ada, maka rekomendasi yang dapat 
diberikan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Mengingat variabel motivasi 

mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja pegawai, 
maka diharapkan pimpinan kantor 
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samsat banyuwangi dapat 
mempertahankan motivasi seperti 
memberikan kompensasi yang 
berupa gaji yang layak untuk 
pegawai, memberikan dorongan 
atau semangat terhadap pegawai 
dengan menjalin hubungan yang 
harmonis antar pegawai untuk lebih 
meningkatkan kinerja pegawai agar 
tetap optimal. 

b. Kepada akademis diharapkan dapat 
memperluas kajian dibidang analisis 
jalur, mengingat alat analisi ini 
penting untuk mengukur suatu teori 
sebagai dasar berpijak guna 
mengembangkan wawasan 
keilmuwan, walaupun analisi jalur 
bukan menurunkan toeri, tapi 
setidaknya alat ini mampu 
membuktikan akan kebenaran suatu 
teori. 
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