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Abstract: This article is an empirical research aimed to analyze the influence of discipline,
compensation, and work environment on employee performance and its impact on the effectiveness of
government performance Pidie. A sample of 87 employees of the government secretariat Pidie.
Sampling was carried out with random sampling method in which all of the respondents in the
population have an equal opportunity to be observed. Methods of data analysis using path analysis.
The results showed that discipline, compensation, and work environment, partially no effect on
employee performance, but simultaneously have an influence on employee performance. Furthermore,
the results of the analysis also showed that either partially or simultaneously variable discipline,
compensation, and work environment are positive and significant impact on the effectiveness of
government performance Pidie. In addition, the results of the analysis indicate a positive and
significant effect between employee performance by enhancing the effectiveness of government
performance Pidie.
Keywords: Discipline, Compensation, Work Environment, Employee Performance, Effectiveness
Government Performance

Abstrak: Tulisan ini adalah sebuah hasil penelitian empirik yang bertujuan untuk menganalisis
pengaruh faktor disiplin, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dan dampaknya
terhadap efektifitas kinerja pemerintah kabupaten Pidie. Sampel sebanyak 87 orang pegawai
sekretariat pemerintah kabupaten Pidie. Penarikan sampel dilakukan dengan metode “random
sampling” di mana semua responden dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk diamti.
Metode analisis data menggunakan analisa jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
disiplin, kompensasi, dan lingkungan kerja secara individual tidak berpengaruh terhadap kinerja
pegawai, tetapi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya,
hasil analisis juga menunjukkan bahwa baik secara individual maupun secara bersama-sama variabel
disiplin, kompensasi, dan lingkungan kerja terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap
efektifitas kinerja pemerintah kabupaten Pidie. Selain itu, hasil analisis menunjukkan adanya
pengaruh secara positif dan signifikan antara kinerja pegawai dengan peningkatan efektifitas kinerja
pemerintah kabupaten Pidie.
Kata kunci : Disiplin, Kompensasi, Lingkungan Kerja, Kinerja Pegawai , Efektifitas Kinerja

PENDAHULUAN
Kompetensi pegawainya agar berprestasi
dan sukses. Sekarang organisasi-organisasi
melakukan upaya besar-besaran agar berkinerja
unggul. Yang hanya dapat dicapai dengan
berinvestasi pada tenaga kerja yang kompeten.
Semua pihak menginginkan kinerja yang baik.
Apa yang dikatakan Perekonomian dunia ditandai
oleh perubahan drastis dan inovasi teknologi.
Organisasi harus selalu meningkatkan Bill Gates
mengenai
perlunya
Microsoft
untuk
menunjukkan konsistensi dalan kesuksesan dan
relevansi pada ekonomi baru, berlaku juga untuk
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organisasi-organisasi lain (Palan, 2007).
Sekretariat daerah kabupaten Pidie adalah
sebuah organisasi pemerintah yang bergerak
untuk
menyelenggarakan
administratsi
pemerintahan di kabupaten Pidie. Organisasi ini
diamanatkan suatu tanggung jawab besar untuk
terselenggaranya
suatu
administratsi
pemerintahan yang dapat melayani seluruh
kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan
pembangunan kesejahteraan masyarakat di
kawasan kabupaten Pidie. Dengan tanggung
jawab tersebut semestinya organisasi ini, selain
dapat meberikan pelayanan yang baik kepada
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masyarakat, tetapi juga harus menjadi contoh
teladan bahwa organisasi ini memang cukup
sukses dalam menjalankan tugas dan fungsi
utamanya. Namun, organisasi ini tidaklah

mencuat
namanya,
seperti
disiplin
karyawannya yang cukup baik, kompensasi
yang sangat memadai, lingkungan kerja yang
cukup berkualitas, sehingga para pegawainya
menjadi bangga dan loyal tinggi. Tetapi itu
semua biasa-biasa saja walaupun organisasi
ini sudah berbilang usia yang sudah sangat
lama. Disiplin pegawai di lingkungan
sekretariat daerah kabupaten Pidie idealnya
semua anggota organisasi perlu memahami
bahwa
disiplin
itu penting untuk
meningkatkan kinerja organisasi, namun
tidak semua anggota organisasi berniat baik
untuk menjalankan disiplin itu sesuai dengan
harapan semua pihak, hal ini akan membawa
dampak negatif kepada organisasi itu sendiri.
Demikian juga dengan kompensasi, semua
anggota organisasi mengharapkan diberikan
imbalan balas jasa yang sangat memadai,
namun dilain pihak organisasi tidak cukup
berdaya
mendatangkan
pemasukan
pendapatan yang signifikan, karena faktor
kinerjanya yang dianggap tidak berprestasi.
Kinerja pemerintahan yang berprestasi dapat
dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang terus meningkat secara
signifikan setiap tahunnya. Tetapi hal inipun
masih jauh dari harapan.
Lingkungan kerja adalah suatu bentuk
material atau non material yang dapat
mendukung sekelompok orang dalam
organisasi dapat bekerja dengan baik. Suatu
lingkungan kerja secara material dianggap
baik adalah memiliki lokasi kantor yang
hijau dan bersih, kamar kerja dengan luas
yang standar, udara yang segar, perabot dan
peralatan kerja yang sesuai dalam arti
berkepatutan dan berkecukupan tanpa
menghalangi kegiatan. Secara non material
dicerminkan dengan asmosfir kantor,
termasuklah suasana harmonis antara atasan
dan bawahan dan antar karyawan terjalin
suatu
iklim
kekompakanyang
sulit
dipisahkan satu sama lainnya. Pertanyaannya,
adakah hal ini dialami oleh semua anggota
organisasi, kalau hal ini tidak pernah
dirasakan oleh anggota organisasi dalam hal
ini para pegawai, bagaimanakah kinerja
pegawai dapat baik dan ini pada gilirannya
akan berdampak kepada efektifitas kinerja
pemerintah kabupaten Pidie. Kinerja
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pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten
Pidie, dalam hal ini kinerja pegawai
sekretariat daerah kabupaen Pidie dianggap
berdampak terhadap efektifitas kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Pidie
dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
terhadap perwujudan visi dan misi,
bagaimana kinerja pegawai pemerintah
kabupaten Pidie yang terdiri dari pegawaipegawai yang ada pada bagian-bagian
sekretariat daerah kabupaten Pidie sangat
menentukan dalam mewujudkan visi dan
misi. Apabila kinerja pegawai sekretariat
daerah kabupaten Pidie baik maka akan baik
dan efektif pula kinerja pemerintah
kabupaten Pidie, demikian juga sebaliknya
apabila kinerja pegawai sekretariat daerah
kabupaten
Pidie tidak baik akan
berpengaruh terhadap efektifitas kinerja
Pemerintah Kabupaten. Sebagai sebuah
organisasi yang menyelenggarakan urusan
pemerintah, kerjasama sesuai bidang tugas
dan
fungsi
masing-masing
untuk
mewujudkan tujuan organisasi harus selalu
terbina.
Berdasarkan pengamatan penulis, kinerja
pegawai pada pemerintah kabupaten Pidie
belum menunjukkan kinerja yang sesuai
dengan harapan atau dengan kata lain kinerja
pegawai pada pemerintah kabupaten Pidie
masih rendah.
Rendahnya kinerja pegawai tidak terlepas
dari disiplin pegawai itu sendiri, pegawai
dengan disiplin yang bagus akan mampu
mewujudkan kinerja yang maksimal.
Disiplin tidak hanya dalam hal tepat waktu
datang ke tempat kerja akan tetapi disiplin
mencakup semua hal, baik dalam hal datang
dan pulang tepat waktu maupun diiplin
dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya. Dalam hal disiplin, pegawai
pemerintah kabupaten Pidie masih tergolong
rendah. Banyaknya pegawai pemerintah
kabupaten Pidie yang masih berada diluar
lingkungan kerja pada saat jam kerja yang
merupakan salah satu indikasi rendahnya
disiplin pegawai, demikian juga dengan
tingkat kehadiran dan pulang pegawai yang
tidak tepat waktu. Masih ditemukan pegawai
yang
tidak
melaksanakan
tugasnya
sementara
pegawai
tersebut
berada
dilingkungan kerja, waktu kerja lebih banyak
dilewati dengan duduk secara berkelompok
dan membicarakan hal-hal yang tidak
berkaitan dengan tugas dan tanggung
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jawabnya. Variabel kompensasi juga
dianggap berpengaruh terhadap kinerja
pegawai. Kompensasi merupakan suatu yang
diterima karyawan sebagai pengganti
kontribusi jasa mereka kepada organisasi
(Rivai & Sagala, 2010). Untuk menyusun
sistem pemberian kompensasi yang adil,
manajemen perlu melakukan “evaluasi
pekerjaan”.
KAJIAN PUSTAKA
Efektifitas
Efektifitas, asal kata efektif berasal dari
bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
pencapaian, berhasil. Suatu pekerjaan yang
dilaksanakan mencapai hasil sesuai dengan
yang direncankan dikatakan efektif.
Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan
tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau
misi) dari pada suatu organisasi atau
sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau
ketegangan
diantara
pelaksananya
(Kurniawan, 2005:109).
Mulyasa (2005:82) memberikan definisi
efektifitas sebagai situasi adanya kesesuaian
antara orang yang melaksanakan tugas
dengan sasaran yang dituju. Sejalan dengan
Kurniawan
dan
Mulyasa,
Sudirman
(2002:31) mengatakan bahwa Efektivitas
menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai
tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika
hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,
berarti makin tinggi efektivitasnya.
Kinerja Pemerintah
Kinerja merupakan sesuatu hasil yang
dicapai oleh seseorang dalam melaksanaka
tugas-tugas tau tanggung jawab yang
diberikan kepada seseorang atau lembaga
dengan
ketentuan-ketentuan
tertentu.
Mangkunegara
(2002:67)
mengatakan
bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seseorang dalam melaksanakan
fungsinya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya. Sedangkan Tika
(2006:121) mendefinisikan kinerja adalah
hasil –hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan
seseorang atau kelompok dalam suatu
organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor untuk mencapai tujuan organisasi
dalam periode tertent.
Selain itu Mangkunegara (2006:231)
menambahkan dalam bukunya Manajemen
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Sumber Daya Manusia mengatakan suatu
pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu
untuk dapat dilakukan dalam mencapai
tujuan yang disebut juga standar pekerjaan
(job standart).
Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja merupakan salah satu
faktor penting dalam menciptakan kinerja
karyawan(Dobashi, Yamaguchi, Izawa, Wa
da, & Hara, 2009). Karena lingkungan kerja
mempunyai pengaruh langsung terhadap
karyawan dalam 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 (Noweir, Moreb &
Bafail, 1996) akan dapat menurunkan Oleh
karena itu penentuan dan penciptaan
lingkungan kerja yang baik akan sangat
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan
organisasi. Sebaliknya apabila lingkungan
kinerja yang tidak baik motivasi serta
semangat kerja dan akhirnya dapat
menurunkan kinerja karyawan.
Kompensasi
Istilah kompensasi (compensation) tidak
lain adalah semua bentuk balas jasa
(Matsumura, Shin, 2005). Daft (2006:536)
mempertegas istilah kompensasi ialah
mengacu kepada semua bentuk balas jasa
uang dan semua barang atau komoditas
yang digunakan sebagai balas jasa uang
kepada karyawan. Pendapat di atas tidak
berbeda maksudnya sebagai mana yang
dikemukakan oleh Hasibuan, (2007:118),
yang menerangkan bahwa kompensasi
adalah semua pendapatan yang berbentuk
uang, barang langsung atau tidak langsung
yang diterima karyawan sebagai imbalan
atas jasa yang diberikan kepada perusahaan,
demikian juga pandangan yang lainnya
seperti (Feng, Ghosh & Sirmans, 2007;
Ghosh
&
Sirmans,
2005;
Conyon & Lerong He, 2014; Marchetti &
Stefanelli, 2009).
Disiplin
Dalam mengerjakan segala hal, manusia
dituntut
untuk memiliki
tingkat
kedisiplinan yang tinggi (Liang Chen &
Kun Chen, 2006).Tentu tujuannya supaya
semua pekerjaan dapat selesai dengan hasil
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yang baik dan maksimal (Seifert &
Umbach, 2008).Tetapi apakah sebenarnya
pengertian dari disiplin itu sendiri? Secara
umum, disiplin bisa diartikan sebagai sikap
penuh rasa tanggung jawab serta kepatuhan
untuk menjalankan seluruh ketentuan
maupun aturan yang berlaku dalam setiap
kegiatan atau tugas yang dimiliki setiap
individu (Wagar, 1994). Rivai & Sagala
(2010), mempertegas makna disiplin yang
tinggi bahwa, seseorang dikatakan memilki
disiplin kerja yang tinggi jika yang
bersangkutan konsekuen, konsisiten, taat
azas, bertanggungjawab atas tugas yang
diamanatkan kepadanya. Dengan demikian,
tidak salah jika tingkat kedisiplinan
seseorang sangat menentukan hasil dari
pekerjaannya. (Seifert & Umbach, 2008).
Kerangka Konsepsional
Dari beberapa pendapat dan pandangan yang
telah dihuraikan di atas, maka dapat
dibangun sebuah kerangka konsep penelitian
seperti digambarkan pada Gambar 1.

(Cluster random sampling) dan memilih
anggota sampel secara acak pada setiap
kelompok (Simple Random Sampling)
( Kountur, 2007 :150)
Metode Analisis Data
Analisi data menggunakan Analisis Jalur
(Path Analysis). Menurut Sarwon (2007)
bahwa: Analisis Jalur (Path Analysis) adalah
keterkaitan
hubungan/pengaruh
antara
variabel bebas, variable intervening, dan
variabel
terikat
dimana
peneliti
mendefenisikan secara jelas bahwa suatu
variabel akan menjadi penyebab variabel
lainya yang biasa disajikan dalam bentuk
diagram. Didalam diagram ada gambargambar panah-panah yang menunjukkan
arah pengaruh antara variabel bebas,
intervening dan variabel terikat.
Menurut Riduwan, Engkos Achmad
Kuncoro (2008) bahwa teknik analisis jalur
ini akan digunakan dalam menguji besarnya
sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan
oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur
hubungan kausal antar variabel.
Dengan
analisis regresi linier berganda merupakan
dasar dari perhitungan untuk mendapatkan
koefisien jalur.
Hasil dan Pembahasan
Tabel 1
Hasil Uji Simultan Hipotesis 1
a

ANOVA

Gambar 1. Kerangka Konsepsional

Model
Regression
1

METODE PENELITIAN
Lokasi dan Unit Analisis
Lokasi penelitian ini adalah
kantor
sekretariat daerah kabupaten Pidie di Pidie.
Sedangkan unit analisis adalah pegawai
kantor sekretariat yang berkenaan dengan
persepsi pegawai tentang variabel disiplin,
kompensasi, lingkungan kerja, kinerja para
pegawai dan kinerja pemerintahan.
Penarikan Sampel
Sampel diambil sebanyak 87 orang
pegawai sekretriat daerah kabupaten Pidie.
Penentuan
jumlah
sampel
tersebut
menggunakan formula Slovin (Istijanto,
2009). Penarkan sampel secara berkelompok
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Sum of Squares

df

Mean Square

2,279

3

,760

Residual

21,422

82

,261

Total

23,701

85

F
2,908

Sig.
,039

b

a. Dependent Variable: AvgY
b. Predictors: (Constant), AvgX3, AvgX1, AvgX2

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa
nilai regresi memiliki tingkat signifikansi
0,039, nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau
nilai Sig<α, ini berarti hipotesis penelitian
yang menyatakan “ Disiplin, Kompensasi
dan Lingkungan Kerja secara bersama-sama
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Kinerja Pegawai” (Hipotesis diterima).
Pada kasus ini F hitung memiliki nilai
2,908 sedangkan F Tabel memiliki nilai
2,764 ini berarti F hitung > F table,
sehingga hipotesis penelitian diterima.
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pemerintahan, maka ketiga variabel
independen tersebut harus juga secara
bersama-sama ditingkatkan kualitasnya.

Tabel 2
Hasil Uji Parsial Hipotesis 1
Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

14

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

Std. Error

Tabel 4
Hasil Uji Parsial Hipotesis 2

Beta

1,907

,622

AvgX1

,150

,105

AvgX2

,091

,123

AvgX3

,212

,144

3,064

,003

,153

1,426

,158

,090

,740

,462

,181

1,472

,145

Coefficients

1
Model

Unstandardized Coefficients

B
(Constant)

Hasil analisis terhadap variabel Disiplin (X1)
diperoleh nilai t_hitung sebesar 1,426,
sedangkan nilai t_ tabel sebesar 1,654. Hasil ini
menunjukkan bahwa t hitung < t table dengan
tingkat signifikan sebesar 0,158. Dengan
demikian
hasil
perhitungan
statistik
menunjukkan bahwa secara parsial variabel
Disiplin (X1) tidak berpengaruh terhadap
Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten
Pidie. Sedangkan hasil analisis terhadap variabel
Kompensasi (X2) diperoleh nilai t_hitung
sebesar 0,740 sedangkan nilai t_tabel sebesar
1,654. Hasil ini menunjukkan t_hitung < t tabel
dengan tingkat signifikan sebesar 0,462. Dengan
demikian
hasil
perhitungan
statistik
menunjukkan bahwa secara parsial variabel
Kompensasi (X2) tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat
Daerah Kabupaten Pidie.
Tabel 3
Hasil Uji Simultan Hipotesis 2
a

ANOVA
Sum of Squares
Regression
1

df

Mean Square

3,419

3

1,140

Residual

23,954

82

,292

Total

27,373

85

F

Sig.

3,901

,012

b

a. Dependent Variable: AvgZ
b. Predictors: (Constant), AvgX3, AvgX1, AvgX2

Tabel 3 di atas terlihat bahwa nilai
regresi memiliki tingkat signifikansi 0,012,
nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau nilai
Sig<α, ini berarti hipotesis penelitian yang
menyatakan “ Disiplin, Kompensasi dan
Lingkungan Kerja secara bersama-sam
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Efektifitas Kinerja Organisasi adalah
(Hipotesis diterima). Pada kasus ini F
hitung memiliki nilai 3,901 sedangkan F
Tabel memiliki nilai 2,764 ini berarti F
hitung > F table, sehingga hipotesis
penelitian diterima.
Maknanya adalah variabel
isiplin,
kompensasi dan lingkungan kerja, secara
bersama-sama
berpengaruh
terhadap
Efektifitas Kinerja Pemerintahan. Apabila
para pemimpin di Sekretariat Daerah Pidie
ingin meningkatkan Efektifitas Kinerja
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t

Sig.

Coefficients

a. Dependent Variable: AvgY

Model

a

Standardized

Std. Error

Beta

1,552

,658

2,358

,021

AvgX1

,081

,111

,078

,733

,466

AvgX2

,263

,130

,241

2,024

,046

AvgX3

,171

,152

,135

1,121

,266

1

a. Dependent Variable: AvgZ

Hasil analisis terhadap variabel Disiplin
(X1) diperoleh nilai t_hitung sebesar 0,733,
sedangkan nilai t_ tabel sebesar 1,654.
Hasil ini menunjukkan bahwa t hitung > t
table dengan tingkat signifikan sebesar
0,466. Dengan demikian hasil perhitungan
statistik menunjukkan bahwa secara parsial
variabel Disiplin (X1) berpengaruh secara
signifikan terhadap Efektifitas Kinerja
Pemerintahan Kabupaten Pidie. Sedangkan
hasil analisdis
terhadap variabel
Kompensasi (X2) diperoleh nilai t_hitung
sebesar 2,024 sedangkan nilai t_tabel
sebesar 1,654. Hasil ini menunjukkan
thitung > t tabel dengan tingkat signifikan
sebesar 0,046. Dengan demikian hasil
perhitungan statistik menunjukkan bahwa
secara parsial variabel Kompensasi (X2)
berpengaruh positif secara signifikan
terhadap Efektifitas Kinerja Pemerintahan
Kabupaten Pidie. Hasil analisis terhadap
variabel Lingkungan Kerja (X3) diperoleh
nilai t_hitung sebesar 1,121, sedangkan nilai
t_ tabel
sebesar 1,654. Hasil ini
menunjukkan bahwa t hitung < t table
dengan tingkat signifikan sebesar 0,266.
Dengan demikian hasil perhitungan statistik
menunjukkan bahwa secara parsial variabel
Lingkungan Kerja (X3) tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap Efektifitas
Kinerja Pemerintahan Kabupaten Pidie.
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Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis 3
Coefficients
Model

Unstandardized Coefficients

a

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

Std. Error

Beta

1,779

,396

,480

,105

4,493

,000

4,572

,000

1
AvgY

,446

a. Dependent Variable: AvgZ

Hasil analisis bahwa nilai t_hitung adalah
4,493 sedangkan nilai t_tabel sebesar 1,654.
Ini menunjukkan bahwa t_hitung > tabel
dengan tingkat signifikan sebesar 0,000.
Dengan demikian hasil perhitungan statistik
menunjukkan bahwa secara parsial variabel
Kinerja Pegawai (Y) berpengaruh positif
secara signifikan terhadap Efektifitas
Kinerja Organisasi (Z).
Gambar 2
Diagram Hubungan Antar Variabel

organisasi bila tanpa melalui variabel antara
Kinerja Pegawai.Pengaruh langsung antara
Kompensasi dan Kinerja Organisasi adalah
0,241. Angka ini lebih besar dibandingkan
dengan akumulasi pengaruh tidak langsung
dari Kompensasi ke Efektifitas Kinerja
Organisasi yang melalui Kinerja Pegawai
yang hanya 0.040. Artinya Kompensasi
akan lebih baik mempengaruhi Efektifitas
kinerja organisasi bila tanpa melalui
variabel antara Kinerja Pegawai. Pengaruh
langsung antara Lingkungan Kerja dan
Efektifitas Kinerja Organisasi adalah 0,135.
Angka ini lebih besar dibandingkan dengan
akumulasi pengaruh tidak langsung dari
Kompensasii
ke Efektifitas Kinerja
Organisasi yang melalui Kinerja Karyawan
0,081. Artinya Kompensasi akan lebih baik
mempengaruhi Efektifitas kinerja organisasi
bila tanpa melalui variabel antara Kinerja
Pegawai.
KESIMPULAN DAN SARAN

Tabel 4.6
Hubungan Langsung dan Tidak Langsung
No
1

2

3

Langsung

Tidak langsung

Total

Keterangan

Pengaruh Disiplin
terhadap Kinerja
Organisasi melalui
Kinerja Pegawai

0,078

0,153 x 0,446

0,420

Langsung >

Pengaruh
Kompensasi
terhadap Kinerja
Organisasi melalui
Kinerja Pegawai

0,241

Pengaruh
Lingkungan Kerja
terhadap Kinerja
Organisasi melalui
Kinerja Pegawai

0,135

Tdk
Langsung

= 0,068

0,090 x 0,446

0,198

0,181 x 0,446
= 0,081

Langsung >
Tdk Lgs

= 0, 040

0,319

Langsung >
Tdk Lgs

1. Berdasarkan hasil pengujian statistik
secara parsial dapat disimpulkan bahwa
Disiplin, Kompensasi dan Lingkungan
Kerja tidak berpengaruh terhadap
Kinerja Pegawai. Namun pengaruh
Disiplin, Kompensasi dan Lingkungan
Kerja terhadap peningkatan Efektifitas
Kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie
yang memiliki pengaruh significant.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik
secara simultan dapat disimpulkan
bahwa Disiplin, Kompensasi dan
Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap
Kinerja Pegawai.
3. Koefisien terbesar di antara hubungan
variabel ini ditunjukkan oleh hubungan
antara variabel Kinerja Karyawan dan
Efektifitas Kinerja Organisasi. Artinya
peningkatan
Efektifitas
Kinerja
Organisasi hanya akan efektif bila
dilakukan melalui peningkatan Kinerja
Pegawai.
Saran

Pengaruh langsung antara Disiplin dan
Kinerja Pegawai adalah 0,078. Angka ini
lebih besar dibandingkan dengan akumulasi
pengaruh tidak langsung Disiplin ke
Efektifitas Kinerja Organisasi yang melalui
Kinerja Pegawai. Artinya Displin akan
lebih baik mempengaruhi Efektifitas kinerja
ISSN 2460-5891 @JEMSI Vol.1 No.1 Tahun 2015

1. Peningkatan efektifitas kerja Pemerintah
Kabupaten Pidie hanya akan efektif bila
Pemerintah
Kabupaten
Pidie
memfokuskan
usahanya
pada
peningkatan
kinerja
pegawai,
dibandingkan variabel lainnya. Hal ini
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selain ditunjukkan dengan adanya
pengaruh significant antara kedua
variabel tersebut, tetapi juga dibarengi
dengan tingginya koefisien estimasi
pengaruh kedua variabel tersebut
dibandingkan koefisen estimasi yang
ditunjukkan variabel lainnya baik secara
langsung maupun tidak langsung.
2. Peneliti
mendatang
perlu
juga
mengekplorasi variabel diluar variabel
yang telah penulis gunakan dalam
penelitian ini untuk melihat bagaimana
cara terbaik meningkatkan kinerja
organisasi institusi publik seperti yang
penulis
lakukan
di
Pemerintah
Kabupaten Pidie ini.
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