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Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari 
kinerja sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. PT. Prima Yudha Salatiga 
sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang produksi tekstil harus 
mampu melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
karyawan. Permasalahan dalam skripsi ini adakah pengaruh kepemimpinan, 
motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Prima Yudha 
Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, 
motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Prima Yudha 
Salatiga. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Prima Yudha Salatiga. 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Strafied Random 
Sampling. Banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah 95 responden. Variabel 
dalam penelitian ini adalah kepemimpinan (X1), motivasi (X2) dan lingkungan 
kerja (X3) sebagai variabel bebas, serta kinerja karyawan (Y) sebagai variabel 
terikat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner 
(angket) dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode analisis deskripsi persentase dan regresi berganda. 

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi berganda Y = -2,810 + 
0,365X1 + 0,200X2 + 0,290X3. Secara parsial yang signifikansi, pengaruh antara 
variabel kepemimpinan terhadap kinerja sebesar 28,30%, motivasi terhadap 
kinerja sebesar 16,08%, lingkungan kerja terhadap kinerja sebesar 18,56%. Hal ini 
berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan, motivasi, dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan  sebesar 87,8%. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan. Saran yang dapat sampaikan adalah, diharapkan 
pemimpin pada PT. Prima Yudha Salatiga dapat lebih mengadakan pendekatan 
kepada karyawan dan memaksimalkan kemampuannya dalam memberikan 
petunjuk dan mengkoreksi kesalahan. Untuk meningkatkan motivasi kerja 
karyawan, perusahaan dapat memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan upah 
dan penghargaan karyawan, sehingga karyawan merasa bahwa upah dan 
penghargaan yang mereka terima seimbang dengan pengorbanan yang diberikan 
kepada perusahaan. Lingkungan kerja berpengaruh paling tinggi terhadap kinerja 
karyawan. Hal ini harus disikapi secara positif oleh perusahaan dengan 
meningkatkan kondusifitas di tempat kerja. 

 
 


