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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruhgaya 

kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Rumah Batik 

Pringgo Kusumo Kabat. Penelitian ini dilakukan di   Rumah Batik Pringgo Kusumo 

Kabat dengan mengambil sampel 18 orang responden. Analisis yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah  uji regresi linier berganda, dengan terlebih dahulu item-item 

penelitian diuji validitas dan reliabilitas.Berdasarkan analisis regresi linier berganda 

hasilnya yaitu, Ŷ= 0,445 X1 + 0,151 X2+ 0,483 X3Variabel disiplin kerja (X1), gaya 

kepemimpinan (X2) dan motivasi (X3) yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

kinerja karyawan (Y) adalah variabel motivasi yaitu sebesar 0,483. 

Kata Kunci: Disiplin kerja, Gaya kepemimpinan, Motivasi, dan Kinerja karyawan  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to know and analyze the influence of work discipline, 

leadership style, motivation on the performance of house batik pringgo kusumo Kabat. 

This research was conducted at house batik pringgo kusumo Kabat by talking sample 

18 respondents. The analys used for this research is multiple linier regression test, with 

the first research items tested the validity and reliability. Based on multiple linier 

regression annalys the result is Ŷ= 0,445 X1 + 0,151 X2+ 0,483X3  Variable of work 

discipline (X1), leadership style(X2) and motivation (X3), that has the most dominant 

influence on employee performance is the motivation , variable that is equal to 0,483. 

 

Keywords: work disciplne, leadership style, Motivation, and employee performance. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia merupakan 

tokoh sentral dalam organisasi maupun 

perusahaan. Agar aktivitas manajemen 

berjalan dengan baik, perusahaan 

harus memiliki karyawan yang 

berpengetahuan dan berketrampilan 

tinggi serta usaha untuk mengelola 

perusahaan seoptimal mungkin 

sehingga kinerja karyawan 

meningkat.Kinerja yang baik adalah 

kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang 

sesuai standar organisasi dan 

mendukung tercapainya tujuan 

organisasi.Organisasi yang baik adalah 

organisasi yang berusaha 

meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusianya, karena hal tersebut 

merupakan faktor kunci untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Oleh 



Pengaruh Disiplin Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Serta Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Rumah Batik Pringgo Kusumo 821 

karena itu perkembangan 

perkembangan Sumber Daya Manusia 

semakin penting keberadaannya.Hal ini 

mengingat bahwa perusahaan yang 

mempekerjakan Sumber Daya 

Manusia, menginginkan suatu hasil dan 

manfaat yang baik dan dapat mengikuti 

perubahan dan perkembangan yeng 

terjadi dalam perusahaan. 

Disiplin kerja dan gaya 

kepemimpinan serta motivasi 

merupakan hal yang berperan penting 

dalam meningkatkan produktivitas 

kerja. Karena gaya kepemimpinan 

seorang lieder sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan serta 

seseorang yang mempunyai motivasi 

dan disiplin kerja yang baik akan 

berusaha dengan sekuat tenaga 

supaya pekerjaanya dapat berhasil 

dengan sebaik-baiknya, akan 

membentuk penigkatan produtivitas 

kerja. 

Rumah Batik Pringgo Kusumo 

adalah salah satu UMKM diwilayah 

Banyuwangi yeng bergerak dibidang 

pembuatan serta pemasaran  berbagai 

macam motif batik asli khas 

Banyuwangi, Rumah batik pringgo 

kusumo merupakan salah satu UMKM 

yang sukses dalam bidang perbatikan 

dan beberapa kali memenangkan iven  

pameran di Banyuwangi sendiri dan di 

luar kota. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan diatas, maka dapat 

diambil rumusan permasalahan: 

a. Bagaimanakah pengaruh disiplin 

kerja dan gaya kepemimpinan serta 

motivasi secara simultan terhadap 

kinerja karyawan di Rumah batik 

pringgo kusumo 

b. Bagaimanakah pengaruh disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan di 

Rumah batik pringgokusumo 

c. Bagaimanakah pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan di Rumah batik 

pringgokusumo 

d. Bagaimanakah pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan di Rumah 

batik pringgokusumo 

e. Dari variabel disiplin kerja dan gaya 

kepemimpinan serta motivasi 

karyawan manakah yang 

mempunyai pengaruh lebih dominan 

terhadap variabel kinerja karyawan 

di Rumah batik pringgokusumo 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan yang ingin 

disampaikan oleh penulis dari 

penelitian ini, diantaranya:  

a. Menguji pengaruh disiplin kerja dan 

gaya kepemimpinan serta motivasi 

secara simultan terhadap kinerja 

karyawan di Rumah Batik Pringgo 

kusumo 

b. Menguji pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan di 

Rumah batik pringgo kusumo 

c. Menguji pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan di Rumah batik pringgo 

kusumo 

d. Menguji pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan di 

Rumah batik pringgo kusumo  

e. Mengetahui variabel manakah 

yang mempunyai pengaruh lebih 

dominan terhadap variabel kinerja 

karyawan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Pramudiya Hardista 

Kristanto dengan judul “ pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi dan disiplin 

kerja terhadap kinerja pegawai ” 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: (1) pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja 
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karyawanPT. Matahari Putra Prima, 

Tbk Kediri  (2) pengaruh motivasi 

terhadap kinerja pegawai PT.Matahari 

Putra Prima, Tbk,dan 3) pengaruh 

Disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawanPT.Matahari Putra Prima, 

Tbk. Hasil penelitian pada taraf 

signifikansi 5% menunjukkan bahwa: 

(1) gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan, yang 

ditunjukkan dari hasil regresi β sebesar 

0,714 dan nilai signifikansi 0,000; 

dimana signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(p=0,000<0,05 (2) motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, yang ditunjukkan dari hasil 

regresi β sebesar 0,114, dan nilai 

signifikansi 0,026; dimana signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 (p=0,000<0,05), (3)  

Disiplin kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan, yang 

ditunjukkan dari hasilregresi (β=1,615; 

p=0,000)  

 

 

 

2.2. Landasan Teori 

a. Disiplin kerja (X1) 

Menurut Hasibuan (2011), 

kedisiplinan adalah kesadaran dan 

keadilan seseorang menaati 

semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma social yang berlaku. 

Kesadaran adalah sikap seseorang 

yang secara sukarela menaati 

semua peraturan dan sadar akan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

Jadi, seseorang akan 

mematuhi/mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik, bukan atas 

paksaaan. Indikator disiplin kerja 

menurut (Melayu Hasibuan 2012: 

194-198): 

1) Tujuan dan kemampuan 

2) Teladan pemimpin 

3) Balas jasa 

4) Keadilan 

 

b. Gaya Kepemimpinan (X2) 

Menurut Robbins dan 

Judge (dalam teguh Sriwidadi dan 

Oey Charlie,2011) menebutkan 

bahwa kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok guna mencapai 

sebuah visi atau serangkaian 

tujuan yang direncanakan. 

Indikator yang digunakan adalah: 

1) Kemampuan Mengambil 

Keputusan 

2) Kemampuan mengendalikan 

bawahan 

3) Watak 

4) Bertanggung jawab 

 

c. Motivasi (X3) 

Rivai (2004) berpendapat 

bahwa motivasi adalah 

serangkaian sikap dan nilai-nilai 

yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang yang spesifik 

sesuai dengan tujuan individu 

(Maslow, dalam Robbins, 

2006:226), yang menjadi indikator 

yaitu : 

1) Fisiologis 

2) Keamanan 

3) Sosial 

4) Penghargaan 

5) Aktualisasi diri 

 

d. Kinerja karyawan (Y) 

Kinerja adalah suatu hasil 

yang di capai seseorang dalam 

melaksanakan tugas - tugas yang 

dibebankan kepadanya didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. indikator 

– indikator kinerja yaitu 

1) Kualitas 

2) Produktifitas 

3) Pengetahuan mengenai 

pekerjaan 

4) Kebebasan 
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2.3. Hubungan Disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan 

Disiplin kerja harus dimiliki setiap 

karyawan dan harus dibudayakan di 

kalangan karyawan agar bisa 

mendukung tercapainya tujuan 

organisasi karena merupakan wujud 

dari kepatuhan terhadap aturan kerja 

dan juga sebagai tanggung jawab diri 

terhadap perusahaan. Pelaksanaan 

disiplin dengan dilandasi kesadaran 

dan keinsafan akan terciptanya suatu 

kondisi yang harmonis antara keinginan 

dan kenyataan. 

 

2.4. Hubungan Gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan 

Tampubolon (2007) menyatakan 

bahwa faktor kepemimpinan juga 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Dari pendapat para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang erat dan 

pengaruh antara faktor kepemimpinan 

dan faktor kinerja karyawan. 

 

2.5. Hubungan Motivasi terhadap 

kinerja karyawan 

Menurut Henry Simamora (dalam 

mangkunegara, 2005: 14) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara 

motivasi kerja terhadap kinerja. Faktor 

yang mempengaruhi kinerja 

diantaranya yaitu motivasi kerja. Hal ini 

dilihat dari pernyataan Henry Simamora 

mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja, diantaranya 

faktor psikologis, dalam faktor ini 

terdapat variabel motivasi kerja 

terhadap pekerjaannya sendiri. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Dalam suatu penelitian, diperlukan 

populasi yang menjadi wilayah 

generalisasi untuk objek penelitian. 

Populasi adalah sejumlah keseluruhan 

individu dari unit analisis yang cirinya 

akan diduga. Populasi dalam penelitian 

ini adalah para  karyawan Rumah Batik 

Pringgo kusumo dengan jumlah 

karyawan 19 orang . 

Sampel penelitian adalah bagian 

dari populasi penelitian yang dipilih 

sebagai wakil respresentatif dari 

kedudukan yang diteliti.Prosedur 

penarikan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sampel jenuh yaitu 

seluruh populasi dijadikan sebagai 

sampel penelitian karena populasi 

kecil.Dengan demikian maka sampel 

dalam penelitian ini ditentukan 

sebanyak 18 orang. 

  

3.2. Jenis Data: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang 

diperoleh melalui wawancara dan 

kuesioner. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang 

pengumpulannya dilakukan oleh 

pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. 

3.3. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

b. Kuesioner 

c. Wawancara 

d. Studi pustaka  

 

3.4. Identifikasi dan Definisi 

Oprasional Variabel 

Variabel penelitian adalah hal-hal 

yang dapat membedakan atau 

membawa variasi pada nilai (Sekaran, 

2006). Variabel Dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja karyawan 

(Y). Hasil kerja karyawan selama kurun 

waktu tertentu yang diukur dari kualitas 

dan output yang dihasilkan (dalam 

Dessler 2010). Adapun indikator – 

indikator kinerja yaitu 

a. Kualitas 

b. Produktifitas 
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c. Pengetahuan mengenai pekerjaan 

d. Kebebasan 

 

1) Disiplin kerja (X1) 

Disiplin kerja merupakan 

pelaksanaan manajemen untuk 

memperteguh pedoman-pedoman 

organisasi (Mangkunegara, 2011-

129). Indikator disiplin kerja 

menurut (Melayu Hasibuan 2012: 

194-198): 

a) Tujuan dan kemampuan 

b) Teladan pemimpin 

c) Balas jasa 

d) Keadilan 

2) Gaya kepemimpinan (X2) 

Gaya kepemimpinan merupakan 

cara pemimpin memanfaatkan 

kekuatan yang tersedia untuk 

memimpin para karyawannya.  

Indikator yang digunakan adalah: 

a) Kemampuan Mengambil 

Keputusan 

b) Kemampuan mengendalikan 

bawahan 

c) Watak 

d) Bertanggung jawab 

  

3) Motivasi 

Kreitner dan Kinicki (2008:210) 

yang mengatakan bahwa “motivasi 

adalah kumpulan proses psikologis 

yang menyebabkan pergerakan, 

arahan, dan kegigihan dari sikap 

sukarela yang mengarah pada 

tujuan.” yang menjadi indikator 

yaitu : 

a) Fisiologis 

b) Keamanan 

c) Sosial 

d) Penghargaan 

e) Aktualisasi diri 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: uji validitas, uji realibilitas, 

regresi linier berganda, koefisien 

determinasi, uji F, uji t dan uji 

Multokolinearitas, uji 

Heteroskedastisitas. 

Uji Validitas mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur (dalam hal ini kuesioner) 

melakukan fungsi ukurnya.  Jika angka 

kritis ada taraf signifikan 5% dan pada 

baris df (degree of freedom) N-2 yaitu 

52 – 2 = 50, sehingga diperoleh nilai 

0,4683 maka pertanyaan dalam 

kuesioner adalah valid. 

Uji reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha diketahui bahwa 

variabel dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha > 0,6.  

 

 

 

 

Tabel 4.1 
Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 
Variabel Beta t Sig t Ket. 

Konstanta -0,307 -0,322 0,752 Tidak 
signifikan 

Disiplin kerja 0.439 2.141 0,016 Signifikan 

Gaya 
kepemimpinan 

0,144 0.734 0,475 Tidak 
signifikan 

motivasi 0.470 2.449 0,028 Signifikan 

α  
R 
R2 
Adjusted R Square 

F hitung 

Sig f 
F tabel 

t table 

    

Sumber :Data Primer yang diolah, 2017  

 

Dari tabel diatas  dapat disusun 

model regresi berganda sebagai 

berikut:  
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Ŷ= 0,439 X1 + 0,114 X2+ 0.470 X3 

Model regresi tersebut dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut: 

b0 = 0 Artinya dalam model ini tidak ada 

perpotongan garis regresi 

dengan sumbu Y. 

b1=0,439 artinya setiap kenaikan 1 skor 

pada disiplin kerja (X1) maka 

skor kinerja karyawan (Y) akan 

mengakibatkan kenaikan 

sebesar 0,439.  

b2=0,114artinya setiap kenaikan 1 skor 

pada Gaya kepemimpinan (X2)  

maka skor kinerja karyawan (Y) 

akan mengakibatkan kenaikan 

sebesar 0,114 

b3= 0,470 artinya setiap kenaikan 1 

skor pada Motivasi Kerja(X3)   

 maka skor kinerja karyawan (Y) 

akan mengakibatkan kenaikan 

sebesar 0,470. 

 

 

 

 

4.1. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,807a ,651 ,576 ,23390 

a. Predictors: (Constant), RATA_X3, RATA_X1, RATA_X2 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Dari hasil pengujian di atas 

diketahui koefisien determinasi 

(adjusted R2) yang diperoleh sebesar 

0.807. Hal ini berarti 87% kinerja 

karyawan dapat dijelaskan oleh 

variabel Disiplin kerja,  Gaya 

kepemimpinan dan Motivasi kerja 

sedangkan sisanya yaitu 13% kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini, seperti kompensasi, 

lingkungan kerja dan lain- lain. 

4.2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian 

Multikolinearitas 

No Variabel VIF Keterangan 

1. Disiplin 

kerja (X1) 

1,107 Tidak 

terdapat 

multikolinear

itas 

2. Gaya 

kepemimpi

nan (X2) 

1,687 Tidak 

terdapat 

multikolinear

itas 

3. Motivasi  

(X3) 

1,55 Tidak 

terdapat 

multikolinear

itas 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Berdasarkan pada tabel model 

regresi dalam penelitian ini tidak 

mengandung gejala atau masalah 

multikolinearitas, karena nilai Variand 

Inflation Factor (VIF) < 5. Dengan 

demikian, data tersebut dapat 

memberikan informasi yang berbeda 

untuk setiap variabel independentnya. 

4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

No Variabel t hitung t tabel Ket 

1. 
 Disiplin Kerja 

(X1) 
-2,141 ± 2,145 

Tidak 

Hetero 

2. 

Gaya 

kepemimpinan 

(X2) 

-0,734 ± 2,145 
Tidak 

Hetero 

3. Motivasi (X3) -2,134 ± 2,145 
Tidak 

Hetero 

Sumber :Data Primer yang diolah  

Berdasarkan pada tabel model 

regresi dalam penelitian ini pada 

variabel motivasi kerja, kompensasi 

dan kepuasan kerja tidak mengandung 

gejala heteroskedastisitas, karena hasil 

regresi residual terhadap variabel 

bebas mempunyai nilai -thitung < -ttabel. 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 
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Berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan analisis regresi linier 

berganda diperoleh persamaan : 

Ŷ= 0,445 X1 + 0,151 X2+ 0,483X3 

Model regresi tersebut dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 

b0 = 0 artinya dalam model ini tidak 

ada perpotongan garis regresi 

dengan sumbuY 

b1 = 0,445 artinya setiap kenaikan 

1 skor padadisiplin kerja (X1) maka 

skor kinerja karyawan (Y) akan 

mengakibatkan kenaikan sebesar 

0,445 dengan probalitas sebesar 

0,016> 0,05 menunjukan bahwa 

variabel disiplin kerja (X1)  

berpengaruh secara positif dan 

tidak signifikan terhadap varibel 

kinerja pegawai (Y). 

b2 = 0,172 artinya setiap kenaikan 

1 skor pada gaya kepemimpinan 

(X2). maka skor kinerja karyawan 

(Y) akan mengakibatkan kenaikan 

sebesar 0,386 dengan probalitas 

sebesar 0,475 > 0,05 menunjukan 

bahwa variabel gaya 

kepemimpinan  (X2)  tidak 

berpengaruh secara positif 

dansignifikan terhadap varibel 

kinerja karyawan (Y). 

b3 = 0,484 artinya setiap kenaikan 

1 skor pada motivasi kerja (X3) 

maka skor kinerja karyawan (Y) 

akan mengakibatkan kenaikan 

sebesar 0,484 dengan probalitas 

sebesar 0,28< 0,05 menunjukan 

bahwa variabel disiplin kerja  kerja 

(X3) berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap varibel kinerja 

karyawan (Y). Diantara variabel 

disiplin kerja (X1), gaya 

kepemimpinan (X2) dan 

motivasi(X3) yang memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap 

kinerja karyawan adalah (Y) pada 

Rumah Batik Pringgo Kusumo 

Kabat adalah variabel motivasi  

yaitu sebesar 0,484. 

b. Berdasarkan uji F didapatkan hasil 

Fhitung > Ftabel yaitu 8.704 > 3,34 

maka H0 ditolak, artinya pada 

tingkat kepercayaan α = 0,05 

sehingga secara simultan variabel 

Disiplin kerja (X1), Gaya 

kepemimpinan (X2) dan Motivasi 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja Karyawan (Y) 

pada Rumah Batik Pringgo 

Kusumo Kabat. 

c. Berdasarkan uji t untuk variabel  

(X1) didapatkan hasil thitung > ttabel 

yaitu sebesar (2.141) < (2,145) 

makaH0 ditolak. Artinya pada 

tingkat kepercayaan α = 0,05 

secara parsial variabel disiplin 

kerja  (X1) berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y) pada  Rumah Batik 

Pringgo Kusumo Kabat. 

d. Berdasarkan uji t untuk variabel 

gaya kepemimpinan (X2) 

didapatkan hasil thitung < ttabel yaitu 

sebesar (0,734) > (2.145) makaH0 

ditolak.Artinya pada tingkat 

kepercayaan α = 0,05 secara 

parsial variabel gaya 

kepemimpinan (X2) berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja 

pegawai(Y) pada Rumah Batik 

Pringgo Kusumo Kabat. 

e. Berdasarkan uji t untuk variabel 

motivasi(X3) didapatkan hasil thitung 

< ttabel yaitu sebesar (2.134) > 

(2.145) makaH0 ditolak.Artinya 

pada tingkat kepercayaan α = 0,05 

secara parsial variabel motivasi 

(X3) berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y) 

pada Rumah Batik Pringgo 

Kusumo Kabat. 

f. Berdasarkan uji asumsi klasik pada 

uji multikolinearlitas didapat hasil 
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VIF < 5 maka variabeldisiplin kerja, 

gaya kepemimpinan dan motivasi 

tidak terjadi multikolinearlitas. 

g. Berdasarkan uji asumsi klasik pada 

uji heteroskedastisitas didapatkan 

hasil t hitung < t tabel maka 

variabel disiplin kerja, gaya 

kepemimpinan dan motivasi  tidak 

terjadi multikolinearlitas.  

   

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh dalam penelitian ini, maka 

rekomendasi sebagai pelengkap hasil 

penelitian yang dapat diberikan sebagai 

berikut : 

a. Penelitian ini menemukan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh paling 

dominan terhadap kinerja pegawai 

maka untuk meningkatkan kinerja 

pegawai perusahaan perlu 

menambah tingkat kedisiplinan 

bagi semua pegawainya, dengan 

cara memperhatikan lagi kehadiran 

para pegawai karna biasanya 

pegawai yang memiliki disiplin 

kerja yang rendah terbiasa untuk 

terlambat dalam bekerja. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, bahwa 

hasil penelitian ini masih belum 

cukup karena untuk mengukur 

kinerja pegawai tidak hanya 

dipengaruhi oleh variabel gaya 

kepemimpinan, motivasii dan 

disiplin kerja saja, tetapi masih 

banyak faktor yang lain dan 

mentukan objek penelitian yang 

berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 
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