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ABSTRAKSI 
Penelitian dilakukan pada PT. Bank Central Asia cabang Banyuwangi yang bergerak 
dalam bidang konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode kuisioner dan pengolahan 
data menggunakan analisa uji regresi linier berganda. Penyebaran kuisioner disebar pada 
20 responden yang merupakan karyawan struktural PT. Bank Central Asia cabang 
banyuwangi. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS v.20.0 for 
windows. Berdasarkan dari analisis regresi linier berganda didapat nilai thitung tiap-tiap 
variabel yaitu kepemimpinan (X1) sebesar 3,77; lingkungan kerja (X2) sebesar 3,58; dan 
kompensasi (X3) sebesar 2,25 sedangkan nilai ttabel 2,05553, Karena nilai thitung 
kepemimpinan (X1) lebih besar dari lingkungan kerja (X2), dan kompensasi (X3) maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepemimpinan (X1) adalah variabel yang paling 
dominan mempengaruhi kinerja karyawan PT. Bank Central Asia cabang Banyuwangi. 
Kata Kunci: kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, dan kinerja 
 
 

ABSTRACT 
Research conducted at PT. Bank Central Asia branch of Banyuwangi which is engaged in 
construction. This study used questionnaire and data processing using multiple linear 
regression analysis. The distribution of questionnaires was distributed to 20 respondents 
who were structural employees of PT. Bank Central Asia branch of banyuwangi. Data 
processing in this study using SPSS v.20.0 for windows. Based on the analysis of multiple 
linear regression obtained tcount value of each variable that is leadership (X1) of 3.77; 
work environment (X2) of 3.58; and compensation (X3) of 2.25 while the value of ttable 
2.05553, Because the value of leadership tally (X1) is greater than the work environment 
(X2), and compensation (X3) it can be concluded that the leadership variable (X1) most 
dominantly affect the performance of employees of PT. Bank Central Asia branch of 
Banyuwangi. 
Keywords: leadership, work environment, compensation, and performance 
 
  
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Sumber Daya Manusia merupakan 
aset penting yang dimiliki perusahaan 
dalam menjalankan berbagai 
aktivitasnya. Sumber Daya Manusia 
merupakan kunci keberhasilan dan 
suksesnya perusahaan dalam mencapai 
tujuannya. Karena faktor sumber daya 
manusia sebagai faktor penggerak dalam 
setiap aktivitas tersebut, maka manajer 
sumber daya manusia dituntut untuk 

mengolah sumber daya manusia yang 
dimilikinya agar bisa terus berkembang, 
tetap bertahan dan mampu bersaing 
dengan perusahaan lain. 

Setiap organisasi atau instansi dalam 
melaksanakan program yang diarahkan 
selalu berdaya guna untuk mencapai 
tujuan instansi. Salah satu caranya 
adalah meningkatkan kinerja karyawan. 
Masalah kinerja tentu tidak terlepas dari 
proses hasil dan daya guna, dalam hal ini 
kinerja atau prestasi kerja merupakan 
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hasil kerja secara kualitas dan  kuantitas 
yang dicapai oleh seorang pegawai  
dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tangung jawab yang diberikan 
kepadanya. 

Dalam mewujudkan semua itu, 
perusahaan harus dapat mewujudkan 
peningkatan kinerja terhadap 
karyawannya. Dan pencapaian hasil 
sesuai tujuan yang telah ditetapkan 
perusahaan akan dengan mudah dicapai, 
bahkan bisa saja melebihi target atau 
kapasitas yang telah ditentukan. Banyak 
pendapat yang menyatakan bahwa gaya 
kepemimpinan, lingkungan kerja, dan 
kompensasi adalah penyebab atau faktor 
utama terhadap peningkatan kinerja 
pegawai. Oleh karenanya, pihak 
manajemen harus lebih jeli 
memperhatikan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi terhadap kinerja pegawai. 
Selain itu kinerja pegawai adalah tingkat 
dimana para pegawai dapat mencapai 
persyaratan-persyaratan. Semakin baik 
kinerja pegawai dalam perusahaan itu 
maka semakin cepat perusahaan itu 
untuk mencapai tujuan. Untuk 
meningkatkan kinerja pegawai diperlukan 
adanya pengaruh kepemimpinan, 
lingkungan kerja, dan kompensasi yang 
baik agar tercipta kesinambungan atau 
balance atas loyalitas yang diberikan 
pegawai terhadap perusahaan. 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah 
di atas maka terdapat pokok 
permasalahan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Apakah kepemimpinan, lingkungan 

kerja, dan kompensasi berpengaruh 
secara simultan terhadap kinerja 
pegawai PT. Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi 

b. Apakah kepemimpinan berpengaruh 
secara parsial terhadap kinerja 
pegawai di PT. Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi 

c. Apakah lingkungan kerja 
berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja pegawai di PT. Bank Central 
Asia cabang Banyuwangi 

d. Apakah kompensasi berpengaruh 
secara parsial terhadap kinerja 
pegawai di PT. Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi 

e. Apakah ada variabel yang paling 
dominan diantara kepemimpinan, 
lingkungan kerja, kompensasi 
terhadap kinerja karyawan PT. Bank 
Central Asia cabang Banyuwangi 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

Penilitian yang dilakukan pada PT. 
Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi ini bertujuan antara lain: 
a. Menguji dan menganalisis 

pengaruh kepemimpinan, 
lingkungan kerja, kompensasi 
secara simultan terhadap kinerja 
pegawai PT. Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi. 

b. Menguji dan menganalisis 
pengaruh kepemimpinan secara 
parsial terhadap kinerja pegawai 
PT. Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi. 

c. Menguji dan menganalisis 
pengaruh lingkungan kerja secara 
parsial terhadap kinerja pegawai 
PT. Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi. 

d. Menguji dan menganalisis 
pengaruh kompensasi secara 
parsial terhadap kinerja pegawai 
PT. Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi. 

e. Menguji dan menganalisis 
pengaruh variabel yang paling 
dominan antara               
kepemimpinan, lingkungan kerja, 
dan kompensasi terhadap kinerj 
pegawai PT. Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi. 

 
2. TINJAUAN TEORITIS  
2.1 Sumber Daya Manusia 

Semula SDM merupakan terjemahan 
dari “human resources”, namun ada pula 
ahli yang menyamakan sumber daya 
manusia dengan “manpower” (tenaga 
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kerja). Bahkan sebagian orang 
menyetarakan pengertian sumber daya 
manusia dengan personal (personalia, 
kepegawaian, dan sebagainya). 

Werther dan Davis (1996), 
menyatakan bahwa sumber daya 
manusia adalah “pegawai yang siap, 
mampu, dan siaga dalam mencapai 
tujuan-tujuan organisasi”. 

 
2.2 Kepemimpinan 

Menurut Ivancevich (2008: 413), 
leadership as a process of influencing 
others to facilitate the attainment of 
organizationally relevant goal. Pengertian 
ini menyatakan bahwa kepemimpinan 
merupakan kemampuan mempengaruhi 
orang lain, untuk mendukung pencapaian 
tujuan organisasi yang relevan, ini artinya 
individu tidak harus menjadi pemimpin 
formal untuk memimpin orang. 

 
2.3 Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan salah 
satu faktor penting dalam menciptakan 
kinerja karyawan. Karena Lingkungan 
kerja mempunyai pengaruh langsung 
terhadap karyawan didalam 
menyelesaikan pekerjaan yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kinerja 
organisasi. Suatu kondisi lingkungan 
kerja dikatakan baik apabila karyawan 
dapat melaksanakan kegiatan secara 
optimal, sehat, aman, dan nyaman. Oleh 
karena itu penentuan dan penciptaan 
lingkungan kerja yang baik akan sangat 
menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan organisasi. Sebaliknya apabila 
lingkungan kerja yang tidak baik akan 
dapat menurunkan motivasi serta 
semangat kerja dan akhirnya dapat 
menurunkan kinerja karyawan. 

 
2.4 Kompensasi  

Kompensasi ini dimaksudkan sebagai 
balas jasa (reward) perusahaan terhadap 
pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran 
yang telah diberikan mereka kepada 
perusahaan (Saydam, 1996). 
Panggebean (2002), mengemukakan 
kompensasi dapat didefinisikan sebagai 

setiap bentuk penghargaan yang 
diberikan kepada karyawansebagai balas 
jasa atas kontribusi yang mereka berikan 
kepada organisasi. 

 
2.5 Kinerja  

Kinerja adalah catatan mengenai 
akibat-akibat yang dihasilkan pada fungsi 
pekerjaan atau aktivitas selama periode 
tertentu yang berhubungan dengan 
tujuan organisasi. Kinerja seseorang 
merupakan gabungan dari kemampuan, 
usaha, dan kesempatan yang dapat 
diukur dari akibat yang dihasilkan. 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sejumlah 
keseluruhan individu dari unit analisa 
yang cirinya akan diduga. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan PT. Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi dengan jumlah 120 orang 
pegawai yang terdiri dari 40% karyawan 
regular, 10% karyawan bakti dan 50% 
karyawan outsorsing. 

Menurut Arikunto (2006:131) 
menjelaskan bahwa “sampel adalah 
sebagian atau wakil dari populasi yang 
akan diteliti.” Dengan sampel penelitian 
menggunakan sampel total seluruh 
populasi pegawai pada PT. Bank Central 
Asia  Apabila subjek populasi kurang dari 
100 lebih baik diambil semua, sedangkan 
subjek lebih dari 100 maka diambil 10% 
sampai 15% atau 20% sampai 25% dari 
populasi. Dikarenakan jumlah pegawai 
PT. Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi sebanyak 45 orang, maka 
populasi dalam penelitian ini bertindak 
pula sebagai sampel, sehingga penelitian 
ini disebut juga penelitian populasi. 

 
3.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode  pengumpulan data dalam 
suatu penelitian ilmiah dimaksudkan 
untuk memperoleh bahan-bahan yang  
relevan akurat dan terpercaya  teknik 
pengumpulan data yang  digunakan 
dalam penelitian ini  adalah  metode  
wawancara  yaitu metode  yang  
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dilakukan melalui tanya  jawab dengan 
Pegawai PT. Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi. 

 
3.3 Teknis Analisis Data  

1) Uji Validitas 
Validitas merupakan suatu 

ukuran yang menunjukkan 
tingkat-tingkat kevalidan suatu 
instrument penelitian. Uji validitas 
bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana validitas data 
didapat dari penyebaran 
kuisioner. Menurut Sugiyono 
(2005:182), cara yang digunakan 
adalah dengan analisis item, 
dimana setiap nilai yang ada pada 
setiap butir pertanyaan 
dikorelasikan dengan nilai total 
seluruh butir pertanyaan untuk 
suatu variabel 

b. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas menunjukkan 

bahwa suatu instrument dapat 
dipercaya untuk digunakan 
sebagai alat pengumpul data. Uji 
ini dilakukan setelah uji validitas 
dan dilakukan pada pernyataan 
yang sudah memiliki validitas. 

Dalam penelitian ini, untuk 
mencari reliabilitas digunakan 
rumus Alpha Croncbach yang 
dihitung dengan menggunakan 
program SPSS (Statistical 
Package for Social Science). 
Dengan ketentuan bahwa 
instrumen dapat dikatakan 
reliabel jika nilai alpha > 0,6. 

c. Metode Analisis Data 
a. Analisis Regresi Linier 

Berganda 
Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui model 
persamaan yang akan 
digunakan dan mengetahui 
besarnya pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel 
terikat, yang dirumuskan 
sebagai berikut: 

 
 

 
Keterangan : 
Ȳ =kinerja 
α =konstanta 
X1 =kepemimpinan 
X2 =lingkungan kerja 
X3 =kompensasi 
 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian regresi linier berganda 
berguan untuk mengetahui tingkat 
pengaruh variabel independen yaitu 
kepemimpinan (X1), lingkungan kerja 
(X2), dan kompensasi (X3) terhadap 
variabel dependen kinerja pegawai (Y). 
Dari pengujian tersebut diperoleh hasil 
yang dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 
Rekapitulasi Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Besaran 

Nilai 
thitung Sig 

Konstanta 3,253 6,809 0,000 

KoefisienRegresi 
Kepemimpinan 

0,328 3,782 0,001 

Koefisien Regresi 
Ling. Kerja 

0,272 3,601 0,001 

Koefisien Regresi 
Kompensasi 

0,135 2,397 0,004 

Fhitung 15,295   

R 0,801   

R Square 0,641   

Adjusted R Square 0,618   

Ftabel 3,37   

ttabel ± 2,05553   

Sumber: data diolah 
Berdasarkan hasil analisis tabel 4.1 

diatas, maka persamaan regresi yang 
dihasilkan adalah sebagai berikut: 

 
Ȳ = 3,253 + 0,328X1 + 0,272X2 + 0,135X3 

 

a. Konstanta sebesar 3,253 
menyatakan letak titik potong garis 
persamaan regresi pada sumbu Y. 
Skor ini tidak menjelaskan secara 
ekonomis, namun hanya dapat 
dijelaskan secara matematis. 

b. Koefisien regresi X1 bernilai 0,328 
menyatakan bahwa setiap 
penambahan 1 (satu) skor variabel 
kepemimpinan akan meningkatkan 
kinerja pegawai sebesar 0,328 
dengan asumsi bahwa X2 tetap. 

Ȳ = α + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 
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c. Koefisien regresi X2 sebesar 0,272 
menyatakan bahwa setiap 
penambahan 1 (satu) skor variabel 
lingkungan kerja akan meningkatkan 
kinerja pegawai sebesar 0,272 
dengan asumsi bahwa X3 tetap. 

d. Koefisien regresi X3 sebesar 0,135 
menyatakan bahwa setiap 
penambahan 1 (satu) skor variabel 
kompensasi akan meningkatkan 
kinerja pegawai sebesar 0,135 
dengan asumsi bahwa X1 tetap. 

4.2 Uji Hipotesis 
Uji hipotesis adalah metode 

pengambilan keputusan yang didasarkan 
dari analisis data, baik dari percobaan 
yang terkontrol, maupun dari observasi 
(tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah 
hasil bisa dikatakan signifikan secara 
statistik jika kejadian tersebut hampir 
tidak mungkin disebabkan oleh faktor 
yang kebetulan, sesuai dengan batas 
probabilitas yang sudah ditentukan 
sebelumnya.  

Daerah kritis dari uji hipotesis adalah 
serangkaian hasil yang bisa menolak 
hipotesis nol, untuk menerima hipotesis 
alternatif. Daerah kritis ini biasanya 
disimbolkan dengan huruf C. 
a) Uji F 

Uji ini digunakan untuk 
mengetahui apakah semua variabel 
independen (X) secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel 
dependen (Y) (Ghozali, 2005:84). 

Berdasarkan uji F diperoleh 
Fhitung (15,29) > Ftabel (3,37), 
berarti variabel bebas 
(kepemimpinan, lingkungan kerja, 
dan kompensasi) secara 
bersama-sama berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
variabel terikat (kinerja), sehingga 
hipotesis yang menyatakan 
variabel bebas (kepemimpinan, 
lingkungan kerja, dan 
kompensasi) secara bersama-
sama berpengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat (kinerja) 

pada PT. Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi. 

b. Uji T 
Pengujian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah variabel 
bebas secara parsial mempunyai 
pengaruh yang nyata terhadap 
variabel terikat. Berdasarkan hasil 
pengujian dapat diketahui bahwa 
variabel kepemimpinan, lingkungan 
kerja, dan kompensasi mempunyai 
tingkat signifikansi 0,000. Karena 
memiliki nilai signifikansi < 0,05 
(5%), hal ini berarti kepemimpinan, 
lingkungan kerja, dan kompensasi 
mempunyai pengaruh yang nyata 
terhadap kinerja pegawai pada PT. 
Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi. Untuk lebih jelasnya 
pengaruh masing-masing variabel 
bebas (kepemimpinan, lingkungan 
kerja, dan kompensasi) terhadap 
variabel terikat (kinerja) dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Kepemimpinan 

Berdasarkan uji t diperoleh thitung 
=3,77 dan ttabel = 2,05553 yang 
berarti bahwa thitung > ttabel 
dengan demikian H0 ditolak. 
Karena H0 ditolak maka 
kepemimpinan (X1) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja (Y) 
pada PT. Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi. 

2) Lingkungan Kerja 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung 
=3,58 dan ttabel = 2,05553 yang 
berarti bahwa thitung > ttabel 
dengan demikian H0 ditolak. 
Karena H0 ditolak maka 
lingkungan kerja (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja (Y) pada PT. Bank 
Central Asia cabang 
Banyuwangi. 

3) Kompensasi 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung 
= 2,25 dan ttabel = 2,05553 yang 
berarti bahwa thitung > ttabel 
dengan demikian H0 ditolak. 
Karena H0 ditolak maka 
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kompensasi (X3) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja (Y) 
pada PT.Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi. 

4) Analisis Koefisien Determinasi 
Berganda 

Koefisien determinasi 
berganda (R2) digunakan untuk 
mengetahui seberapa tepat 
kemampuan garis regresi 
menjelaskan kejadian 
sebenarnya. Menurut Gujarati 
(2003:90) jika dalam uji empiris 
terdapat nilai (-) maka nilai 
Adjusted R Square bernilai 0. 
Secara sistematis jika nilai R 
Square adalah 1, maka 
Adjusted R Square = R Square. 
Sedangkan jika nilai R Square 
0, maka Adjusted R Square = (1 
– k) ∕ (n – k). Jika k > 1, maka 
Adjusted R Square akan bernilai 
negatif. 

Berdasarkan lampiran 6 
diperoleh angka R Square 
sebesar 0,641 atau 64,1%. Hal 
ini menunjukkan bahwa variasi 
variabel kepemimpinan, variasi 
variabel lingkungan kerja dan 
variasi variabel kompensasi 
mampu menjelaskan variasi 
variabel kinerja sebesar 64,1%. 
Sisanya dijelaskan oleh faktor 
lain. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 
Pengujian  model  regresi  dalam  

menguji  hipotesis haruslah  menghindari 
kemungkinan  terjadinya  penyimpangan  
asumsi  klasik.  

Pengujian asumsi klasik ini dilakukan 
dengan menggunakan SPSS. Sementara  
itu,  uji  autokorelasi  tidak  perlu  
dilakukan  karena  data  yang digunakan  
dalam  penelitian  ini  adalah  data  
crossection  (silang  waktu),  bukan 
merupakan  data  yang  berasal  dari  
beberapa  periode  yang  berurutan  
(time  series). Sehingga masalah 
autokorelasi relative jarang terjadi pada 
data crossection karena gangguan  pada  
observasi  yang  berbeda  berasaldari  

individu  atau  kelompok  yang berbeda. 
(Ghozali, 2006:105). Oleh karena itu, 
perlu dilakukan pengujian-pengujian 
sebagai berikut: 
a. Uji Heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi gejala 
heterokedastisitas dengan ada atau 
tidaknya pola yang terjadi pada nilai 
residual pada model dengan 
menggunakan model gleyser akan 
ditunjukkan oleh koefisien regresi dari 
masing-masing variabel terhadap nilai 
absolute residualnya. Dikatakan tidak 
terjadi heterokedastisitas apabila nilai 
sig. > nilai α (0,05) atau dengan 
kriteria sebagai berikut: 

H0 gagal ditolak:-ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

H0 ditolak:-thitung< -ttabel atau thitung> 
ttabel 

Dengan nilai ttabel 2,05553 untuk 
variabel kepemimpinan (X1), 
lingkungan kerja (X2), dan kompensasi 
(X3) dengan variabel dependen 
Standardized Residual Statistik. Untuk 
lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber : data diolah 
Dari tabel 4.2 disimpulkan 

bahwa model regresi tidak 
mengandung unsur 
Heterokedastisitas, apabila t hitung < 
t tabel atau sig t > α. Pada tabel 
diatas menunjukkan sig X1 0,256 > 
0,05, sig X2 0,525 > 0,05 dan sig X3 
0,995 > 0,05, dan diperoleh t hitung 
untuk XI = -1.161; X2 = 0.644; X3 = -
0.006 kurang dari nilai t tabel yaitu 
2.05553 maka untuk X1,X2 dan X3 
tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Coefficientsa 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Consta
nt) 

1.390 2.333 
 

.596 .556 

x1 -.123 .106 -.242 -1.161 .256 

x2 .059 .092 .135 .644 .525 

x3 -.001 .108 -.001 -.006 .995 
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b. Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas berarti terjadi 

interkorelasi antara variabel bebas 
dimana menunjukkan adanya lebih 
dari satu hubungan linier yang 
signifikan. Variabel bebas tidak 
mengandung multikolinearitas dapat 
diketahui dengan melihat nilai 
Variance Inflation Factor (VIF). 
Apabila nilai VIF < 5 maka dapat 
disimpulkan masing-masing variabel 
tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 
1991). 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF Keterangan 

Kepemimpinan 1.249 VIF < 5, maka 
tidak terjadi 
Multikolinearitas 

Ling. Kerja 1.264 

Kompensasi 1.147 

Sumber: data diolah 
Dengan demikian variabel 

independen dari penelitian ini 
memiliki nilai VIF < 5, sehingga 
tidak terjadi multikolinearitas antar 
variabel independen dalam model 
regresi tersebut. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1 Kesimpulan  

Pengaruh kepuasan kerja (X) 
terhadap kinerja karyawan (y). Dalam 
penelitian ini telah di ukur menggunakan 
indikator kepemimpinan (X1), lingkungan 
kerja (X2) dan kompensasi (X3). 
Penelitian ini menunjukkan hasil dari 
variabel kinerja (Y) ini menunjukkan 
bahwa variabel (X) berpengaruh yang 
sangat positif dan signifikan terhadap 
variabel (Y). 

Bisa diartikan bahwa semakin tingi 
pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 
(X) maka semakin tingi semangat kinerja 
karyawan PT.BANK CENTRAL ASIA 
CABANG BANYUWANGI. Begitu pula 
sebaliknya, jika pengaruh yang 
ditimbulkan variabel (X) semakin lemah 
maka kinerja karyawan semakin lemah. 

Kepemimpinan sangat dominan 
mempengaruhi kinerja karyawan, dengan 
kepemimpinan yang baik karyawan akan 
termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. 

Perusahaan akan diuntungkan dengan 
situasi kepemimpinan seperti ini. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 
penelitian yang telah dilakukan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
a. Setelah dilakukan uji validitas dapat 

diambil kesimpulan bahwa setiap 
item pertanyaan dalam kuisioner 
dikatakan valid. Hal ini berarti 
indikator-indikator yang tersaji dalam 
kuisioner benar-benar dapat 
digunakan sebagai daftar 
pertanyaan dalam penelitian. Dari 
hasil uji validitas didapat koefisien 
korelasi rhitung  > 0,361 (rtabel), 
sehingga terbukti semua pertanyaan 
dikatakan valid. 

b. Dari hasil uji reliabilitas dinyatakan 
bahwa seluruh variabel yang diteliti 
berstatus reliabel dan menghasilkan 
nilai Alpha > 0,6, sehingga dapat 
diartikan bahwa semua item pada 
masing-masing variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat 
digunakan untuk pengujian 
selanjutnya. 

c. Sedangkan hasil dari analisis linear 
berganda diperoleh persamaan 
sebagai berikut: 
Ȳ = 3,253 + 0,328X1 + 0,272X2 + 
0,135X3 

d. Berdasarkan uji F diperoleh hasil 
Fhitung (15,29) > Ftabel (3,37). Artinya 
terdapat pengaruh yang signifikan 
antara variabel kepemimpinan, 
lingkungan kerja, dan kompensasi 
berpengaruh secara simultan 
terhadap kinerja karyawan PT. Bank 
Central Asia cabang Banyuwangi. 

e. Setelah dilakukan uji t diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
1) Uji t untuk kepemimpinan (X1) 

didapat hasil thitung (3,77) > ttabel 
(2,05553), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa 
kepemimpinan (X1) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT. Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi. 
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2) Uji t untuk lingkungan kerja (X2) 
diperoleh thitung (3,58) > ttabel 
(2,05553) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa lingkungan 
kerja (X2) berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. 
Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi. 

3) Uji t untuk kompensasi (X3) 
diperoleh thitung (2,25) > ttabel 
(2,05553) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa lingkungan 
kerja (X3) berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. 
Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi. 

4) Berdasarkan dari analisis, nilai 
thitung tiap-tiap variabel yaitu 
kepemimpinan (X1) sebesar 
3,77; lingkungan kerja (X2) 
sebesar 3,58; dan kompensasi 
(X3) sebesar 2,25 Karena nilai 
thitung kepemimpina (X1..) lebih 
besar dari lingkungan kerja (X2), 
dan kompensasi (X3) maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa 
variabel kepemimpinan (X1) 
adalah variabel yang paling 
dominan mempengaruhi kinerja 
karyawan PT. Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi. 

f. Nilai Adjusted R Square diperoleh 
angka R Square sebesar 0,641 atau 
64,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 
variasi variabel kepemimpinan, 
variasi variabel lingkungan kerja dan 
variasi variabel kompensasi mampu 
menjelaskan variasi variabel kinerja 
sebesar 64,1%. Sisanya dipengaruhi 
oleh faktor lain. 

g. Dari hasil uji heterokedastisitas 
didapatkan hasil bahwamodel 
regresi tidak mengandung unsur 
Heterokedastisitas, hal ini terbukti 
dari nilai sig. dari masing-masing 
variabel independen lebih besar dari 
0,05. 

h. Untuk hasil uji multikolinearitas 
diperolehnilai variabel independen 
dari penelitian ini VIF < 5, sehingga 
tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel independen dalam model 
regresi tersebut. 

 
5.2 Rekomendasi 

Atas dasar pembahasan dan 
kesimpulan yang telah dilakukan, maka 
penulis dapat memberikan rekomendasi 
sebagai berikut: 

a. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kepemimpinan, lingkungan kerja dan 
kompensasi mempunyai pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap 
kinerja pegawai. Oleh karena itu 
hendaknya pimpinan PT. Bank 
Central Asia cabang Banyuwangi 
harus dapat meningkatkan pengaruh 
kepemimpinan, lingkungan kerja dan 
kompensasi yang diberikan selama 
ini agar supaya kinerja pegawai 
terus meningkat. Terutama 
kompensasi karena mempunyai 
pengaruh yang paling dominan 
dalam meningkatkan kinerja pegawai 
pada PT. Bank Central Asia cabang 
Banyuwangi. 

b. Penetapan kebijaksanaan 
perusahaan, kesesuaian antara 
penetapan kebijaksanaan 
perusahaan dengan harapan 
pegawai dapat meningkatkan kinerja 
pegawai pada PT. Bank Central Asia 
cabang Banyuwangi. 
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