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ABSTRAK 

Mukaromah, Khoirul. 2019, Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja,  dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Prestasi Kerja Pada Frontliner Di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII 

Madiun. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Shinta Maharani, S.E., M.A.K.  

Kata kunci: Motivasi, Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja dan Prestasi Kerja 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang dimana 

mereka saling bekerjasama dalam melakukan kegiatan. Secara teoritik, semakin baik 

bekerjasama dalam kelompok kerja, semakin tinggi prestasi kelompok tersebut. Tujuan 

perusahaan pada umumnya adalah untuk mencapai keuntungan dan berusaha 

mempertahankan kelangsungan hidupnya    dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka perusahaan meningkatkan prestasi kerja pada frontliner dengan cara 

memperhatikan motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja.  

Perumusan masalah yang diambil sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh motivasi 

kerja terhadap prestasi kerja pada frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 

VII Madiun? 2) Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja frontliner di PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun? 3) Bagaimana pengaruh lingkungan 

kerja terhadap prestasi kerja frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII 

Madiun? 4) Bagaimana pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja 

terhadap prestasi kerja frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII 

Madiun?.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan rumus solvin, dengan jumlah responden 153 dan 

sampel yang diambil 60 frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII 

Madiun. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisoner, sedangkan analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) berdasarkan hasil analisis 

uji F diperoleh Fhitung = 4,451 > 3,32, maka H0 diterima sehingga secara bersama-sama 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi (X1), disiplin kerja (X2), dan 

lingkungan kerja (X3) terhadap prestasi kerja (Y). 2) dari hasil uji t diperoleh Thitung untuk 

variabel motivasi kerja sebesar 3,245, disiplin kerja sebesar 0,922, dan variabel 

lingkungan kerja sebesar 0,123, sedangkan Ttabel sebesar 2,002, maka H0 diterima sehingga 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan 

kerja terhadap prestasi kerja secara individu. 3) berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda diperoleh koefisien motivasi kerja 0,258, disiplin kerja sebesar 0,131, dan 

lingkungan kerja sebesar 0,011, hal ini membuktikan bahwa variabel motivasi kerja, 

disiplin kerja, dan lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, didasari dengan 

terciptanya mesin dan peralatan canggih perusahaan memerlukan seorang 

pemimpin yang mampu menumbuhkan suatu motivasi, kedisiplinan dan 

lingkungan kerja kepada karyawan guna mencapai hasil yang lebih 

diciptakan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mencapai 

keuntungan dan berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan 

melaksanakan kegiatannya.
1
 Teknologi yang sempurna bila tidak didukung 

oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka perusahaan tidak akan 

mampu berjalan dengan baik. Memiliki kualitas sumber daya yang kurang 

optimal, tentunya tidak akan mudah dalam mencapai kesuksesan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok, 

sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

perusahaan. Tuntunan perusahaan untuk memperoleh mengembangkan 

dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas semakin 

mendesak sesuai dengan dinamika disiplin, motivasi, dan lingkungan 

                                                             
1
 Fahrur Rozi, “Pengaruh Motivasi, Kedisiplinan dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan Batik rotoseno Sragen”, Skripsi (Surakarta: UNMUH 

Surakarta, 2009), 1. 
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kerja. Sebagai pendorong sumber daya manusia untuk bekerja adalah 

motivasi yang merupakan dorongan untuk meningkatkan semangat kerja 

bagi karyawan di perusahaan. Motivasi yang ada pada seseorang 

merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku 

guna mencapai tujuan perusahaan. 

Pemberian motivasi sangat penting bagi karyawan, karena besar 

kecilnya suatu motivasi merupakan ukuran terhadap prestasi kerja 

karyawan, maka apabila sistem yang diberikan perusahaan cukup adil 

untuk karyawan, akan mendorong karyawan untuk lebih baik dalam 

melakukan pekerjaannya dan lebih bertanggungjawab atas masing-masing 

tugas yang diberikan perusahaan.
2
 

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

memberikan motivasi yang meliputi motivasi instrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri 

karyawan seperti pendidikan dan pelatihan sehingga dapat meningkatkan 

prestasi kerja karyawan, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi 

yang berasal dari luar diri karyawan sehingga mempengaruhi prestasi kerja 

seperti pemberian insentif, tunjangan dan bonus. Pemberian motivasi yang 

tinggi otomatis akan mempengaruhi para karyawan sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan.
3
 

Pemberian motivasi dan penegakkan disiplin oleh atasan berarti tetah 

memberikan kesempatan terhadap karyawan yang menjadi bawahannya, 

                                                             
2
 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaa ( Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), 112. 
3
 Manduh M. Hanafi, Manajemen (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 263. 
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sehingga karyawan bisa dan mampu mengembangkan kemampuan 

motivasi yang diberikan ini juga merupakan dorongan semaksimal 

mungkin untuk karyawannya\ tujuan perusahaan dapat tercapai apabila 

karyawan dapat melaksanakan tugas dengan baik.  Sumber daya manusia 

merupakan tulang punggung kehidupan organisasi. Keberhasilan 

organisasi secara keseluruhan sangat bergantung pada sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Karena itu perusahaan atau 

instansi harus memiliki pegawai yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, 

berkemampuan, memiliki banyak pengalaman dan berprestasi. 

Disiplin kerja karyawan demi meningkatkan prestasi kerjanya yang 

mampu mencapai suatu target perusahaan. Disiplin adalah suatu kondisi 

yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nila-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. 

Kedisiplinan yaitu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan.
4
 Dapat disimpulkan bahwasannya disiplin merupakan kesadaran 

dan kesediaan seseorang menaati peraturan semua perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. Disiplin yang baik dapat mencerminkan 

besarnya tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan kinerja karyawan 

pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat di kerjakan secara 

optimal, sehat, aman, dan kenyamanannya terjaga. Lingkungan kerja juga 

sebagai salah satu faktor utama yang menentukan karyawan bekerja secara 

                                                             
4
 Donnely Gibson, Organisasi (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), 97. 
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optimal, dengan adanya lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan tenang 

dapat meingkatkan kinerja karyawan dalam pencapaian tujuan. Dan 

apabila dengan lingkungan kerja yang buruk akan mengganggu 

konsentrasi kerja karyawan sehingga sangat berpengaruh terhadap 

rendahnya semangat kerja karyawan pada perusahaan. 

Prestasi kerja seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keinginan 

individu tersebut untuk maju dan bersaing dengan yang lain dan tentunya 

hal ini tercipta karena adanya semangat kerja yang tinggi dalam individu 

tersebut. Prestasi kerja seseorang karyawan diperoleh melalui proses yang 

panjang (proses penilaian prestasi kerja) bagaimana hasil upaya seorang 

karyawan tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya dengan kemampuan 

karakter pribadinya dan sejauh mana persepsi terhadap peranannya dalam 

pekerjaan.
5
 Apakah karyawan tersebut sudah bekerja sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh perusahaan atau belum?. Untuk itulah penilaian 

prestasi kerja sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan 

tersebut melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Prestasi kerja yang 

tinggi sangat dibutuhkan perusahaan karena semakin tinggi prestasi kerja 

dari masing-masing karyawan dalam perusahaan tersebut, maka semakin 

produktif kegiatan yang ada didalam perusahaan tersebut, serta akan 

membawa dampak yang positif bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Kinerja yang makin meningkat dirasakan manfaatnya apabila telah 

dapat menjadi perilaku kerja, sehingga perilaku kerja yang didasarkan atas 

                                                             
5
 Rozi, Pengaruh Motivasi, 3.  
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kinerja dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi.
6
 Setiap pegawai belum 

tentu dapat mencapai prestasi kerja yang optimal, sehingga masih 

diperlukan adanya faktor pendorong agar dapat mencapai prestasi kerja 

secara maksimal. Faktor pendorong tersebut disebut motivasi kerja, 

disiplin kerja dan lingkungan kerja yang mampu memberikan peningkatan 

kinerja pegawai secara optimal. 

Kereta api merupakan sarana transportasi darat yang sekarang 

mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat. Kereta api merupakan 

sarana yang dapat mengangkut banyak penumpang dalam sekali 

perjalanan. Sarana transportasi ini dirasa lebih cepat sampai tujuan dan 

juga terbebas dari kemacetan. Hal ini merupakan kelebihan kereta api dari 

pada transportasi darat lainnya.
7
 Daerah Operasi VII Madiun atau 

disingkat dengan DAOP VII MN yaitu salah satu daerah operasi 

perkeretaapian indonesia, dibawah lingkungan PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) yang berada dibawah direksi PT Kereta Api Indonesia dipimpin 

oleh seorang Kepala Daerah Operasi (DAOP) yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada direksi PT Kereta Api Indonesia. Daerah 

Operasi VII madiun terbentang dari barat berada di stasiun walikukun, 

ngawi sampai timur yaitu stasiun curah malang, jombang, dan sebelah 

selatan yaitu stasiun blitar. Stasiun besar diwilayah DAOP VII adalah 

stasiun madiun, stasiun kediri,  stasiun kertosono dan stasiun jombang. 

                                                             
6
 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 65.  

7
Abot, “Kereta Api indonesia”, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/ 

kereta_Api_Indonesia/  diakses pada Juni 2019.  

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20kereta_Api_Indonesia/
https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20kereta_Api_Indonesia/
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Dipo lokomotif di wilayah DAOP VII yaitu dipo lokomotif madiun yang 

berada dalam kompleks stasiun madiun. 

Frontliner merupakan orang yang secara langsung mampu berhadapan 

dengan customer. Tetapi Frontliner ini bukanlah sebuah jabatan, namun 

bisa dikatakan dengan profesi yang meliputi: Customer Service, 

Resepsionis, Sales, dan sebagainya.
8
 Berdasarkan wawancara dengan 

devisi komersial (angkutan penumpang) tentang tugas dari Frontliner yaitu 

mampu memberikan kejelasan kepada para pelanggan karena hal tersebut 

merupakan tugas yang paling utama sebagai Frontliner.
 9

 Yang termasuk 

Frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun 

yaitu:
10

 

1. Kondektur adalah setiap pegawai kereta api yang bertanggung jawab 

dalam tugas operasi dan keselamatan yang tidak melibatkan operasi 

yang sebenarnya dari kereta. Pekerjaan kondektur merupakan 

pekerjaan transportasi rel yang hampir ada diseluruh dunia. 

2. Customer Service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau 

ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang 

diberikan seseorang secara memuaskan. Pelayanan yang diberikan 

termasuk menerima keluhan/ masalah yang sedang dihadapi. Seorang 

customer service harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh tamunya. Customer 

                                                             
8
Edi Sukmoro, Syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang (Bandung: PT Kereta 

Api Indonesia, 2015), 30.  
9
 Ari Wibowo, Wawancara, 23 Januari 2019. 

10
 Sukmoro, Syarat dan Tarif Angkutan, 31. 
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service merupakan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan 

sebagai salah satu stakeholder dalam membangun opini publik agar 

tercipta kepercayaan pelanggan dan citra positif perusahaan. 

3. Petugas Loket merupakan petugas yang bertanggung jawab dalam 

kelancaran transaksi penjualan tiket penumpang dan pelayanan 

vending machine di setiap stasiun. 

4. Announcer merupakan petugas pelayanan yang bertanggung jawab 

dalam penyampaian informasi perjalanan KRL dan himbauan 

penumpang saat berada diarea peron di setiap stasiun. 

Tabel 1.1 Jumlah Frontliner 

Kondektur Customer 

Service 

Petugas 

Loket 

Announcer 

33 25 84 14 

Sumber: Ari Widodo PT. KAI Divisi Komersial (Angkutan Penumpang)  

DAOP VII Madiun 

Penelitian ini dilakukan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 

VII Madiun. Meskipun di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII 

Madiun telah melakukan banyak perubahan namun kinerja karyawan dan 

prestasi kerja di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun 

masih belum optimal.  

Berdasarkan hasil wawancara dari Putri Julian sebagai salah satu 

karyawan Frontliner, bahwa analisis motivasi, kedisiplinan, lingkungan 

kerja pegawai PT KAI, dinilai kurang baik dengan beberapa indikator 
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yang yang belum terpenuhi. Jadi, kedisiplinan pegawai akan tercipta 

apabila hubungan antara semua elmemen yang terkait di PT KAI berjalan 

dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.
11

 

Rekapitulasi temuan lapang terkait motivasi, kedisplinan, lingkungan kerja 

frontliner sebagai berikut : 

Indikator Hasil Penelitian Kesimpulan 

Tujuan Tujuan PT KAI berjalan sesuai 

dengan visi dan misi  

Baik 

Kehadiran  Kehadiran sesuai jam kerja yang 

ditetapkan 

Kurang Baik 

Hubungan dengan rekan 

kerja 

Hubungan rekan kerja di PT KAI 

seolah diterapkan dengan baik, 

dimana rekan kerja PT KAI 

menjalin hubungan yang baik 

dengan para rekan kerja yang 

lainya. 

Kurang Baik 

Hubungan dengan pekerjaan 

 

 

 

 

Kebersihan  

Hubungan rekan kerja di PT KAI 

seolah diterapkan dengan baik, 

dimana pimpinan  PT KAI menjalin 

hubungan yang baik dengan para 

pegwainya. 

Kondisi ruangan kerja frontliner 

kurang kondusif 

Kurang Baik 

 

 

 

 

Kurang Baik 

Sumber : PT KAI Divisi Komersial (Angkutan Penumpang) DAOP VII 

Sehingga dapat diketahui bahwa terjadinya motivasi, kedisiplinan, 

lingkungan,  yang terjalin di PT KAI berjalan kurang baik dikarenakan 

adanya beberapa faktor antara lain :  

 

                                                             
11 Putri Julian, Wawancara, 01 Oktober 2019. 
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1. Karyawan yang datang tidak tepat waktu 

2. Kurangnya rasa tanggung jawab dalam pelaksanakan tugas 

3. Mengabaikan prosedur  keselamatan.  

Disiplin karyawan memerlukan alat komunikasi, terutama pada 

peringatan yang bersifat spesifik terhadap karyawan yang tidak mau 

berubah akan sifat dan perilakunya, kurang kondusifnya lingkungan kerja. 

Hal ini mengakibatkan hasil kerja dan prestasi kerja kurang baik. Tujuan 

perusahaan dapat tercapai apabila karyawan dapat melaksanakan tugas 

dengan baik. Perusahaan dalam usaha menjaga kelangsungan operasi 

pimpinan harus dapat memperhatikan serta berusaha untuk mengetahui 

dan mendorong motivasi karyawannya.Biasanya penurunan prestasi kerja 

dapat terjadi karena kurangnya motivasi kerja karyawan tersebut. Motivasi 

yang baik dan tepat akan mampu meningkatkan dan menumbuhkan 

semangat kerja karyawan, tingkat kedisiplinan dan lingkungan kerja pun 

akan menambah semangat kerja karena diselimuti perasaan yang aman dan 

nyaman dalam bekerja, dengan demikian akan tercapai prestasi kerja yang 

tinggi. Perusahaan dalam meningkatkan prestasi kerjanya, dengan adanya 

pelaksanaan pemberian motivasi yang lebih baik, disiplin kerja yang lebih 

baik dan lingkungan kerja yang baik maka dapat meningkatkan prestasi 

kerjanya. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja 
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dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pada Frontliner Di PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

akan menjadi ruang lingkup permasalahan adalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja pada 

frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun? 

2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja frontliner di 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun? 

3. Bagamana pengaruh lingkungan kerja terhadap prestasi kerja frontliner 

di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun? 

4. Bagaimana pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan 

kerja terhadap prestasi kerja frontliner di PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP VII Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap 

prestasi kerja frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 

VII Madiun. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap 

prestasi kerja frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 

VII Madiun. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja 

terhadap prestasi kerja frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

DAOP VII Madiun. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja, disiplin 

kerja, dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja frontliner di PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen dan 

bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

menerapkan disiplin ilmu yang didapat dari bangku kuliah dan 

mencoba menghubungkan antara teori dengan kenyataan yang 

ada pada perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan evaluasi bagi manajemen untuk menghindari 

apakah dengan adanya motivasi, kedisiplinan dan lingkungan 
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kerja yang diterapkan selama ini sudah tepat untuk menambah 

semangat kerja bagi fronliner. 
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c. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai referensi tambahan bagi mereka yang ingin mengetahui 

atau meneliti lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya 

manusia terkait dengan peningkatan prestasi kerja. 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan penelitian ini,  sistematika pembahasan disusun 

berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  

Berisi tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

seluruh skripsi. Meliputi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II  

 Berisi tentang landasan teori yang berisikan variabel-variabel 

meliputi penjelasan mengenai pengertian motivasi beserta indikator-

indikator, pengertian disiplin kerja , dan pengertian lingkungan kerja dan 

teori prestasi kerja karyawan beserta indikator-indikator, kajian penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti baik 

rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, 

populasi, sampel dan tekhnik sampel, instrumen penelitian, validitas dan 

reliabilitas instrumen, teknik pengelolaan dan analisis data, sistematika 

pembahasan, daftar pustaka sementara, outline daftar isi, jadwal penelitian. 
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BAB IV 

Berisi tentang hasil penelitian diantaranya sejarah berdirinya PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan personalia. Pengujian 

instrumen, pengujian deskripsi, pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V  

Berisi penutup yang berfungsi untuk mempermudah para pembaca 

dalam mengambil inti dari skripsi dan berisi tentang kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Prestasi Kerja 

Prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut 

ukuran yang berlaku terhadap pekengjgjgjjhhrjaan yang bersangkutan. 

Menurut Soeprihanto, prestasi kerja merupakan hasil kerja seseorang 

selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

misalnya standar, target/ sasaran atau kerja yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
1
 

Prestasi kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan operasi 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Untuk di perlukan peranan 

penting dari karyawan yang mampu dan cakap dalam mengerjakan 

pekerjaannya dengan hasil yang sangat baik, cepat dan tepat.
2
 

Penilaian kerja menurut Handoko, bahwasannya penilaian kerja 

adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau 

menilai prestasi kerja karyawan.
3
 Kegiatan ini dapat memperbaiki 

keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan-balik kepada 

para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Artinya penilaian 

                                                             
1
Abbas Padil, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan 1 (Makassar: Alauddin 

University Press, 2004), 97. 
2
 Ibid,. 98.  

3
 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: 

BPFE, 1987), 128. 
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kerja merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk 

melakukan penilaian terhadap hasil kerja karyawan. Menurut  

Alewine, menyatakan bahwa peniliaian kerja untuk membuat 

karyawan memandang dari mereka sendiri seperti adanya, mengenali 

kebutuhan perbaikan kinerja kerja dan untuk berperan serta dalam 

membuat rencana perbaikan kinerja. Dari uraian-uraian tentang 

penilaian kinerja dapat disimpulkan bahwa setiap penilaian prestasi 

kerja karyawan haruslah benar-benar memiliki tujuan yang jelas, 

seperti apa yang ingin dicapai, sehingga manfaat penilaian prestasi 

kerja menjadi lebih dirasakan organisasi dan karyawan yang 

bersangkutan. 

Selanjutnya timpe menguraikan adanya empat alasan mengapa 

harus dilakukan penilaian kerja karyawan, yaitu:
4
 

a. Sebagai alat motivasi karyawan yang berorientasi prestasi. 

b. Sebagai dasar pemberian ganjaran (kenaikan gaji), kompensasi, 

insentif, hadiah pelayanan, liburan, dan promosi. 

c. Sebagai dasar disiplin (status pekerjaan tetap, penurunan pangkat, 

pemecatan). 

d. Sebagai pedoman untuk persyaratan pelatihan dan pengembangan 

perorangan.  

  

                                                             
4
 Priyono, Manajemen Sumber Daya Manusia (Surabaya: Zifatama Publisher, 2010), 189. 
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Adapun kegunaan-keguanaan dalam penilaian prestasi kerja menurut 

Handoko, yaitu sebagai berikut:
5
 

a. Perbaikan prestasi kerja 

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, 

manajer dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-

kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. 

b. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan 

dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk 

kompensasi lainnya. 

c. Keputusan-keputusan penempatan 

Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi 

kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan 

bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. 

d. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan 

latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin 

mencerminkan potensi yang harus dikembangkan.
6
 

e. Perencanaan dan pengembangan karier 

Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, 

yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus dilteliti. 

 

                                                             
5
 Handoko, Manajemen Personalia,135. 

6 Ibid,. 136. 



18 
 

f. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing 

Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau 

kelemahan prosedur staffing departement personalia. 

g. Ketidakakuratan informasional 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-

kesalahan dalam informasionalis jabatan, rencana-rencana sumber 

daya manusia, atau komponen-komponen lain sistem informasi 

manajemen personalia. Menggantungkan diri pada informasi yang 

tidak akurat dapat menyebabkan keputusan-keputusan personalia 

yang diambil tidak tepat.  

h. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda 

kesalahan dalam mendesain pekerjaan. Penilaian prestasi 

membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut.  

i. Kesempatan kerja yang adil 

Penilaian prestasi kerja yang akurat akan menjamin keputusan-

keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 

j. Tantangan-tantangan eksternal 

Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor 

diluar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi 

finansial atau masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian 
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prestasi departemen personalia mungkin dapat menawarkan 

bantuan.
7
 

Menurut Moekiyat, mengemukakan bahwa ada 5 tujuan penilaian 

prestasi kerja, yaitu: 

a. Untuk mengadakan hubungan antara karyawan dan pengawas 

mereka yang akan menghasilkan tingkat produktivitas yang 

tinggi. 

b. Untuk membantu memperkirakan secara seksama apakah yang 

dapat dihasilkan oleh masing-masing pegawai dalam suatu 

keseluruhan. 

c. Mengupayakan agar karyawan mengetahui dengan tepat apa yang 

diharapkan dari mereka, dan seberapa jauh mereka memenuhi 

harapan ini. 

d. Melakukan upaya tertentu untuk perbaikan-perbaikan. 

e. Untuk sampai kepada suatu penilaian kecatatan pegawai apabila 

hal ini dibutuhkan oleh perusahaan.
8
 

Menurut Hasibuan, terdapat beberapa indikator, diantaranya yaitu: 

a. Hasil kerja 

b. Hubungan pekerjaan 

c. Kecakapan mental 

d. Sikap 

                                                             
7 Ibid,. 137. 
8
 Umi Farida, Manajemen Sumber Daya Manusia I (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 

2015), 140. 
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e. Disiplin waktu dan absensi 

2. Motivasi  

Motivasi sering diartikan dengan istilah dorongan, yang berarti 

tenaga yang menyelenggarakan jiwa dan jasmani untuk berbuat, 

sehingga motif merupakan “Driving Force” seseorang, untuk 

bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap 

orang mempunyai motif diri yang tentu bisa berbeda antara orang 

yang satu dengan yang lainnya. Motivasi adalah daya pendorong yang 

mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela 

mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian tenaga dan 

waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka 

mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
9
 Proses motivasi terdiri dari beberapa tahapan proses, 

yaitu: 
10

 

a. Apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan 

tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan 

menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan 

kegiatan.  

                                                             
9
Prof.Dr. Sondang P. Siagian, Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 

138. 
10

Dr. H. Burhanuddin, Manajemen Sumber Daya Manusia Di8 Lembaga Keuangan 

Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 264. 
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b. Apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang 

kemudian akan mencari jalan bagaimana caranya untuk 

memenuhi keinginannya. 

c. Untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka 

seseorang harus didukung oleh kemampuan, ketrampilan 

maupun pengalaman dalam memenuhi segala keutuhannya. 

d. Melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara 

bertahap.  

e. Seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa 

bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu 

imbalan atau ganjaran. 

f. Dari gaji atau imbalan yang diterima kemudian seseorang 

tersebut dapat mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan 

yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan yang mereka 

terima.  

3. Tujuan Pemberian Motivasi 

a. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

c. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan. 
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f. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja karyawan. 

h. Meningkatkan keatifitas dan partisipasi karyawan. 

i. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

j. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

k. Meningkatkan efesiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku
11

. 

4. Unsur Penggerak Motivasi 

Motivasi tenaga kerja akan ditentukan oleh motivatornya. 

Motivator yang dimaksud adalah mesin penggerak motivasi tenaga 

kerja sehingga menimbulkan pengaruh perilaku individu tenaga kerja 

yang bersangkutan. Menurut Soeharsono Sagir mengemukakan unsur-

unsur penggerak motivasi yaitu sebagai berikut:
12

 

a. Prestasi dimana seseorang yang memiliki keinginan berprestasi 

sebagai suatu “kebutuhan” atau “Needs” dapat mendorongnya 

dalam mencapai suatu sasaran. Dalam melalui suatu Achievement 

Motivation Training (AMT) maka Entreprenenoship, sikap hidup 

untuk berani mengambil risiko untuk mencapai sasaran yang lebih 

tinggi dapat dikembangkan. 

b. Penghargaan, dimana pengahargaan atau pengakuan dalam 

piagam pengharagaan atau medali, dapat menjadi motivator yang 

                                                             
11

 H. Melayu S.P Hasibuan, Organisasi & Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), 92. 
12

 Drs. Bedjo Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja (Bandung: Sinar Baru, 1987), 240.  
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lebih kuat dibandingkan dengan hadiah berupa barang atau bonus/ 

uang.  

c. Tantangan, dimana ada tantangan yang dihadapai yang 

merupakan motivator kuat bagi manusia untuk mengatasinya. 

Suatu sasaran yang tidak menantang atau dengan mudah dapat 

dicapai biasanya tidak mampu menjadi motivator. Bahkan 

cenderung untuk menjadi kegiatan rutin.  

d. Tanggung jawab, dimana hal ini karena adanya rasa ikut serta 

memiliki (Sense of belonging) atau “Rumuso handarbeni”akan 

menimbulkan motivasi untuk turut merasa bertanggung jawab.  

e. Pengembangan, dimana pengembangan kemampuan seseorang 

baik dari pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju dapat 

merupakan motivator kuat bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih 

giat atau lebih bergairah.  

f. Keterlibatan, dimana rasa ikut terlibat dalam suatu proses 

pengambilan keputusan atau bentuknya, dapat pula “kotak saran” 

dari tenaga kerja, yang dijadikan masukan untuk manajemen 

perusahaan, merupakan motivator yang cukup kuat untuk tenaga 

kerja.  

g. Kesempatan, dimana hal ini untuk maju dalm bentuk jenjang 

karier yang terbuka, dari tingkat bawah sampai tingkat Top 

Manajement akan merupakan motivator yang cukup kuat bagi 

tenaga kerja. Bekerja tanpa harapan atau kesempatan untuk 
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meraih kemajuan atau perbaikan nasib, tidak akan merupakan 

motivator untuk berprestasi atau bekerja produktif.
13

 

5. Bentuk Motivasi 

Pada umumnya bentuk motivasi yang sering dianut oleh 

perusahaan meliputi empat unsur utama, yaitu: 

a. Kompensasi bentuk uang, dimana hal ini sebagai kekuatan untuk 

memberi motivasi selalu mempunyai reputasi atau nama yang 

baik. Sebenarnya pemberian kompensasi bentuk uang sebagai 

motivasi kerja para tenaga kerja yang mempunyai dua pengaruh 

perilaku. Yang pertama keanggotaan adalah pengaruh yang 

positif, dalam arti bahwa ia menguntungkan perusahaan, dan juga 

pengaruh yang paling luas, yang mempengaruhi tenaga kerja pada 

semua tingkat pendapatan. Pengaruh yang kedua adalah negatif, 

dari sudut pandang perusahaan, dan cenderung terbatas hanya 

pada tenaga kerja yang pendapatannya tidak lebih dari tingkat 

“standar kehidupan yang layak” dan cenderung menganggap 

kompensasi bentuk uang sebagai tidak seimbang.  

b. Pengarahan dan pengendalian, dimana pengarahan yang 

dimaksud untuk menentukan bagi tenaga kerja tentang apa yang 

harus mereka kerjakan dan apa yang harus tidak mereka kerjakan. 

Sedangkan pengendalian yang dimaksud yaitu menentukan bahwa 

                                                             
13 Ibid,. 241. 
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tenaga kerja harus mengerjakan hal-hal yang telah 

diinstruksikan.
14

 

c. Penetapan pola kerja yang efektif 

d. Kebijakan dimana hal ini sebagai suatu tindakan yang diambil 

dengan sengaja oleh manajemen untuk mempengaruhi sikap atau 

perasaan para tenaga kerja. Dengan kata lain kebijakan adalah 

usaha untuk membuat tenaga kerja bahagia.
15

 

6. Disiplin Kerja 

Secara Etimologis disiplin berasal dari bahasa inggris, “Disciple”  

yang berarti pengikut atau penganut pengajaran, latihan, dan 

sebagainya. Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang 

– orang yang tergabung dalam organisasi untuk pada peraturan-

peraturan yang ada dengan rasa senang hati, sedangkan kerja adalah 

segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk menggapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
16

 

Disiplin kerja merupakan suatu kewajiban organisasi untuk betul-

betul memperhatikan kedisiplinan kerja karyawan agar prestasi kerja 

karyawan lebih meningkat dari sebelumnya dan karyawan tidak 

seenaknya melakukan hal-hal yang tidak penting pada saat jam 

kerjanya. Dan harus mematuhi dan tunduk pada peraturan yang telah 

                                                             
14

 Drs. Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Andi, 

2002), 181. 
15

 Ibid,. 182.  
16

 Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 145. 
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ditetapkan oleh organisasi dengan senang hati.
17

 Menurut Darmawan, 

disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku dan 

perbuatan sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis 

maupun tidak. Hal ini dapat mendorong adanya gairah kerja, semangat 

kerja agar terwujudnya tujuan dalam perusahaan/ instansi. Karena itu, 

pihak manajer aharus memastikan karyawannya bekerja dengan 

disiplin. 

Kedisiplinan merupakan suatu hal yang terpenting bagi organisasi 

atau perusahaan untuk melangsungkan tujuan dari organisasi itu 

sendiri. Hal ini disebabkan hanya dengan disiplin yang tinggi suatu 

organisasi maka pegawai dapat berprestasi yang tinggi. Menurut 

Hasibuan, pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya: 

a. Kehadiran Karyawan Setiap Hari 

Kewajiban hadir di perusahaan sebelum jam kerja dan biasanya 

karyawan menggunakan sarana buku kehadiran/ absensi.
 18

 

b. Ketepatan Jam Kerja  

Penetapan hari kerja dan jam kerja telah diatur oleh perusahaan. 

Karyawan diwajibkan untuk mengikuti aturan jam kerja, dan 

tidak melakukan pelanggaran jam istirahat dan jadwal kerja yang 

                                                             
17

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Media Grop, 

2012), 205. 
18

Melayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia ( Jakarta: Haji Masagung, 2013). 

112. 
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lain, keterlambatan masuk kerja, dan wajib mengikuti peraturan 

jam kerja per hari. 

c. Mengenakan Pakaian Kerja dan Tanda Pengenal 

Seluruh karyawan wajib menggunakan pakaian atau seragam 

kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan rapi dan 

sopan, menggunakan tanda pengenal selama menjalankan tugas 

kedinasan. 

d. Ketaatan Karyawan Terhadap Peraturan  

Adakalanya karyawan secara terang-terangan menunjukkan 

ketidakpatuhan, seperti tidak melaksanakan tuga sesuai dengan 

Job Desk. Jika tingkah laku karyawan dapat menimbulkan 

dampak atas prestasinya, maka para pemimpin harus siap 

melakukan tindakan tentang pendisiplinan karywan.
19

 

7. Lingkungan Kerja 

Menurut Nitisemito, lingkungan kerja merupakan segala sesuatu 

yang ada di lingkungan sekitar pekerja dan yang dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, 

misalnya kebersihan, musik, dan lain-lain.
20

 Adapun faktor-faktor lain 

yang berada diluar atau didalam organisasi yang dapat mempengaruhi 

kemajuan organisasi, maka hal ini harus diantisipasi oleh organisasi, 

karena pentingnya lingkungan kerja dalam perusahaan/ organasasi 

juga sebagai penentu kualitas kerja karyawan. Disiplin juga dapat 

                                                             
19

 Ibid,.113. 
20

 Alex Nitisemito, Manajemen Personalia (Jakarta: Erlangga, 1992), 312. 
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meningkatkan prestasi kerja karena disiplin menyangkut unsur 

ketaatan, kepatuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada dasarnya 

banyak indikator yang mempengaruhi lingkungan kerja karyawan 

suatu organisasi, diantaranya:
21

 

a. Hubungan Dengan Rekan Kerja 

Melalui peningkatan hubungan yang harmonis dengan atasan, 

rekan kerja, maupun bawahan, seorang pegawai akan terasa 

nyaman dan tidak canggung dalam berinteraksi. 

b. Suhu udara ditempat kerja  

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai 

suhu berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk 

mempertahankan keadaan normal, dengan suatu sistem tubuh 

yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang terjadi diluar tubuh. Tetapi kemampuan untuk 

menyesuaikan diri tersebut ada batasannya, yaitu bahwa tubuh 

manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan suhu luar jika 

perubahan suhu luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi 

panas dan 35% untuk kondisi dingin, dari keadaan normal 

tubuh.
22

 

 

 

                                                             
21

 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (Jakarta: Mandar Maju, 

2001), 21. 
22

 Ibid,. 22. 
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Kondisi tempat kerja memiliki dua dimensi, yaitu: 

a. Lingkungan fisik yang bersifat nyata yang terdiri dari kebersihan, 

penerangan, ventilasi udara yang cukup, warna dinding, peralatan 

kerja, lay out dalam hal penataan ruang serta lokasi kerja. 

b. Lingkungan fisik yang abstrak meliputi tingkat kebisingan, suhu 

ekstrim yang dapat mengakibatkan stress, radiasi ionisasi yang 

dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh, tekanan ekstrim/ 

tekanan atmosfir dan tekanan udara yang dapat pecahkan 

pembuluh darah karena menerima tekanan mendadak.  

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Latifah dalam skripsi “Pengaruh Lingkungan Kerja 

Terhadap Prestasi Kerja Pada Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Ketapang”
23

 yang digunakan dalam analisis data yaitu analisis 

regresi linier dengan hasil penelitiannya bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan yang kuat terhadap prestasi kerja karyawan pada 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang. Perbedaan dan 

persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu tertelak pada judul dan 

latar belakang masalah dimana judul sekarang Pengaruh Motivasi Kerja, 

Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pada 

Frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun dan 

                                                             
23

 Latifah, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pada Dinas 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang,” Skripsi (Pontianak: Jurusan Komputerisasi 

Akutansi AMIK BSI, 2017). 
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indikator-indikator dalam penelitian tersebut sama. Perbedaan terletak 

pada latar belakang masalah. 

Penelitian Dinar Apsari dalam skripsi “Pengaruh Motivasi Kerja 

Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada CV. Triaji Kedunguter 

Banyumas”.
24

 Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi 

linier berganda dengan hasil penelitian bahwasannya motivasi berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap prestasi kerja karyawan pada CV. 

Triaji Kedunguter Banyumas. 

Penelitian Azar Sariah dalam skripsi “Pengaruh Disiplin Kerja 

Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pabrik Kelapa PT. Multimas Nabati 

Asahan”.
25

 Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode 

regresi sederhana dan hasil penelitiannya yaitu bahwa disiplin kerja 

terdapat pengaruh signidikan terhadap prestasi kerja karyawan Pabrik 

Kelapa PT. Multimas Nabati Asahan. 

Penelitian Ahmad Jais dalam skripsi “Pengaruh Displin Kerja dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah H.Andi Sultan Daeng Radja Kabupaten Bulukumbang”.
26

 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier 

berganda, dengan hasil penelitian bahwa disiplin kerja dan lingkungan 

kerja berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap prestasi kerja 

                                                             
24

 Dinar Absari, “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada CV. 

Triaji Kedunguter Banyumas”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014). 
25

 Azar Sariah, “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pabrik 

Kelapa PT. Multimas Nabati Asahan”, Skripsi (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2017). 
26

 Ahmad Jais, “Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja 

Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sultan Daeng Radja Kabupaten 

Bulukumbang”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).  
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pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sultan Daeng Radja 

Kabupaten Bulukumbang. 

Penelitian Frisca Tuju, Peggy A Mekel & Adolfina, dalam jurnal 

“Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja Pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Utara”.
27

 Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dengan 

hasil penelitian bahwa secara simultan lingkunga kerja, stres kerja dan 

disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Seacra parsial 

lingkunga kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

kerja. Sedangkan stres kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap prestasi 

kerja pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Utara. 

Penelitian T. Nur Haidah dalam skripsi “Pengaruh Lingkungan Kerja 

dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Koordinasi 

Pengurus Tinggi Sastra Wilayah 1 Nagroh Aceh Darussalam Sumatra 

Utara”.
28

 Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier 

berganda. Dengan hasil penelitiasn bahwasannya lingkungan kerja dan 

displin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja 

pegawai Koordinasi Pengurus Tinggi Sastra Wilayah 1 Nagroh Aceh 

Darussalam Sumatra Utara. 

                                                             
27

 Frisca Tuju, Peggy A Mekel, Adolfina, “Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres Kerja dan 

Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Utara”, Jurnal Riset 

Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi, 2 (2015). 
28

 T. Nur Haidah, “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi 

Kerja Pegawai Koordinasi Pengurus Tinggi Sastra Wilayah 1 Nagroh Aceh Darussalam Sumatra 

Utara”, Skripsi (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010). 
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Perbedaan pada teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian 

terdahulu Frisca Tuju, Peggy A Mekel & Adolfina dengan penelitian 

sekarang yaitu teknik analisis teknik analisis regresi linier berganda, 

sedangakn penelitian sekarang teknik analisis datanya yaitu analisis regresi 

linier sederhana dimana analisis regresi linier sederhana ini 

menghubungkan secara linier antara satu variabel independen dengan 

variabel dependen. Begitu juga hasil dari penelitian terdahulu berbeda 

dengan penelitian sekarang. Sedangkan persamaan dari penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel 

lingkungan kerja, disiplin kerja dan prestasi kerja karyawan.  

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu  

No. Nama Judul 
Tekhnik 

Analisis Data 

Hasil 

Penelitian 

1.  Latifah (2017) 

pengaruh 

lingkungan kerja 

terhadap prestasi 

kerja pada dinas 

pertambangan 

dan energi 

kabupaten 

ketapang.  

Analisis 

regresi linier 

Lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

yang kuat 

terhadap 

prestasi kerja 

karyawan pada 

dinas  

pertambangan 

dan energi 

kabupaten 



33 
 

ketapang 

2.  
Dinar Apsari 

(2014) 

Pengaruh 

motivasi kerja 

terhadap prestasi 

kerja karyawan 

pada CV. Triaji 

kedunguter 

banyumas. 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

Motivasi 

berpengaruh 

signifikan 

secara 

simultan 

terhadap 

prestasi kerja 

karyawan pada 

CV. Triaji 

kedunguter 

banyumas. 

3.  
Azar Sariah 

(2017) 

Pengaruh 

disiplin kerja 

terhadap prestasi 

kerja karyawan 

pabrik kelapa 

PT. Multimas 

nabati asahan. 

Metode 

analisis regresi 

sederhana 

Disiplin kerja 

terdapat 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

prestasi kerja 

karyawan 

pabrik kelapa 

PT. Multimas 

nabati asahan. 

4.  
Ahmad Jais 

(2017) 

Pengaruh 

disiplin kerja 

dan lingkungan 

kerja terhadap 

prestasi kerja 

pegawai pada 

rumah sakit 

umum daerah 

Metode 

analisis regresi 

linier berganda 

Disiplin kerja 

dan 

lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

secara 

signifikan dan 

positif 
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H.andi sultan 

daeng radja 

kabupaten 

bulukumbang. 

terhadap 

prestasi kerja 

pegawai pada 

rumah sakit 

umum daerah 

H.andi sultan 

daeng radja 

kabupaten 

bulukumbang. 

5.  

Frisca Tuju, 

Peggy A 

Mekel & 

Adolfina 

(2016) 

Pengaruh 

lingkungan 

kerja, stres kerja 

dan disiplin 

kerja terhadap 

prestasi kerja 

pegawai BPBD 

provinsi 

sulawesi utara. 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

secara 

simultan, 

lingkungan 

kerja, stres 

kerja dan 

disiplin kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

prestasi kerja, 

lingkungan 

kerja dan 

disiplin kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

prestasi. 

Sedangkan 

stres kerja 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 
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terhadap 

prestasi kerja 

pegawai 

BPBD provinsi 

sulawesi utara. 

6.  
T Nur Haidah 

(2010) 

Pengaruh 

lingkungan kerja 

dan disiplin 

kerja terhadap 

prestasi kerja 

pegawai 

koordinasi 

pengurus tinggi 

sastra wilayah 1 

nagroh aceh 

darussalam 

sumatra utara. 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

Lingkungan 

kerja dan 

disiplin kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

prestasi kerja 

pegawai 

koordinasi 

pengurus 

sastra wilayah 

1 nagroh aceh 

darussalam 

sumatra utara. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang 

tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran 

sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi 

dari serangkaian masalah yang ditetapkan. 
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Gambar 2.1  Skema Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka pemikiran tersebut bahwa: Motivasi Kerja (X1), 

Kedisiplinan Kerja (X2), Lingkungan Kerja (X3) yaitu sebagai variabel 

Independen. Sedangkan Prestasi Kerja (Y) yaitu sebagai variabel 

Dependen.  

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. 

Motivasi Kerja 

(X1) 

Kedisiplinan Kerja 

(X2) 

Lingkungan Kerja 

(X3) 

Prestasi Kerja 

(Y) 
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Motivasi sangat penting bagi manajer untuk meningkatkan kinerja 

bawahannya karena kinerja tergantung dari motivasi, kemmapuan, dan 

lingkungannya. Motivasi adalah seperangkat faktor yang dapat 

membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku seseorang untuk 

memilih jalan tertentu dalam mencapai tujuan. 

Menurut Newstrom & Davis (1997), bahwasannya memberikan pola 

motivasi dengan asumsi bahwa setiap manusia cenderung 

mengembangkan pola motivasi tertentu sebagai hasil dari lingkungan 

budaya tempat manusia hidup. Salah satu pola motivasi yang sangat 

penting yaitu prestasi. Dimana pola motivasi dalam prestasi ini adalah 

dorongan untuk mengatasi tantangan, untuk maju, untuk berkemabang, 

untuk mendapatkan yang terbaik, menuju pada kesempurnaan. 

Disiplin kerja merupakan suatu perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, ketertiban, keteraturan, kepatuhan terhadap kerjanya. Karena 

semakin baik disiplin dalam kerjaannya, maka semakin tinggi prestasi 

yang akan dicapai. Sedangkan manfaat lingkungan kerja adalah 

menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja 

meningkan.
 29

 

Dhinar Apsari, Ahmad Jais dalam penelitiannya motivasi, disiplin 

kerja dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja karyawan mengatakan 

bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi, disiplin kerja 

dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Berdasarkan hasil 

                                                             
29 Ibid,. 96. 
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penelitian yang telah dilakukan pada CV. Triaji Kedunguter Banyumas 

dan pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Mulitimas Nabati Asahan.
30

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikemukakan bahwa ada 

keterkaitan antara motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap 

prestasi kerja pada frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 

VII Madiun sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

Ha : Motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap prestasi kerja 

pada frontliner di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII 

Madiun. 

Ho :  Motivasi kerja tidak berpengaruh secara simultan terhadap prestasi 

kerja pada frontliner di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 

VII Madiun. 

Ha :  Disiplin kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja  pada frontliner di 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun. 

Ho : Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja  pada 

frontliner di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun. 

Ha :  Lingkungan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pada frontliner 

di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun. 

                                                             
30

 Dhinar Absari, Ahmad Jais, “Pengaruh Disiplin Kerja da Lingkungan Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sultan Daeng Radja 

Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2017). 
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Ho : Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja pada 

frontliner di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun. 

Ha :   Motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

prestasi pada frontliner di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 

VII Madiun.  

Ho : Motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja tidak berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap prestasi pada frontliner di PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja pada frontliner di PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun. Bentuk pengamatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah bentuk survey. Survey yaitu 

dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari 

keterangan secara fluktual. Dalam penelitian, data yang dikumpulkan yaitu 

menggunakan kuesioner sebagai media. Jenis penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah  pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penilitian empiris yang datanya berbentuk angka-angka atau jenis 

penilitan yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi atau pengukuran. 

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian asosiatif. Dimana penelitian 

asosiatif ini merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan terdapat tiga 

bentuk hubungan yaitu: hubungan simestris, hubungan kausal, dan 

hubungan interaktif/ timbal balik. 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

a. Motivasi Kerja yaitu daya dorong yang mengakibatkan seseorang 

anggota organisasi mau dan rela mengarahkan kemampuan dalam 

bentuk keahlian tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan 

berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan 

menunaikan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

b. Disiplin kerja yaitu suatu perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, ketertiban, keteraturan dan kepatuhan terhadap 

kerjaannya.  

c. Lingkungan kerja yaitu segala sesuatu yang ada dilingkungan 

sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas byang dibebankan kepadanya. 

d. Prestasi kerja yaitu suatu hasil kerja yang dicapai dari seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan 

serta waktu.  

2. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa definisi operasional yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pengaruh merupakan daya yang timbul dari sesuatu (orang/ 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan 
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seseorang. Bahwasannya kekuatan yang timbul dari variabel 

motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja yang mampu 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan. 

b. Motivasi merupakan suatu dorongan, kondisi atau energi yang 

menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk 

mencapai tujuan organisasi perusahaan. Bahwasannya daya 

dorong seorang karyawan ini untuk memberikan konstribusi 

sebesar-besarnya guna untuk mencapai tujuan sehingga 

menimbulkan prestasi kerja.  

c. Disiplin kerja yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, ketertiban, 

keteraturan dan kepatuhan terhadap kerjaannya. Bahwasannya 

semakin baik disiplin dalam kerja karyawan, maka semakin tinggi 

prestasi yang akan dicapai. 

d. Lingkungan kerja yang merupakan suatu yang ada dilingkungan 

para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

Lingkungan kerja yang nyaman dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan secara 

optimal, sehat, aman, dan kenayaman terjaga. Apabila lingkungan 

kerjanya kondusif, maka dapat menciptakan gairah kerja sehingga 

produktivitas dan prestasi kerjapun meningkat.  

e. Prestasi kerja yang merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 
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f. Frontliner yang merupakan orang yang yang secara langsung 

mampu berhadapan dengan customer. Tetapi frontliner ini 

bukanlah sebuah jabatan, namun bisa dikatakan dengan profesi 

yang meliputi: customer service, resepsionis, sales, dan lain 

sebagainya. Dan tugas dari fronliner ini yaitu mampu 

memberikan kejelasan kepada para pelanggan karena hal tersebut 

merupakan tugas yang paling utama sebagai frontliner.  

Tabel 1.3 Definisi Operasional  

No.  Definisi Operasional Variabel Indikator  

1.  (X1) 

Motivasi merupakan suatu 

dorongan, kondisi atau energi yang 

menggerakkan diri karyawan yang 

terarah atau tertuju untuk mencapai 

tujuan organisasi perusahaan. 

a. Daya dorong 

b. Kemauan  

c. Kerelaan  

d. Membentuk 

keahlian 

e. Membentuk 

ketrampilan 

f. Tanggung jawab 

g. Tujuan  

2.  (X2) 

Disiplin kerja yang menunjukkan 

nilai-nilai ketaatan, ketertiban, 

keteraturan, dan kepatuhan 

terhadap kerjaannya. Bahwasannya 

semakin baik disiplin kerja dalam 

kerja karyawan, maka semakin 

tinggi prestasi yang akan dicapai. 

a. Kehadiran 

frontliner setiap 

hari 

b. Ketepatan jam 

kerja frontliner 

c. Mengenakan 

pakaian dan 

tanda pengenal 

d. Ketaatan 
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frontliner 

terhadap 

peraturan 

3.  (X3) 

Lingkungan kerja yang merupakan 

suatu yang ada di lingkungan para 

pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya. 

a. Hubungan 

dengan rekan 

kerja 

b. Suhu udara 

ditempat  

c. Kebersihan 

d. Disiplin waktu 

dan absensi 

4.  (Y) 

Prestasi kerja yang merupakan hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya. 

a. Hasil kerja 

b. Hubungan 

pekerjaan 

c. Kecakapan 

mental 

d. Sikap 

e. Disiplin waktu 

dan absensi 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yaitu jumlah keseluruhan populasi yang merupakan hasil 

pengukuran ataupun perhitungan secara kuantitatif maupun kualitatif 

mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh fronliner di PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP VII Madiun yang berjumlah 153 yang terdiri dari: 
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Tabel Jumlah Frontliner 

Kondektur Customer 

Service 

Petugas 

Loket 

Announcer 

33 25 84 14 

 Sumber: Ari Widodo, PT. KAI Devisi Komersial (Angkutan Penumpang) 

DAOP VII Madiun. 

2. Sampel 

Sampel yaitu subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi. Sedangkan jumlah sampel adalah jumlah elemen yang 

dimasukkan dalam sampel. Besarnya sampel sangat mempengaruhi 

banyak faktor antara lain tujuan penelitian, bila penelitian bersifat 

deskriptif maka umumnya membutuhkan sampel yang besar tetapi jika 

penelitian hanya menguji hipotesis, dibutuhkan sampel dalam jumlah 

yang lebih sedikit. Dalam penelitian ini peneliti menentukan ukuran 

sampel berdasarkan rumus solvin, yaitu:
1
 

  
  

     
 

Keterangan: n  = Jumlah Sampel 

    N  = Jumlah Populasi 

E = persen kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolerir atau diinginkan dengan (10%).  

                                                             
1
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan 

Publik, serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2008), 105. 
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Apabila diketahui jumlah populasinya 153, dan kesalahan dalam 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu 

10%. Hitunglah jumlah sampelnya? 

  
  

     
 

  
   

                
 

  
    

      
 

  
   

    
  = 60,47 = 60 sampel 

Sampel yang diambil sebanyak 60 sampel. Dalam penelitian ini 

metode survey dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang 

disebarkan secara langsung. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yaitu menggunakan metode probabilitysampling 

dan jenis metode yang digunakan adalah disproportionate stratifed 

random sampling. Disproportionate Stratifed Random Sampling yang 

digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata 

tetapi kurang proporsional. Jadi frontliner dari unit kerja tertentu 

mempunyai 12 kondektur, 20 customer service, 20 petugas loket, 8 

announcer, maka yang diambil semuanya sebagai sampel. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif yaitu 

data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang 

diperoleh dari kuisoner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Dimana data ini berupa angka. Data berdasarkan sumbernya 

ada dua, yaitu: 

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti atau pihak pertama. Sata primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tanggapan karyawan yang diperoleh melalui 

kuisoner. 

2. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari 

sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh.
2
 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan 

beberapa metode yang dianggap tepat dan sesuai dengan permasalahan. 

Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:   

1. Kuesioner (Angket) 

Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

                                                             
2
 Wiratna Sujarweni, Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2015), 76. 
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pernyataan tertulis  kepada responden untuk dijawab.
3
Tujuan 

penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai 

suatu masalah dari responden tanpa merasa kawatir bila responden 

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

pengisian daftar pertanyaan.  Responden dalam penelitian ini adalah 

Frontliner PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengaruh 

motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap peningkatan 

prestasi kerja pada Frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

DAOP VII Madiun. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian adalah model 

tertutup karena sudah disediakan jawabannya sehingga responden 

tinggal memilih. Pengukuran menggunakan skala likert, skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang 

dalam suatu penelitian. Model skala likert yang digunakan yaitu 

bentuk checklist dimana hal ini memberikan jawaban responden pada 

pertanyaan dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom 

yang tersedia. 
4
 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan langsung dengan satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

                                                             
3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D, 199. 

4
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 96.  
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diwawancara.
5
Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal 

dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

terhadap Frontliner PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII 

Madiun guna mengungkap variabel-variabel. Jenis wawancara yang 

digunakan tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara hanya memuat 

garis besar yang ditanyakan.       

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa data tertulis atau data langsung dari tempat 

penelitian seperti buku-buku yang relevan,  peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan 

penelitian
6
 

4. Observasi 

Observasi adalah penelitian secara langsung, yakni teknik 

pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik 

pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun tidak.  

Dalam penelitian ini peneliti sudah melakukan pengamatan selama 2 

bulan terhadap kerja Frontliner PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

DAOP VII Madiun. 

 

                                                             
5
Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian & teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2005), 105. 
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 274. 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Guna mencapai tujuan penelitian, metode pengolahan dan analisis 

data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS 

23, adapun metode pengolahan dan analisis data yang dipakai dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Uji Coba Instrumen 

 Agar data yang diperoleh dengan kuisoner dapat valid dan reliabel 

maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesoner terhadap 

butir-butir pernyataan sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

untuk pengumpulan data. Kuesioner ini diuji cobakan pada 30 orang 

responden yang termasuk pada populasi penelitian yakni pada 

frontliner PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII Madiun. 

Pengujian instrumen yang dilakukan adalah: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kecermatan 

suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Uji validitas 

digunakan dengan menggunakan perhitungan product moment 

terhadap semua item kuesioner. Jumlah responden adalah 

sebanyak 60 orang. Dasar pertimbangan untuk mengetahui valid 

tidaknya kuesioner adalah dengan melihat r hitung. Item kuesioner 

dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel.
7
 Ada variabel 

                                                             
7
 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendidikan Praktik Dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 84. 
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independen dan variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1) Variabel (X1) adalah motivasi, indikator yang digunakan 

untuk menyusun kuisoner yaitu: 

a) Daya dorong 

b) Kemauan 

c) Kerelaan 

d) Membentuk keahlian 

e) Membentuk ketrampilan 

f) Tanggung jawab 

g) Kewajiban 

h) Tujuan 

Karena ada 8 indikator yang dilihat, maka ada 8 pertanyaan 

dalam kuesioner mengenai motivasi.  

2) Variabel (X2) adalah kedisiplinan kerja, indikator yang 

digunakan untuk menyusun kuisoner yaitu: 

a) Kehadiran frontliner setiap hari 

b) Ketepatan jam kerja frontliner 

c) Mengenakan pakaian kerja dan tanda pengenal  

d) Ketaatan frontliner terhadap peraturan  

Karena ada 4 indikator yang dilihat, maka ada 4 pertanyaan 

dalam kuisoner mengenai kedisiplinan kerja. 
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3) Variabel (X3) adalah lingkungan kerja, indikator yang 

digunakan untuk menyusun kuisoner yaitu: 

a) Hubungan dengan rekan kerja 

b) Suhu udara ditempat kerja 

c) Kebersihan 

d) Kebisingan  

Karena ada 4 indikator yang dilihat, maka ada 4 pertanyaan 

dalam kuisoner mengenai lingkungan kerja 

4) Variabel (Y) adalah prestasi kerja, indikator yang digunakan 

untuk menyusun kuisoner yaitu: 

a) Hasil kerja 

b) Hubungan pekerjaan 

c) Kecakapan mental 

d) Sikap 

e) Disiplin waktu dan absensi 

Karena ada 5 indikator yang dilihat, maka ada 5 pertanyaan 

dalam kuisoner mengenai prestasi kerja. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan tingkat kestabilan dari suatu alat 

ukur dalam mengukur suatu gejala. Reliabilitas juga diartikan 

sebagai derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukkan oleh instrumen penelitian. Reliabilitas merupakan 
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indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur 

diapakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 

pengukuran yang diperoleh relative konsisten, maka alat 

pengukur tersebut reliabel.
8
 Untuk menguji reliabilitas instrumen 

dan mengetahui tingkat reliabilitas digunakan uji Cronbach Alpha 

sebagai berikut: 

r1  =  
k  

1 - ∑ 
σ
b

2
 

  
k-1   

         
σ
t
2 

 

ri  = Reliabel Instrumen 

k  = Banyak Butir Pertanyaan 

∑
2 
 = Varian Total  

          
σ
t 

Dalam uji statistik Cronbach Alpha, untuk mengukur reliabilitas 

variabel ada kriteria penilaiannya sebagai berikut: 

1) Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,60 maka dikatakan reliabel. 

2) Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,60 maka dikatakan tidak reliabel. 

  

                                                             
8
 Elta Mamang Sangadji, Sopiah, Metode Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 145). 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data 

atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang 

telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi 

normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data 

tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa 

pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n ˃ 30), 

maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa 

dikatakan sebagai sampel besar. 

Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki 

berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik 

normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa 

dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang 

banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal, 

untuk itu perlu suatu pembuktian. 

b. Heteroskedostisitas 

Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan model regresi linier sederhana tidak efisien dan 

akurat, juga mengakibatkan penggunakan metode kemungkinan 
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maksimum dalam mengistimiasi parameter (koefisien) regresi 

akan terganggu.
9
 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada modal regresi. Ada 

beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya 

yaitu: 

1) Uji park 

Metode uji park yaitu dengan meregresikan nilai residual 

(Lnei
2
) dengan masing-masing variabel dependen (Lnx1 dan 

Lnx2). Kriteria dalam pengujian adalah sebagai berikut:  

Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas  

Ha : ada gejala heteroskedastisitas 

Ho diterima bila – t tabel ˂ t hitung ˂ t tabel berarti tidak 

terdapat heteroskedastisitas dan Ho ditolak bila t hitung ˃ t 

tabel atau – t hitung ˂ - t tabel yang berarti terdapat 

heteroskedastisitas. 

2) Uji gletser 

Uji gletser dilakukan dengan cara meregresikan antara 

variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika 

nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut 

                                                             
9
 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, Cetakan ke-12 (Bandung: Alfabeta, 2014), 113. 
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residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas.
10

 

 Melihat pola grafik regresi,  

 Uji koefisien korelasi spearman 

c. Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik yang 

digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu dengan 

periode t dengan kesalahan periode t-1 yang berarti kondisi saat 

ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya dengan kata lain 

autokorelasi sering terjadi pada data time series. Data yang baik 

adalah data yang tidap terdapat autokorelasi di dalamnya.
11

 

Autokorelasi terbagi menjadi dua yaitu autokorelasi positif 

dan autokorelasi negatif. Masalah autokorelasi ini merupakan 

masalah Error, jadi kedua jenis autokorelasi di atas juga akan 

terkait masalah Error. Autokorelasi positif adalah autokorelasi 

dimana error yang selalu diikuti oleh error yang sama tandanya. 

Misalnya ketika satu periode sebelumnya positif maka error 

berikutnya akan positif. Sebaliknya autokorelasi negatif 

menyebabkan error akan diikuti oleh error yang berbeda tanda. 

Misalnya ketika errornya positif maka akan diikuti oleh error 

negatif pada periode sebelumnya. 

                                                             
10

 Sugiyono, Metode Penelitian, 203. 
11

 Ibid,. 205. 
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Untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi, bisa 

menggunakan metode Dubin- Watson yang sudah tersedia dalam 

SPSS. Nilai Dubin-Watson tersebut tinggal dibandingkan dengan 

rentang norma durbin watson yang masih ditoleransi.  

d. Linearitas 

Linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan atau 

hubungan antar variael yang hendak dianalisis untuk mengikuti 

garis lurus. Bahwasannya dalam peningkatan atau penurunan 

kuantitas di satu variabel, akan diikuti secara linier oleh 

peningkatan atau penurunan kuantitas di variabel lainnya. 

e. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya  korelasi antar 

variabel bebas (variabel independen). Model uji regresi yang yang 

baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu: 

1) nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2) Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika antar 

variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi yang 
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cukup tinggi (diatas 0,09) maka hal ini merupakan indikasi 

adanya multikolinieritas. 

3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF ˂ 10 

maka tingkat kolonieritas dapat ditoleransi. 

4) Nilai Eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas 

yang mendekati nol memberikan petunjuk adanya 

multikolinieritas.
12

 

3. Uji T 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri 

terhadap variabel terikatnya.
13

 Uji t dapat dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom 

signifikasi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan 

uji F. 

4. Uji F 

Uji F dikenal dengan uji serentak atau model/ uji Anova, yaitu uji 

untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya 

secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk 

menguji apakah model regresi yang kita buat baik/ signifikan atau 

tidak baik/ nonsignifikan. Jika model signifikan maka model bisa 

digunakan untuk prediksi/ peramalan, sebaliknya jika non/ tidak 

signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan. 

                                                             
12

 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Atma Jaya, 

2009), 124. 
13

 Dr. H. Sunarto, Pengantar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2017), 115. 
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Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F 

tabel, jika F hitung ˃ dari F tabel, (Ho di tolak Ha diterima) maka 

model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikan pada Anova 

(olahan spss, gunakan uji regresi dengan metode Enter/Full model). 

Model signifikan selama kolom signifikan (%) ˂ Alpha. Dan 

sebaliknya jika F hitung ˂ dari F tabel, maka model tidak signifikan, 

hal ini juga di tandai nilai kolom signifikan (%) akan lebih besar dari 

Alpha.  

5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah suatu alat utama untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y.
14

 Koefisien 

determinasi merupakan proporsi varian variabel tidak bebas yang 

diterangkan oleh pengaruh linier dari variabel bebas. Secara umum 

koefisien determinasi ialah nilai yang digunakan untuk mengukur 

besarnya sumbangan/ andil (share) variabel bebas terhadap variasi 

atau naik turunnya variabel tidak bebas. Nilai maksimum koefisien 

determinasi ialah 1, terjadi jika Ʃi
n
 = 1ɛi

2
, yaitu semua nilai ɛi = 0. 

Selanjutnya nilai minimum koefsisien determinasi ialah 0, terjadi jika 

Ʃi
n
 = 1ɛi

2
 = Ʃi

n 
= 1

y
i
2
.  

6. Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier 

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

                                                             
14

 Noegroho Boedijoewono, Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis: Edisi Keempat 

(Yogyakarta: STIM YKPN, 2001), 247.  
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Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus regresi linier 

sederhana yaitu sebagai berikut:
15

 

Y’ = a + bX 

Keterangan:  Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksi) 

   X = Variabel independen 

   a  = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

   b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan/penurunan) 

7. Regeresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah pengembangan dari 

analilsis regresi linier sederhana. Kegunaannya yaitu untuk 

meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebas minimal 

dua atau lebih. Analisis regresi linier berganda adalah suatu alat 

analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau 

lebih (X1), (X2), (X3), ..., (Xn) dengan satu variabel terikat.
16

 Analisis 

                                                             
15

 Duwi Prianto, SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, Multivariante (Yogyakarta: 

Guva Media, 2009), 99. 
16

 Dr. Riduwan, Pengantar statistika untuk penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, 

Ekonomi, Dan Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2017), 108. 
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regresi menggunakan rumus persamaan regresi berganda seperti di 

bawah ini:
17

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen, yaitu prestasi kerja 

X1 = Variabel independen, yaitu motivasi 

X2 = Variabel independen, yaitu disiplin kerja 

X3 = Variabel independen, yaitu lingkungan kerja 

a = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

b3 = Koefisien regresi X3 

e = Standart error 

Untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau 

tidak terhadap variabel dependen maka akan dilihat dari taraf 

signifikan standart 5%. Apabila tingkat signifikan > 5% maka 

hipotesis ditolak. Sebaliknya jika hasil uji hipotesis berada < 5% maka 

hipotesis diterima. 

Dalam menentukan berapa banyak pengaruh atau konstribusi 

dalam perhitungan persen (%) dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen ada 2 macam yaitu 

sumbangan efektif (SE) dan sumbangan relative (SR). Syarat untuk 

                                                             
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D, 277. 
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menghitung SE dan SR adalah dengan memiliki hasil analisis regresi. 

Rumus untuk mengetahui berapa persen adalah: 

a. Rumus SE = Beta x rxy x 100% 

b. Rumus SR = SE% / R
2
% 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMAHASAN 

A. DESKRIPSI PT. KAI (Persero)  

Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri 

dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan 

rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya). 

Rangkaian kereta api atau gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga 

mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar. Di 

Indonesia perusahaan yang mengelola jasa transportasi tersebut adalah PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero). 

Perusahaan ini sudah berdiri sejak berapa abad tahun yang lalu sejak 

kehadiran kereta api. Pada zaman yang modern ini teknologi semakin 

pesat dan kemajuan internet pun bertambah. Dahulu sewaktu internet 

belum pesat seperti sekarang ini, pemesanaan tiket transportasi dilakukan 

secara manual yakni calon penumpang harus membeli di Stasiun. Seiring 

berjalannya waktu dan perubahan teknologi sekarang kita bisa memesan 

tiket kereta melalui internet dengan mengakses webiste resmi PT. KAI 

(Persero). Perkembangan itu juga terjadi setelah perusahaan kereta 

mengubah nama menjadi PT. KAI (Persero) yang sebelumnya pada tahun 

1971 masih menggunakanan nama PJKA.  

B. Sejarah PT. KAI (Persero)  

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan 

pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum'at tanggal 17 Juni 
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1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van 

den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh Naamlooze Venootschap 

Nederlandsch 33 34 Indische Spoorweg Maatschappij (NV.NISM) yang 

dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 

Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan 

umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.  

Keberhasilan swasta, NV, NISM membangun jalan KA antara 

Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat 

menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya 

mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. 

Tidak mengherankan kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara tahun 

1864 hingga tahun 1900 tumbuh dengan pesat. Jika pada tahun 1867 mula-

mula hanya 25 Km, pada tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 

mencapai 405 Km, lalu pada tahun 1890 menjadi 1.427 Km, kemudian 

tahun 1900 sudah menjadi 3.338 Km.  

Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh 

(1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan 

(1914), bahkan tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA 

sepanjang 47 Km antara Makasar - Takalar yang pengoperasiannya 

dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya di Ujungpandang - Maros belum 

sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan meskipun belum sempat 

dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) sudah 
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diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan 

studi pembangunan jalan KA.  

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 

6.811 Km. Tetapi pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 

Km, 35atau kurang lebih 901 Km raib. Hilangnya panjang jalan KA 

tersebut diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan 

diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana.  

Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 

1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan 

tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 

1943) sepanjang 473 Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa 

pendudukan Jepang adalah 83 Km antara Bayah - Cikara dan 220 Km 

antara Muaro - Pekanbaru. Ironisnya dengan teknologi yang seadanya, 

jalan KA Muaro - Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya 

selama 15 bulan dengan mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya 

adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai 

yang deras arusnya ini banyak menelan korban yang makamnya 

bertebaran sepanjang Muaro- Pekanbaru.  

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 

Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam Angkatan Moeda 

Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak 

Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 

1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota 
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AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 

kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang 

Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapian di 

Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 

sebagai Hari Kereta Api di 36Indonesia, serta dibentuknya Djawatan 

Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).  

Tabel 2.1 

Sejarah Nama PT. KAI (Persero) 

Periode Status Dasar Hukum  

 

Th. 1864   Pertama kali dibangun Jalan Rel  

sepanjang 26 Km antara Kemijen 

-  

Tanggung oleh pemerintah Hindia  

Belanda  

 

 

1864 s.d 1945   Start Spoorwegen (SS) Verenigde  

Spoorwegenbedrifj (VS) Deli  

Spoorwegen Maatschappij (DSM)  

 

(IBW) 

1945 s.d 1950   DKA IBW 

1950 s.d 1963 DKA-RI IBW  
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1963 s.d 1971   PNKA  PP. No. 22 Th.  

1963  

 

 

1971 s.d 1991 PJKA PP. No.  61 Th.  

1971  

 

1991 s.d 1998 PERUMKA PP. No. 57 Th.  

1990  

 

1998 s.d 2010 PT. KERETA API (PERSERO) PP. No. 19 1998   

Keppres No. 39  

Th.1999 Akte 

Notari Imas 

Fatimah  

 

 

2010 s.d  

sekarang  

 

PT. KERETA API INDONESIA  

(PERSERO)  

 

Instruksi Direksi  

No.  

16/OT.203/KA  

2010  

 

Sumber: www.kereta-api.co.id  



68 
 

 

 

C. Visi dan Misi PT. KAI (Persero)  

1. Logo Kereta Api  

 

Sumber: www.kereta-api.co.id  

Gambar 2.2 Logo PT. KAI (Persero)  

 

a. Bentuk 

Garis melengkung : Melambangkan gerakan yang dinamis PT. 

KAI dalam mencapai Visi dan Misinya. 

Anak Panah : Melambangkan Nilai Integritas yang harus 

dimiliki insan PT. KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima.  

b. Warna 

Orange : Melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan 

Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan 

eksternal.  

Biru : Melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan 

dalam memberikan nilai tambah ke stakeholders. Inovasi 

dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai 

dari hal yang paling kecil sehingga dapat melesat.    
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2. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi PT. KAI (Persero) di tingkat pusat terdapat 

istilah Board Of Director, dimana di dalamnya terdiri dari seorang 

Direktur Utama dan enam direktur lainnya yaitu Direktur Keuangan, 

Direktur Teknik, Direktur Operasi, Direktur Personalia dan Umum, 

Direktur Pengembangan Usaha dan Direktur Komersial. Selain itu 

juga terdapat dua pusat, yaitu Pusat keselamatan dan Manajemen 

Resiko serta Pusat Perencanaan dan pengembangan ditambah tiga 

divisi tingkat pusat yaitu Divisi Sarana, Divisi Pelatihan dan Divisi 

Properti. Sedangkan di tingkat daerah terdapat sembilan Daerah 

Operasi (Daop) di Jawa dan tiga Divisi Regional (DIVRE) di Sumatra. 

Adapun kesembilan daerah operasi dan ketiga divisi regional tersebut 

adalah sebagai berikut :  

a.  Daop 1 Jakarta  

b.  Daop 2 Bandung  

c.  Daop 3 Cirebon  

d.  Daop 4 Semarang  

e.  Daop 5 Purwokerto  

f.  Daop 6 Yogyakarta  

g.  Daop 7 Madiun  

h.  Daop 8 Surabaya  

i.  Daop 9 Jember  

j. Divisi Regional I Sumatera Utara  
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k.  Divisi Regional II Sumatera Barat  

l.  Divisi Regional III Sumatera Selatan 

Sedangkan untuk divisi humas atau public relations di kantor 

pusat PT. KAI (Persero) dipimpin oleh seorang Vice President (VP) 

yang bertanggung jawab langsung kepada Executive Vice President 

(EVP) Coorporate Secretary yang berada di bawah kewenangan 

President Director PT. KAI (Persero).  Divisi humas PT. KAI dibagi 

menjadi empat bagian yaitu External Relations, Internal relations, 

Coorporate Image Care dan Public Informations Care. Dari semua 

bagian tersebut dipimpin oleh seorang manager yang membawahi 

assistant manager dan beberapa staff. 

D. Profil PT. KAI Daop 7 Madiun 

Salah satu Daerah Operasi PT. KAI (Persero) adalah Daop 7 Madiun. 

Daop 7 Madiun dipimpin oleh seorang Executive Vice President (EVP) 

dan Deputy Vice President sebagai wakilnya serta membawahi beberapa 

manager, yaitu antara lain :  

1.  Manager Humasda  

2. Manager Hukum  

3.  Manager SDM dan Umum  

4.  Manager Keuangan  

5.  Manager Sistem Informasi  

6.  Manager Pengadaan Barang dan Jasa  

7.  Manager Aset  
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8.  Manager Sarana  

9.  Manager Pengusahaan Aset  

10.  Manager Jalan Rel dan Jembatan  

11.  Manager Sintelis  

12. Manager Operasi  

13.  Manager Pengamanan  

14.  Manager Pelayanan 

15.  Manager Pemasaran Angkutan 

16.  Manager Pemasaran Non Angkutan  

Manager Humas PT. KAI (Persero) Daop 7 Madiun ditempatkan 

sejajar dengan manager lainnya yang bertanggung jawab langsung kepada 

Executive Vice President. Hal ini berarti Manager humas memiliki peran 

penting dalam perusahaan seperti pengambilan keputusan, juru bicara 

maupun seksi dokumentasi, dan lain sebagainya. 

1. Visi dan Misi Daop 7 Madiun 

Visi menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada 

pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. 

Misi menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha 

penunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik 

untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholdersdan 

kelestarian lingkungan berdasarkan empat pilar utama: Keselamatan, 

Ketepatan Waktu, Pelayanan dan Kenyamanan. 
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2. Budaya Perusahaan  

 

Gambar 2.3 Budaya Perusahaan PT. KAI (Persero) Daop 7 Madiun 

a. Integritas 

Kami insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak 

konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode 

etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk 

menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan 

bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukanya.  

b. Profesional 

Kami insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki 

kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang 

terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, 

mengembangkan, dan membagikan pengetahuan yang terkait 

dengan pekerjaan kepada orang lain.  

  



73 
 

 

c. Keselamatan 

Kami insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sifat 

tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau 

menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi 

risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga 

aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian. 

d. Inovasi 

Kami insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selalu 

menumbuhkembangkan gagasan baru, melakukan tindakan 

perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan 

kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi 

stakeholders. 

e. Pelayanan Prima 

Kami insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan 

pelayanan terbaik sesuai dengan standar mutu yang memuaskan 

dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan 

memenuhi 6A unsur pokok: Ability (Kemampuan), Attitude 

(Sikap), Appearance (Penampilan), Attention (Perhatian), Action 

(Tindakan), dan Accountability (Tanggung jawab).  

3. Profil Perusahaan  

PT. KAI (Persero) Daop 7 Madiun merupakan salah satu daerah 

operasi PT. KAI (Persero) yang bertanggungjawab mengatur 
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operasional KA di wilayah Madiun dan sekitarnya. Stasiun-stasiun 

yang dibawah wewenang Daop 7 Madiun ada 32 stasiun, antara lain : 

a. Stasiun Besar A (1) 

Stasiun Madiun 

b. Stasiun Besar B (1) 

Stasiun Kertosono 

c. Stasiun Besar C (3) 

Stasiun Jombang, Stasiun Kediri, Stasiun Tulungagung 

d. Stasiun Kelas I (1) 

Stasiun Nganjuk 

e. Stasiun Kelas II (5) 

Stasiun Walikukun, Stasiun Paron, Stasiun Kedunggalar, Stasiun 

Caruban, Stasiun Ngunut 

f. Stasiun Kelas III (21) 

Stasiun Geneng, Curahmalang, Barat, Purwoasri, Babadan, Papar, 

Saradan, Minggiran, Wilangan, Susuhan, Bagor, Ngadiluwih, 

Sukomoro, Kras, Baron, Ngujang, Sembung, Sumbergempol, 

Peterongan, Curahmalang, Sumobito.  

4. Wilayah Kerja PT. KAI Daop 7 Madiun 

a. 2 Kotamadya : Madiun, Kediri  

b. 9 Kabupaten : Ngawi, Magetan, Madiun, Nganjuk, Jombang,  

Kediri, Tulungagung, Ponorogo dan Lamongan.  
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Daerah Operasi 7 Madiun terletak  di antara  Daop 6 Yogyakarta  dan 

Daop 8 Surabaya dengan batas : 

a. Barat : Km 221+000  antara Kedungbanteng-Walikukun 

b. Timur : Km 64+200  antara Curahmalang-Mojokerto 

c. Selatan : Km 134+300  antara Rejotangan-Blitar  

5. Jumlah KA penumpang : 

a. KA Brantas (KD-PSE PP) 

b. KA Kahuripan (KD-KAC PP) 

c. KA Krakatau (KD-MER PP) 

d. KA Madiun Jaya (MN-YK PP) 

e. KA Arjuno (MN-SGU PP) → BATAL  

Jumlah TD : 

a. KA Brantas (KD-TPK PP) : 900 seat 

b. KA Kahuripan (KD-KAC PP) : 608 seat  

c. KA Krakatau (KD-MER PP) : 688 seat 

d. KA Madiun Jaya (MN-YK PP) : 432 seat ( Ket. : 288 seat + 144 

Stand) 

e. KA Arjuno (MN-SGU PP) : 288 seat  →  BATAL  

Jumlah KA Angkutan BBM 

a. Rewulu-Madiun : SF 20 GK (Gerbong Ketel) 

b. Beteng-Madiun : SF 20 GK (Gerbong Ketel)  
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6. Pelayanan 

Fasilitas Pelayanan di Stasiun sesuai SPM (Standar Pelayanan 

Minimum) adalah sebagai berikut : 

a. Mushola 

b. Toilet Gratis 

c. Ruang Tunggu 

d. Area Merokok 

e. Tempat charger gratis 

f. Ram untuk penyandang cacat 

g. Papan Informasi (Jadwal KA, Tarif KA, Nama/Nomor KA, 

Stasiun pemberhentian) 

h. Papan peta jalur KA 

i. Loket 

j. Tempat parkir 

k. Kemudahan naik turun penumpang /bancik 

l. Posko kesehatan  

m. Fasilitas penyandang cacat 

n. Fasilitas keselamatan & keamanan 

7. Lokasi PT. KAI (Persero) Daop 7 Madiun 

Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun 

beralamat di Jalan Kompol Sunaryo No. 14 Madiun, 63122. Telp. 

(0351) 462263. 
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E. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

Pengujian validitas dan reliabilitas adalah salah satu pengujian 

yang dilakukan ketika data yang digunakan dalam penelitian 

merupakan suatu data primer dengan alat pengumpulan datanya 

berupa kuisoner.
1
 Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan 

bahwa kuisoner yang digunakan telah konsisten dan dapat digunakan 

sebagai instrumen pengumpulan data penelitian. Pengujian ini 

dilakukan pada data awal atau data ujicoba yang dikumpulkan terlebih 

dahulu dan diberikan kepada 30 orang responden. Kriteria yang 

digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen adalah 

dengan menggunakan nilai rtabel. Semakin besar nilai rhitung atau jika 

nilai rhitung ˃ rtabel maka item pernyataan valid. Karena data yang 

digunakan dalam uji coba adalah 30 orang responden, maka Rtabel yang 

digunakan adalah 0,361. 

a. Hasil Pengujian Validitas 

Tabel 2.2 Hasil Pengujian Validitas Variabel X1 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 

1. Item_1 0,754 0,361 Valid 

2. Item_2 0,785 0,361 Valid 

3. Item_3 0,698 0,361 Valid 

                                                             
1
 Agus widarjono, Analisis Multivariate Terapan, (Yogyakarta: UPP STIM YKP, 2015),  
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4. Item_4 0,871 0,361 Valid 

5. Item_5 0,773 0,361 Valid 

6. Item_6 0,537 0,361 Valid 

7. Item_7 0,477 0,361 Valid 

8. Item_8 0,764 0,361 Valid 

9. Item_9 0,854 0,361 Valid 

10. Item_10 0, 

550 

0,361 Valid 

11. Item_11 0.612 0,361 Valid 

12. Item_12 0,569 0,361 Valid 

13. Item_13 0,592 0,361 Valid 

14. Item_14 0,698 0,361 Valid 

15. Item_15 0,551 0,361 Valid 

16. Item_16 0,550 0,361 Valid 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Berdasarkan Tabel 2.2 diketahui bahwa nilai rhitung yang 

diperoleh masing-masing item pernyataan lebih dari rtabel = 0,361 

sehingga item pernyataan untuk variabel X1 sudah valid.  
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Tabel 2.3 Hasil Pengujian Validitas Variabel X2 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 

1. Item_1 0,675 0,361 Valid 

2. Item_2 0,686 0,361 Valid 

3. Item_3 0,839 0,361 Valid 

4. Item_4 0,619 0,361 Valid 

5. Item_5 0,729 0,361 Valid 

6. Item_6 0,806 0,361 Valid 

7. Item_7 0,219 0,361 Tidak 

Valid 

8. Item_8 0,673 0,361 Valid 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui bahwa nilai rhitung yang 

diperoleh masing-masing item pernyataan lebih dari rtabel = 0,361, 

hanya ada 1 yang tidak valid yaitu item 7 = 0,219 karena 

memiliki nilai rhitung yang lebih kecil dari rtabel yaitu 0,361. 

Sedangkan pernyataan untuk variabel X2 item 1,2,3,4,5,6 dan 8 

dinyatakan sudah valid karena memiliki nilai rhitung yang lebih 

besar dari rtabel yaitu 0,361. 
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Tabel 2.4 Hasil Pengujian Validitas Variabel X3 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 

1. Item_1 0,330 0,361 Tidak 

Valid 

2. Item_2 0,380 0,361 Valid 

3. Item_3 0,612 0,361 Valid 

4. Item_4 0,662 0,361 Valid 

5. Item_5 0,586 0,361 Valid 

6. Item_6 0,164 0,361 Tidak 

Valid 

7. Item_7 0,752 0,361 Valid 

8. Item_8 0,785 0,361 Valid 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui bahwa nilai rhitung yang 

diperoleh masing-masing utem pernyataan lebih dari rtabel = 0,361 

hanya ada 2 yang tidak valid yaitu item 1 = 0,330 dan item 6 = 

0,164  karena memiliki nilai rhitung yang lebih kecil dari Rtabel yaitu 

0,361. Sedangkan pernyataan untuk variabel X3 item 2,3,4,5,7 dan 

8 dinyatakan sudah valid karena memiliki nilai rhitung yang lebih 

besar dari rtabel yaitu 0,361. 
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Tabel 2.5 Hasil Pengujian Validitas Variabel Y 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 

1. Item_1 0,782 0,361 Valid 

2. Item_2 0,903 0,361 Valid 

3. Item_3 0,686 0,361 Valid 

4. Item_4 0,634 0,361 Valid 

5. Item_5 0,701 0,361 Valid 

6. Item_6 0,803 0,361 Valid 

7. Item_7 0,838 0,361 Valid 

8. Item_8 0,634 0,361 Valid 

9. Item_9 0,710 0,361 Valid 

10. Item_10 0,729 0,361 Valid 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Berdasarkan Tabel 2.5 diketahui bahwa nilai rhitung yang 

diperoleh masing-masing item pernyataan lebih dari rtabel = 0,361 

sehingga item pernyataan untuk variabel Y sudah valid karena 

seluruh item pernyataan memiliki rhitung yang lebih besar dari rtabel 

yaitu 0,361. 

b. Hasil Pengujian Reliabilitas  

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel1 hingga 

Tabel 4 diketahui bahwa item pertanyaan pada masing-masing 

variabel ada yang valid dan ada 3 item yang tidak valid. Sebelum 
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digunakan sebagai alat pengumpulan data, terlebih dahulu harus 

diuji dengan reliabilitas dari masing-masing variabel tersebut. 

Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha 

yang dihasilkan pada saat pengujian lebih dari 0,6. Hasil 

pengujian reliabilitas untuk X1, X2, X3 dan Y ditunjukkan pada 

Tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 2.6 Hasil Pengujian Reliabilitas 

No. Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Batas Keputusan 

1. X1 0,903 0,6 Reliabel 

2. X2 0,845 0,6 Reliabel 

3. X3 0,362 0,6 Reliabel 

4. Y 0.911 0,6 Reliabel 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Tabel 2.6 menunjukkan hasil pengujan reliabilitas untuk X1, 

X2, X3, dan Y. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk 

X1, X2, X3, dan Y sudah reliabel.  

F. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan dari pengujian asumsi klasik analisis regresi adalah untuk 

mengetahui secara pasti apakah model regresi linier berganda 
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menghasilkan keputusan yang BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator) atau untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang efisien dan 

tidak bias atau BLUE dari satu persamaan regresi linier berganda 

dengan metode kuadrat terkecil (least aquare) dalam arti pengambilan 

keputusan melalui uji F dan uji t tidak bisa, maka perlu dilakukan 

pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi 

persyaratan asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada 5 yaitu uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji 

multikolinieritas, uji linieritas. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas untuk menguji apakah residual yang diperoleh 

pada penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov. 

Ha : residual berdistribusi normal 

H0 : residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikan (p-value) ˃ 0,05 maka H0 diterima yang 

artinya normalitas terpenuhi. Hasil pengujian Normalitas residual 

dapat dilitihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.7 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 61 

Normal Parametersa,b Mean 
,0000000 

Std. Deviation 2,81349548 

Most Extreme Differences Absolute 
,112 

Positive ,112 

Negative -,071 

Test Statistic 

,112 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,057c 

1). Test distribution is Normal. 

2). Calculated from data. 

3). Lilliefors Significance Correction. 

 

 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 2.7 diatas diketahui bahwa 

nilai signifikan sebesar 0,057 ˃ 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa residual yang diuji berdistriusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan 

cara menemukan formulasi regresi linier berganda dengan 

menggunakan harga mutlak residual sebagai variabel dependen 
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(variabel terikat). Kemudian melakukan regresi linier berganda 

dengan variabel independennya adalah X1, X2, X3. 

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

Ha : varian residual homogen (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

H0 : varian residual tidak homogen (p-value) semua variabel 

independen ˃ 0,05 maka H0 diterima yang artinya varian 

residual homogen (terjadi kasus heteroskedastisitas). 

Jika nilai signifikan (p- value) semua variabel independen ˃ 

0,05 maka H0 diterima yang artinya varian residual homogeny 

(tidak terjadi kasus heteroskedastisitas). Hasil dari pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.8 Hasil uji heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 
30,549 6,705  4,556 ,000 

X1 ,142 ,091 ,218 1,566 ,123 

X2 ,089 ,169 ,074 ,526 ,601 

X3 ,049 ,132 ,052 ,373 ,711 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 
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Pada tabel diatas menunjukkan hasil pengujian 

heteroskedastisitas dengan variabel dependen adalah prestasi kerja. 

Dari hasil tersebut, dapat dibuat dengan yang ditunjukkan pada 

tabel 2.9 berikut: 

Tabel 2.9 Output  Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig Keterangan 

X1 1,566 0,123 Tidak ada 

pengaruh 

X2 0,526 0,601 Tidak ada 

pengaruh 

X3 0,373 0,711 Tidak ada 

pengaruh 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Tabel diatas menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas. 

Dari hasil tersebut dapat diketahui variabel X1, X2, X3 memiliki 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (alpha 5%) yang berarti tidak 

ada pengaruh variabel dependen (prestasi kerja) terhadap X1, X2,  

X3 karena variabel X1 dan X2 tidak ada pengaruh terhadap prestasi 

kerja maka terima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara residual pada periode t 
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dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain.  

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

Ha : terdapat korelasi antar residual (terjadi kasus autokorelasi) 

H0 : tidak terdapat korelasi antar residual (tidak terjadi kasus 

autokorelasi) 

Untuk mengdiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Durbin Watson 

(uji DW). Dengan ketentuan seperti ditunjukkan pada tabel 

2.10sebagai berikut: 

Tabel 2.10 Deteksi Adanya Autokorelasi Dengan Kriteria 

Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak  0 ˂ d ˂ dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif  

No dicesion dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dL ˂ d ˂ 4 

Tidak ada korelasi negatif No dicesion 4 – Du ˂ d ˂ 4 – 

dL 

Tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif 

Terima  Du ˂d˂4 – dU 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Nilai dU dan dL diperoleh dengan melihat Tabel Durbin 

Watson. Dalam penelitian ini, banyak Variabel Independen yang 

digunakan adalah 3 dengan banyaknya data 61 sehingga K= 3 dan 
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n = 61. Dengan menggunakan tingkat kesalahan α = 0,05 diperoleh 

nilai dU = 1,690 dan dL = 1,484. Hasil perhitungan nilai Durbin 

Watson yang dihasilkan dari model regresi ditunjukkan pada Tabel 

2.11 sebagai berikut: 

Tabel 2.11 Hasil Pengujian Autokorelasi 

Nilai 

Durbin 

Watson 

Tabel 

Durbin  

Watson keterangan 

 dL Du  

1,589 1,484 1,690 Tidak ada 

keputusan 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Tabel 2.11 menunjukkan nilai Durin –Watson yang diperoleh 

dari hasil regresi adalah sebesar 1,589 tidak terletak diantara dU 

(1,690) dan nilai 4 – dU (2,31) sehingga H0 ditolak. Artinya tidak 

terdapat keputusan autokorelasi pada model regresi dan asumsi 

autokorelasi tidak terpenuhi. Sehingga bisa dapat dihitung dengan 

cara runs test seagai berikut: 
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Tabel 2.12 Pengujian Runs Test 

Runs Test 

 RES1 

Test Valuea 1,99 

Cases < Test Value 30 

Cases >= Test Value 31 

Total Cases 61 

Number of Runs 29 

Z -,644 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,520 

a. Median 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya antara variabel independen. Model yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.  

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

Ha : terdapat korelasi antar variabel independen (terjadi kasus 

multikoloneiriats)  

H0 : tidak terdapat korelasi antar variabel independen (tidak 

terjadi kasus multikolonieritas )  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas digunakan 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila untuk semua variabel 

independen nilai VIF ˂ 10, maka terima H0 yang artinya persamaan 

regresi linier berganda tidak terjadi kasus multilonieritas. Hasil 

pengujian multikolonieritas ditunjukkan pada tabel 2.13 sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.13 Hasil uji multikolinieritas 

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai tolerance 

lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinieritas antar 

variabel independen dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 artinya 

tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut adalah model 

regresi yang baik karena tidak mempunyai korelasi antar variabel 

bebas. 

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas yaitu untuk mengetahui bentuk hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, dimana: 

Coefficients
a 

Model 

Unstandard

ized 

Coefficient

s 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

T Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Erro

r Beta 

Lower 

Boun

d 

Upper 

Boun

d 

Zero-

order Partial Part 

Tolera

nce VIF 

1 (C

on

sta

nt) 

30,8

82 

5,88

3 
 

5,25

0 
,000 

19,10

2 

42,66

2 
     

X1 
,258 ,079 ,465 

3,25

4 
,002 ,099 ,416 ,418 ,396 ,388 ,694 1,440 

X2 -

,131 
,142 -,122 

-

,922 
,361 -,415 ,153 ,012 -,121 

-

,110 
,813 1,230 

X3 -

,011 
,086 -,019 

-

,123 
,902 -,183 ,162 ,184 -,016 

-

,015 
,629 1,591 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 
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1) Jika nilai sig. Deviation from linierity ˃ 0,05, maka terdapat 

hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

2) Jika nilai sig. Deviation from linierity ˂ 0,05, maka tidak 

terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

Hasil pengujian linieritas ditunjukkan pada tabel 2.13 Sebegai 

berikut: 

Tabel 2.14 Hasil Pengujian Linieritas 

 Sig. Deviation 

From Linearity 

Batas 

X1      Y 0,228 0,05 

X2    Y 0,510 0,05 

X3   Y 0.558 0,05 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Berdasarkan hasil uji linieritas diketahui bahwa: 

1) (X1 → Y) Nilai Sig. Deviation From Linearity sebesar 0,228 ˃ 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

linier antara variabel motivasi dengan variabel prestasi kerja. 

2) (X2 → Y) Nilai Sig. Deviation From Linearity sebesar 0,510 ˃ 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
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linier antara variabel disiplin kerja dengan variabel prestasi 

kerja. 

3) (X3 → Y) Nilai Sig. Deviation From Linearity sebesar 0,558 > 

0, 05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

variabel lingkungan kerja dengan variabel prestasi kerja.  

G. Hasil Pengujian Hipotesis  

1. Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel indepent 

X1, X2, dan X3 terhadap Y. 

Hipotesis yang digunakan untuk variabel lain yaitu: 

H0 : X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H1 : X1 berpengaruh signifikan terhadap Y 

Jika nilai │thitung │˃ ttable at Satu nilai sig ˂ a maka tolak H0 yang 

artinya variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Untuk 

variabel yang lain menggunakan hipotesis yang sama dengan X1 

dengan mengganti nama X1 sesuai dengan nama variabelnya masing-

masing. Hasil pengujian parsial atau biasa dikenal dengan Uji t dapat 

dilihat pada Tabel 2.15 sebagai berikut: 
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Tabel 2.15 Hasil Uji t 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30,882 5,883  5,250 ,000 

X1 ,258 ,079 ,465 3,254 ,002 

X2 -,131 ,142 -,122 -,922 ,361 

X3 -,011 ,086 -,019 -,123 ,902 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2.15 dapat 

dijelaskan hasil uji t sebagai berikut:  

a. Pengujian pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai signifikan 

uji t sebesar 0,002 < 0,05 (α = 5%) sehingga menerima H1 dan 

nilai Thitung 3,254 > Ttabel 2,002. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh antara X1 terhadap Y.  

b. Pengujian pengaruh X2 terhadap Y menghasilkan nilai signifikan 

uji t sebesar 0,361 lebih besar dari 0,05 (α=5%) dan nilai Thitung 

0,922 ˂ ttabel 2,002, sehingga menolak H2 .Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh antara X2 terhadap Y. 

c. Pengujian pengaruh X3 terhadap Y menghasilkan nilai signifikan 

uji t sebesar 0,902 lebih besar dari 0.05 (α = 5%) dan nilai Thitung 

0,123 ˂ ttabel 2,002, sehingga menolak H3. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa  tidak ada pengaruh antara X1 terhadap Y.  
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2. Uji F 

Uji ini dilakukan untuk menguji sesuai tidaknya model regresi 

yang dihasilkan guna melihat pengaruh dari X1, X2, dan X3 terhadap 

Y.  

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H0 : model regresi yang diperoleh tidak sesuai atau tidak signifikan 

H1 : model regresi yang diperoleh sesuai atau signifiksan 

Jika nilai Fhitung ˃ Ftabel atau sig ˂ α maka tolak H0 sehingga model 

regresi yang diperoleh layak atau signifikan. Pada saat pengujian 

kesesuaian model (Uji F) diperbolehkan memilih salah satu dari kedua 

kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil uji kesesuaian model 

atau uji F dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program 

IBM SPSS 21.0 ditunjukkan pada Tabel 2.16 sebagai berikut: 

Tabel 2.16 Hasil Uji F 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
111,251 3 37,084 4,451 ,007

b
 

Residual 474,945 57 8,332   

Total 586,197 60    

a. Dependent Variable: Yq 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh nilai Fitung = 4,451 dengan 

signifikansi uji F sebesar 0,007. Nilai Fhitung selanjutnya dibandingkan 
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dengan nilai Ftabel. Ftabel = F(3,57,5%) = 3,32. Karena nilai Fhitung = 4,451 

> 3,32 maka menerima H0 sehingga model regresi yang dihasilkan 

sesuai. Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikan untuk 

pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah 0,007 ˂ 

0,05 dan nilai Fhitung 4,451  ˃ 4,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Uji F diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara 

simultan terhadap Y. 

3. Koefisien Determinasi  

Untuk mengetahui besar pengaruh dari X1, X2, dan X3 terhadap Y 

dapat diketahui dengan menghitung nilai R square (koefisien 

determinasi). Nilai R square hasil pengujian regresi dapat dilihat pada 

tabel 2.17 sebagai berikut:  

Tabel 2.17 Nilai R dan R Square 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,276a ,076 ,028 3,15379 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Berdasarkan output diatas diketahui nilai R Square diperoleh 

sebesar 0,190, hal ini mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel 

X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah 0,19%. Dan 

sisanya sebesar 81,0% karena dipengaruhi variabel lain yang tidak 

masuk dalam model. 
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4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y, serta mengetahui 

diantara variabel X tersebut yang paling dominan mempengaruhi 

variabel Y. Hasil estimasi koefisien model regresi linier berganda 

dapat dilihat pada tabel 2.18 sebagai berikut: 

Tabel 2.18 Hasil Estimasi Koefisien Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30,882 5,883  5,250 ,000 

X1 ,258 ,079 ,465 3,254 ,002 

X2 -,131 ,142 -,122 -,922 ,361 

X3 -,011 ,086 -,019 -,123 ,902 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber data diolah dari SPSS 23. 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat model persamaan regresi 

sebagai berikut: Y = 30,882 + (0,258) X1+ (-0,131) X2+ (-0,011) X3 + 

error. 

a. Konstanta b0  

Nilai konstanta b0 sebesar 30,882 menunjukkan bahwa 

variabel independen X1, X2, dan X3 nol atau tidak ada maka 

prestasi kerja adalah sebesar 30,882 satuan. 
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b. Konstanta b1 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,258. Nilai (b1) 

yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

variabel motivasi kerja yang berkelanjutan (X1) dengan variabel 

prestasi kerja (Y). Jika motivasi kerja yang berkelanjutan 

ditingkatkan maka prestasi kerja menjadi meningkat. Nilai 

koefisien regresi (b1) sebesar 0,258 artinya jika motivasi kerja 

dinaikkan 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka prestasi 

kerja naik sebesar 0,258 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

c. Konstanta b2 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sbesar (-0,131). Nilai 

(b2) yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel Disiplin Kerja (X2) dengan variabel prestasi kerja 

(Y). Jika Disiplin Kerja ditingkatkan maka Prestasi Kerja menjadi 

meningkat. Nilai koefisien regresi (b2) sebesar (-0,131) artinya 

jika Disiplin Kerja berkelanjutan dinaikkan sebesar 1 satuan atau 

dinaikkan satu tingkat, maka Prestasi Kerja naik sebesar 0,131 

satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

d. Konstanta b3 

Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar (-0,011). Nilai 

(b3) yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel lingkungan kerja (X3) dengan variabel Prestasi 
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Kerja (Y). Jika lingkungan kerja ditingkatkan maka prestasi kerja 

menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b3) sebesar (-0,011) 

artinya jika lingkungan kerja dinaikkan sebesar 1 satuan atau 

dinaikkan satu tingkat, maka prestasi kerja naik sebesar 0,011 

satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.  

5. Pembahasan 

Dari hasil penelitian secara statistik dapat terlihat secara simultan 

keseluruhan variabel dependen yaitu motivasi, disiplin kerja dan 

lingkungan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pada frontliner 

di PT Kereta Api Indonesia (DAOP) VII Madiun. Penjelasan 

mengenai masing-masing variabel sebagai berikut: 

a. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pada Frontliner  

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan 

seseorang anggota organisasi mau dan rela mengerahkan 

kemampuan dalam bentuk keahlian  tenaga dan waktunya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka mencapai 

tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pemberian motivasi sangat penting bagi karyawan, 

karena besar kecilnya suatu motivasi merupakan ukuran terhadap 

prestasi kerja karyawan, maka apabila sistem yang diberikan 

perusahaan cukup adil untuk karyawan, akan mendorong 

karyawan untuk lebih baik dalam melakukan pekerjaannya dan 
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lebih bertanggungjawab atas masing-masing tugas yang diberikan 

perusahaan. 

Hasil pengujian uji t bahwa pengaruh X1 terhadap Y 

menghasilkan nilai signifikan uji t sebesar 0,007 lebih kecil dari 

0,05 (α = 5%) sehingga menerima H1 dan nilai Thitung 3,254 > 

Ttabel2,002. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh X1 

terhadap Y secara signifikan. Karena hasil penelitian tersebut 

senada dengan hasil penelitian Dinar Apsari (2014) yaitu motivasi 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap prestasi kerja 

karyawan pada CV. Triaji Kedunguter banyumas. Hasil pengujian 

statistik ini juga mendukung teori dari Veithzal Rivai dengan 

bukunya berjudul manajemen sumber daya manusia, yang 

menjelaskan bahwa pemberian motivasi sangat penting bagi 

karyawan, karena besar kecilnya suatu motivasi merupakan 

ukuran terhadap prestasi kerja karyawan, maka apabila sistem 

yang diberikan perusahaan cukup adil untuk karyawan, dan akan 

mendorong karyawan untuk lebih baik dalam melakukan 

pekerjaannya dan lebih bertanggungjawab atas masing-masing 

tugas yang diberikan perusahaan.  

b. Pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja pada frontliner 

Disiplin kerja merupakan alat yang digunakan para manajer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia 

unuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 
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meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nila-nilai 

ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Lingkungan 

kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja pada frontliner. 

Hasil pengujian uji t bahwa pengaruh X2 terhadap Y 

menghasilkan nilai signifikan uji t sebesar 0,361 lebih besar dari 

0,05 (α=5%) dan nilai Thitung 0,922 ˂ ttabel 2,002, sehingga 

menolak H2 .Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh X2 

terhadap Y secara signifikan. Hal ini dibenarkan oleh beberapa 

frontliner PT. Kereta Api Indonesia DAOP VII madiun yang 

diwawancara oleh peneliti bahwa dalam bekerja tidak hanya 

disiplin kerja saja yang mempengaruhi prestasi kerja. Banyak 

faktor – faktor lain yang dipengaruhinya seperti halnya 

kompensasi, dll yang tidak dibahas dalam penelitian ini 

dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya oleh peneliti. Hasil 

penelitian tersebut tidak senada dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Azar Sariah (2017) yang menyatakan bahwa 

disiplin kerja terdapat pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan pabrik kelapa PT. Multimas nabati asahan. Hal ini juga 

tidak sejalan dengan teori dari Edy Sutrisno dalam bukunya 

manajemen sumber daya manusia, karena dalam pembasan ini 
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disiplin kerja merupakan suatu kewajiban organisasi untuk betul-

betul memperhatikan kedisiplinan kerja karyawan agar prestasi 

kerja karyawan lebih meningkat dari sebelumnya dan karyawan 

tidak seenaknya melakukan hal-hal yang tidak penting pada saat 

jam kerjanya, dan harus mematuhi, tunduk pada peraturan yang 

telah ditetapkan oleh organisasi dengan senang hati.  

c. Pengaruh lingkungan kerja terhadap prestasi kerja 

Lingkungan kerja adalah keadaan dimana tempat kerja yang 

baik meliputi fisik dan nonfisik yang dapat memberikan kesan 

menyenangkan, aman, tentram, perasaan etah/kerasan, dan lain 

sebagainya. Lingkungan kerja juga penting dan besar pula 

pengaruhnya terhadap semangat kerja karyawan yang berarti juga 

akan meningkatkan prestasi kerja karyawan. Hasil pengujian uji t 

bahwa pengaruh X3 terhadap Y menghasilkan nilai signifikan uji t 

sebesar 0,902 lebih besar dari 0.05 (α = 5%) dan nilai t hitung 0,123 

˂ ttabel 2,002, sehingga menolak H3. Jadi dapat disimpulkan bahwa  

tidak ada pengaruh X3 terhadap Y signifikan. Hal ini dibenarkan 

oleh beberapa frontliner PT. Kereta Api Indonesia DAOP VII 

madiun yang diwawancara oleh peneliti bahwa dalam bekerja 

tidak hanya lingkungan kerja saja yang mempengaruhi prestasi 

kerja. Banyak faktor – faktor lain yang dipengaruhinya seperti 

halnya keamanan, pewarnaan, penerangan dan lain-lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan 
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waktu dan biaya oleh peneliti. Hal tersebut tidak senada dengan 

penelitian terdahulu oleh Ahmad Jais (2017) yang menyatakann 

bahwa disiplin kerja dan lingkungan kerja berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap prestasi kerja pegawai pada rumah 

sakit umum daerah H. Andi sultan daeng radja kabupaten 

bulukumbang. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori Alex 

Nitisemito dalam bukunya manajemen personalia yang 

menyatakan lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada 

dilingkungan sekitar pekerja dan yang dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya, misalnya kebersihan, musik, dan lain-lain. 

d. Pengaruh motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap 

prestasi kerja pada frontliner 

Motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh terhadap prestasi kerja pada 

frontliner di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VII 

Madiun. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji f diperoleh Fhitung = 

4,451 dengan signifikan uji F seesar 0,007. Nilai Fhitung 

selanjutnya dibandingkan dengan nilai Ftabel. Ftabel = F(3,57,5%) = 

3,32. Karena nilai Fhitung = 4,451 > 3,32 maka menerima Ha 

sehingga model regresi yang dihasilkan sesuai. Sehingga hasil 

output diketahui nilai signifikan ada pengaruh X1, X2, dan X3 

secara simultan terhadap Y adalah 0,007 ˂ 0,05 dan nilai Fhitung 
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4,451 ˃ 4,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa Uji F terima yang 

berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap 

Y. Karena dilihat dari nilai R dalam regresi linier  berganda 

besarnya 0, 276 yang berarti menunjukkan hubungan antara 

motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap 

peningkatan prestasi kerja frontliner sebesar 27,6%. Nilai R 

square sebesar 0,076 berarti peran variabel motivasi, disiplin kerja 

dan lingkungan kerja mampu menjelaskan variabel prestasi kerja 

sebesar 7,6%. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0,028 sehingga varuabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen sebesar 2,8%. Sisanya 97,3%.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh  yang signifikan antara X1 terhadap Y. Karena 

hasil pengujian uji t bahwa pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan 

nilai signifikan uji t sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 (α = 5%) 

sehingga menerima H1 dan nilai Thitung 3,254 > Ttabel2,002. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa  ada pengaruh X1 terhadap Y secara signifikan, 

dan hasil dengan teori sesuai. 

2. Tidak terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y, karena hasil 

pengujian uji t bahwa pengaruh X2 terhadap Y menghasilkan nilai 

signifikan uji t sebesar 0,361 lebih besar dari 0,05 (α=5%) dan nilai 

Thitung 0,922 ˂ ttabel 2,002, sehingga menolak H2 .Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh X2 terhadap Y secara 

signifikan dan hasil dengan teori tidak sesuai. 

3. Tidak ada pengaruh antara X3 terhadap Y, karena hasil pengujian uji 

t bahwa pengaruh X3 terhadap Y menghasilkan nilai signifikan uji t 

sebesar 0,902 lebih besar dari 0.05 (α = 5%) dan nilai thitung 0,123 ˂ 

ttabel 2,002, sehingga menolak H3. Jadi dapat disimpulkan bahwa  

tidak ada pengaruh X1 terhadap Y signifikan dan hasil dan teori tidak 

sesuai. 
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4. Terdapat pengaruh secara simultan antara X1, X2, dan X3 terhadap Y, 

karena hasil uji f diperoleh Fhitung = 4,451 dengan signifikan uji F 

sebesar 0,007. Nilai Fhitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai 

Ftabel. Ftabel = F(3,57,5%) = 3,32. Karena nilai Fhitung = 4,451 > 3,32 

maka tolak H0 sehingga model regresi yang dihasilkan sesuai. 

Sehingga hasil output diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1, 

X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah 0,007 ˂ 0,05 dan nilai 

Fhitung 4,451 ˃ 4,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa Uji F terima yang 

berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Frontliner di PT Kereta Api Indonesia DAOP VII (Madiun) 

bahwasannya untuk meningkatkan lagi tingkat kedisiplinan dalam 

setiap frontliner dan lingkungan kerja pada frontliner dapat 

diperlukan adanya perhatian kebersihan dan perhatian ruang kerja 

agar tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik, agar prestasi kerja 

pun juga ikut meningkat, karena dari kedua variabel tersebut tidak 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pada frontliner. 

Karena bagaimana pun juga dalam prestasi kerja pada frontliner ini 

hal yang berkaitan adalah termasuk kedisiplinan, lingkungan kerja 

dan manfaat yang mereka terima dari pihat PT Kereta Api Indonesia 

DAOP VII (Madiun).  
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2. Karyawan diharapkan memiliki pencapaian prestasi kerja yang 

tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada PT Kereta Api 

Indonesia DOP VII (Madiun). Dan diharapkan dapat memberikan 

konstribusi yang lebih besar terhadap organisasi agar dapat 

meningkatkan kemampuan individu setiap karyawan. 

3. Sebagai upaya dalam perkembangan kajian tentang motivasi, 

disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja pada 

frontliner di PT KAI, diharapkan penelitian selanjutnya dapat diteliti 

dengan menggunakan penelitian yang lebih komprehensif.   
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