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PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PADA PT.AWETAMA BINA REKSA
Oleh :
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu dan
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. AWETAMA BINA REKSA.
Populasinya adalah karyawan kantor PT. AWETAMA BINA REKSA dengan sampel 60
responden. Teknik analisis data dengan uji statistic deskriptif, ujivaliditas, ujirealibilitas, regresi
linear berganda,uji T, uji F, koefisien determinasi (R2), dan uji asumsi klasik. Hasil uji T
diperoleh t-hitung, karakteristik individu (X1) -1.358 dengan taraf signifikan 0.130, yang artinya
karakteristik individu (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan,
karena tidak sesuai dengan hipotesisρ pada α < 5%. lingkungan kerja (X2) 6.643dengan taraf
signifikan 0.000, berarti lingkungan kerja (X2) secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja
karyawan, karena sesuai dengan hipotesis ρ pada α < 5%. Uji F diperoleh sebesar 27.273 atau
dengan probabilitas signifikan 0.000 yang lebih kecil dari pada tingkat kesalahan α = 5% dan
ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 0.471, hal ini menunjukkan bahwa
variable kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh dua variabel independen sebesar 47.10% dan
sisanya 52.90% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitianini.
Uji asumsi klasik normalitas 100% data linier dan berdistribusi normal.Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu dan lingkungan kerja terhadap kinerja
karyawan pada PT. AWETAMA BINA REKSA. Populasi nya adalah karyawan kantorPT.
AWETAMA BINA REKSA dengan sampel 60 responden. Teknik analisis data dengan uji
statistic deskriptif, ujivaliditas, ujirealibilitas, regresi linear berganda,uji T, uji F, koefisien
determinasi (R2), dan uji asumsi klasik. Hasil uji T diperoleh t-hitung, karakteristik individu (X1)
-1.358 dengan taraf signifikan 0.130, yang artinya karakteristik individu (X1) tidak berpengaruh
secarasignifikan terhadap kinerja karyawan, karena tidak sesuai dengan hipotesisρ pada α <
5%.lingkungan kerja (X2) 6.643 dengan taraf signifikan 0.000, berarti lingkungan kerja (X2)
secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, karena sesuai dengan hipotesis ρ pada
α < 5%. Uji F diperoleh sebesar 27.273 atau dengan probabilitas signifikan 0.000 yang lebih
kecil dari pada tingkat kesalahan α = 5% dan ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi
(R2) sebesar 0.471, hal ini menunjukkan bahwa variable kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh
dua variable independen sebesar 47.10% dan sisanya 52.90% dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Uji asumsi klasik normalitas 100% data linier dan
berdistribusi normal.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Karakteristik individu adalah minat, sikapdan kebutuhan yang dibawa seseorang
didalam situasi kerja.Menurut Sutjipto (2001)minat adalah kesadaran seseorang terhadap
suatu objek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya.Artinya,
minat harus dipandang sebagai sesuatu yang sadar.Karenanya minat merupakan aspek
psikologis seseorang untuk menaruh perhatian yang tinggi terhadap kegiatan tertentu dan
mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Hal ini diikuti dengan
perasaan senang dan kecenderungan untukmencari obyek yang disenangi itu.Minat
mempunyai kontribusi terbesardalam pencapaian tujuan perusahaan, betapapun
sempurnanya rencanaorganisasi dan pengawasan serta penelitiannya. Bila karyawan tidak
dapatmenjalankan tugasnya dengan minat gembira maka suatu perusahaan tidakakan
mencapai hasil yang semestinya dapat dicapai.Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap
objek, orang atau peristiwa.Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.
Kinerja karyawan merupakan hasil secara kualitas dan kuantitas yangdicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengantanggung jawab yang
diberikan kepadanya.Kinerja merupakan tindakanyang menunjukkan bahwa dia anggota
kelompok.Kinerja menunjuk ataumengacu pada perbuatan tingkah laku seseorang dalam
suatu kelompok atauorganisasi.
Pembatasan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas serta agar tidak terjadipembiasan
permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalampenelitian ini yaitu:
1. Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya berkaitan dengankarakteristik
individu, lingkungan kerja dan kinerja karyawan pada PT. AWETAMA BINA REKSA.
2. Pengamatan dan penelitian terbatas pada karyawan PT. AWETAMA BINA REKSA.
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, makapermasalahan
yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah karakteristik individu mempunyai pengaruh yang signifikanterhadap kinerja
karyawan PT. AWETAMA BINA REKSA ?
2. Apakah lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapkinerja
karyawan PT. AWETAMA BINA REKSA ?
3. Apakah karakteristik individu dan lingkungan kerja mempunyai pengaruhsecara
bersamaanterhadap kinerja karyawan PT. AWETAMA BINA REKSA ?
LANDASAN TEORI
Karakteristik Individu
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Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia, orangorang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi agar
suatu organisasi dapat tetap eksistensinya. Setiap manusia memiliki karakteristik individu
yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini beberapa pendapat mengenai
karakteristik individu.
Menurut Hurriyati (2005:79), Karakteristik individu merupakan suatu proses psikologi
yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta menerima barang dan
jasa serta pengalaman. Karakteristik individu merupakan faktor internal (interpersonal) yang
menggerakan dan mempengaruhi perilaku individu.
Faktor-Faktor Karakteristik Individu
Ada beberapa faktor dari karakteristik individu, antara lain:
a. Usia
Usia (umur) adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan).
Pegawai yang berusia lebih tua cenderung lebih mempunyai rasa keterikatan
atau komitmen pada organisasi dibandingkan dengan yang berusia muda sehingga
meningkatkan loyalitas mereka pada organisasi. Hal ini bukan saja disebabkan
karena lebih lama tinggal di organisasi, tetapi dengan usia tuanya tersebut, makin
sedikit kesempatan pegawai untuk menemukan organisasi. Robbins (2003)
menyatakan bahwa semakin tua usia pegawai, makin tinggi komitmennya terhadap
organisasi, hal ini disebabkan karena kesempatan individu untuk mendapatkan
pekerjaan lain menjadi lebih terbatas sejalan dengan meningkatnya usia.
Keterbatasan tersebut dipihak lain dapat meningkatkan persepsi yang lebih positif
mengenai atasan sehingga dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap
organisasi.
Nitisemito (2000) menyatakan bahwa pegawai yang lebih muda cenderung
mempunyai fisik yang kuat, sehingga diharapkan dapat bekerja keras dan pada
umumnya mereka belum berkeluarga atau bila sudah berkeluarga anaknya relatif
masih sedikit. Tetapi pegawai yang lebih muda umumnya kurang berdisiplin,
kurang bertanggungjawab dan sering berpindah-pindah pekerjaan dibandingkan
pegawai yang lebih tua.
b. Jenis Kelamin
Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia dibedakan menurut jenis
kelaminnya yaitu pria dan wanita. Robbins (2003) menyatakan bahwa tidak ada
perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan
masalah, ketrampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas atau
kemampuan belajar. Namun studi-studi psikologi telah menemukan bahwa wanita
lebih bersedia untuk mematuhi wewenang dan pria lebih agresif dan lebih besar
kemungkinannya daripada wanita dalam memiliki pengharapan untuk sukses. Bukti
yang konsisten juga menyatakan bahwa wanita mempunyai tingkat kemangkiran
yang lebih tinggi dari pada pria.
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Pada umumnya wanita menghadapi tantangan lebih besar dalam mencapai
karirnya, sehingga komitmennya lebih tinggi. Hal ini disebabkan pegawai wanita
merasa bahwa tanggung jawab rumah tangganya ada di tangan suami mereka,
sehingga gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi bukanlah sesuatu yang
sangat penting bagi dirinya.
Wanita sebagai kelompok cenderung memiliki komitmen terhadap organisasi
lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Wanita pada umumnya harus mengatasi
lebih banyak rintangan dalam mencapai posisi mereka dalam organisasi sehingga
keanggotaan dalam organisasi menjadi lebih penting bagi mereka.
c. Status Perkawinan
Status perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekanto (2000:146), menyatakan bahwa
perkawinan (marriage) adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang
menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mereka maupun
turunannya. Robbins (2003) menyatakan bahwa pernikahan memaksakan
peningkatan tanggung jawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tetap
menjadi lebih berharga dan penting.
d. Masa Kerja
Masa kerja (lama bekerja) merupakan pengalaman individu yang akan
menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (1984), pengalaman kerja didefinisikan sebagai suatu kegiatan
atau proses yang pernah dialami oleh seseorang ketika mencari nafkah untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Masa kerja menunjukkan berapa lama seseorang
bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan. Kreitner dan Kinicki (2004)
menyatakan bahwa masa kerja yang lama akan cenderung membuat seorang
pegawai lebih merasa betah dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan diantaranya
karena telah beradaptasi dengan lingkungannya yang cukup lama sehingga seorang
pegawai akan merasa nyaman dengan pekerjaannya. Penyebab lain juga
dikarenakan adanya kebijakan dari instansi atau perusahaan mengenai jaminan
hidup di hari tua.
e. Jumlah Tanggungan
Jumlah tanggungan adalah seluruh jumlah anggota keluarga yang menjadi
tanggungan seseorang. Berkaitan dengan tingkat absensi, jumlah tanggungan yang
lebih besar akan mempunyai kecenderungan absen yang kecil, sedangkan dalam
kaitannya dengan turn over. Maka semakin banyak jumlah tanggungan seseorang,
kecenderungan untuk pindah pekerjaan semakin kecil.
Pengertian Tentang Lingkungan Kerja
Setiap perusahaan selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang
menyenangkan, karena akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan dalam
menjalankan kegiatannya selalu memperhatikan faktor- faktor yang ada dalam perusahaan,
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juga harus memperhatikan faktor - faktor yang ada diluar perusahaan atau lingkungan
sekitarnya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengertian lingkungan kerja
berikut ini dikemukakan beberapa pendapat.
Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar pekerja yang dapat
mempengaruhi dalam berkerja meliputi pengaturan penerangan, pengontrolan suara gaduh,
pengaturan kebersihan tempat kerja dan pengaturan keamanan tempat kerja.
Menurut Nitisemito (2000:183) lingkungan kerja adalah “segala sesuatu yang ada di
sekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang di
bebankan”.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu
yang ada di sekitar para pekerja yang mempengaruhi tugas-tugas yang di bebankan, namun
secara umum pengertian lingkungan kerja adalah merupakan lingkungan dimana para
karyawan tersebut melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
Indikator-indikator Lingkungan Kerja
Yang menjadi indikator-indikator lingkungan kerja menurut Sedarmayanti
(2001:46) adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Penerangan
Suhu udara
Suara bising
Penggunaan warna
Ruang gerak yang diperlukan
Keamanan kerja
Hubungan karyawan

Kinerja Karyawan
Dikutip dari Sedarmayanti (2009:50) Performance diterjemahkan menjadi kinerja,
juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/unjuk
kerja/penampilan kerja.
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Kinerja (performance) dapat diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi yang
dicapai oleh seseorang atau kelompok (organisasi) dalam waktu tertentu. Dalam beberapa
literatur, istilah kinerja dikenal pula dengan istilah prestasi kerja.
T.R. Mitchell 1978 (dalam Sedarmayanti 2009:51), menyatakan bahwa kinerja
meliputi beberapa aspek, yaitu :
1. Quality of work
2. Promptness
3. Initiative
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4. Capability
5. Communication
Cooper mengungkapkan Prestasi kerja sebagai berikut, “A general term applied to
part or all of the conduct or activities of an organization over period of time, often with
reference to some standard such as part projected cost, an efficiency base, management
responsibility or accountability, or the like”. Artinya, prestasi kerja adalah tingkat
pelaksanaan tugas yang dapat dicapai oleh seseorang, unit, atau divisi dengan menggunakan
kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan ubtuk mencapai tujuan
organisasi/ perusahaan (dalam Samsudin 2009:159).
Kinerja juga merupakan proses dengannya organisasi mengevaluasi pelaksanaan
kerja individu. Output yang dihasilkan sebagaimana yang dikatakan Simamora di atas dapat
berupa fisik maupun non fisik. Untuk mengetahui kinerja karyawan, maka perlu diadakan
penilaian terhadap kinerja itu sendiri, dari penilaian itu dapat diketahui apakah kinerja yang
dihasilkan oleh karyawan telah memenuhi standar atau tidak.
Dengan melakukan penilaian kinerja karyawan, pihak badan usaha dapat
memperoleh informasi tentang kinerja karyawan yang dapat digunakan oleh badan usaha
untuk memperbaiki kinerja karyawan, untuk lebih memotivasi karyawan agar mau
mengembangkan diri, serta sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja sebagai proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi
atau menilai kinerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan
personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja
mereka. Ukuran performa yang bersifat kuantitatif seperti satuan-satuan produksi dan
volume penjualan menghasilkan pengukuran yang konsisten secara relatif.
Kriteria-kriteria yang sifatnya subyektif, seperti sikap, kreativitas, dan kerja sama,
menghasilkan pengukuran yang kurang konsisten, tergantung pada siapa yang
mengevaluasi, dan bagaimana pengukuran itu dilakukan.
Beberapa tipe kriteria kinerja karyawan sebagai berikut :
1. Quantity of work; yaitu jumlah hasil kerja yang didapat dalam suatu periode waktu
yang ditentukan;
2. Quality of work; yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat
kesesuaian dan kesiapannya;
3. Job knowledge, luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan ketrampilannya;
4. Creativeness; yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakantindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul;
5. Cooperative; yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain (sesama
anggota organisasi);
6. Dependability; yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan
penyelesaian kerja;
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7. Initiative; yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam
memperbesar tanggung jawabnya;
8. Personal
qualities;
yaitu
menyangkut
kepribadian,
kepemimpinan,
keramahtamahan, dan integritas pribadi.
Kerangka Penelitian
Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun
suatu kerangka pemikiran dalam penelitan ini, seperti yang disajikan dalam gambar berikut
ini:
Kerangka Penelitian

Karakteristik Individu
( X1 )

X1
Kinerja Karyawan
Lingkungan Kerja

X2

(Y)

( X2 )

Hipotesis
Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat proposisi
atau dalil. Sesuai dengan variabel – variabel yang akan diteliti maka hipotesis yang akan
diajukan dalan penelitian ini adalah:
H1 : ada pengaruh positif dan signifikan antara Karakter individu dengan Kinerja
karyawan CV. Liberty.
H2 : ada pengaruh positif dan signifikan antara Lingkungan Kerja dengan Kinerja
karyawan CV. Liberty.
H3 : ada pengaruh positif dan signifikan antara Karakter individu dan Lingkungan Kerja
terhadap Kinerja karyawan CV. Liberty.
METODOLOGI PENELITIAN
Populasi Dan Sample
Populasi adalah kumpulan dari individu dengankualitas serta ciri-ciri yang telah
ditetapkan (Moh.Nazir, 2005:271).
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Arikunto (2006:130) menyatakan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.Jika
seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka
penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau sensus.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115).
Sample adalah bagian dari populasi (Moh.Nazir, 2005:271).
Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada
populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2009:116).
Objek penelitian adalah seluruh karyawan PT AWETAMA BINA REKSA di Batam
yang berjumlah 60 orang, maka berdasarkan penjelasan penjelasan di atas, maka semua
populasi digunakan sebagai subjek penelitian.
Analisis Data
Analisis data atau pemeriksaankeabsaahan data penelitian yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
a. Menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sehingga dapat dilakukan check dan
re-check terhadap kebenaran data yang dikumpulkan.
b. Ketekunan pengamatan berkaitan dengan penemuan unsur – unsur pokok yang
terkait dengan peristiwa yang berkaitan dengan masalah penelitian.
c. Memilih data yang diperlukan dan menyisihkan yang tidak diperlukan.
d. Mengklarifikasikan data sesuai dengan hasil yang telah ada.
Dalam penelitian ini, alat atau program yang digunakan dalam menganalisis data
pembahasan ini adalah menggunakan program SPSS. Menurut Ghozali (2001:14), SPSS
adalah suatu software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan
statistik baik parametrik maupun non parametrik.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
AnalisisRegresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh
dari variabel-variabel independen, yaitu karakteristik individu (X1) dan lingkungan kerja (X2)
terhadap kinerja karyawan (Y).Uji analisis ini memperoleh hasil sebagai berikut ;
Tabel 4.16
Coefficientsa
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Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

6.843

1.357

X1_karakter_individu
_rata

-.690

.449

X2_lingkungan_kerja
_rata

2.705

.407

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

5.045

.000

-.185

-1.538

.130

.797

6.643

.000

a. Dependent Variable: Y_kinerja_karyawan_rata
Hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dengan menggunakan program
SPSS dapat dilihat pada tabel diatas ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan
regresi linierberganda sebagai berikut :
Y = 6.843 – 0.690X1 + 2.705X2
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas dapatdiuraikan sebagai berikut:
1) Nilai konstanta bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa apabila
variabelkarakter individu dan lingkungan kerja konstan, maka kinerjakaryawan akan
memiliki nilai sebesar 6.843
2) Koefisien regresi variabel X1_karakter individu bernilai negatif, hal inimenunjukkan
bahwa variabel karakter individu mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja
karyawan. Artinya setiap ada pengurangan (karena bernilai negative),sebesar 1
satuan maka mengakibatkan kinerja karyawan karyawan berkurang sebesar 0.690.
Namun kondisi tersebut tidak dapat dicapai karena pada kenyataannya karakter
individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan!
3) Koefisien regresi variabel X2_lingkungan kerja bernilai positif, hal inimenunjukkan
bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja
karyawan. Artinya setiap ada peningkatan lingkungan kerja,sebesar 1 satuan maka
mengakibatkan kenaikan kinerja karyawannaik 2.705
Hasil Analisis Uji Hipotesis
Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya
variasivariabel terikat (dependent) yang dapat dijelaskan oleh variable bebas
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(independent). Dengan katalain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur
seberapa jauh variabel-variabelbebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai
koefisien determinasiditentukan dengan nilai adjusted R square sebagaimana dapat
dilihat pada tabel berikut:
Model Summary

Model
1

R

Adjusted R
Square

R Square

.699a

.489

Std. Error of
the Estimate

.471

1.61499

a. Predictors: (Constant), X2_lingkungan_kerja_rata,
X1_karakter_individu_rata
Dari tabel diatas dapat menunjukan bahwa nilai Adjusted R square memiliki nilai
sebesar 0.471 atau 47.1%. Hal ini menunjukan bahwa 47.1%kinerjakaryawan dapat
dijelaskan oleh variabel (X1) karakter individu dan (X2) lingkungan kerja, sedangkan
sisanya sebanyak 52.9%dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Uji F (Anova)
Menurut Ghozali (2001), uji F dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel
bebas (independent) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent). Hasil
pengujian uji F disajikan dalam tabel berikut ini :
ANOVAb
Sum of
Squares

Model
1

df

Mean Square

Regression

142.266

2

71.133

Residual

148.667

57

2.608

Total

290.933

59

F
27.273

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), X2_lingkungan_kerja_rata, X1_karakter_individu_rata
b. Dependent Variable: Y_kinerja_karyawan_rata
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000 (< 0,05), ini
berarti bahwa variabel (X1) karakter individu dan (X2) lingkungan kerja secara
bersama sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap (Y) kinerja karyawan.
Artinya hipotesis penelitian (Ha) diterima.

Uji T (Parsial)
Uji T dilakukan untuk menguji kebenaran variabel-variabel dalam penelitian ini
dengan melihat taraf signifikasi , jika taraf signifikasi yang dihasilkan dari perhitungan
dibawah 0,05 (< 0,05) maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikasi hasil
hitung lebih besar dari 0,05 (> 0,05) maka hipotesis ditolak.

Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

6.843

1.357

X1_karakter_individ
u_rata

-.690

.449

X2_lingkungan_kerja
_rata

2.705

.407

Standardize
d
Coefficients
Beta

t

Sig.

5.045

.000

-.185

-1.538

.130

.797

6.643

.000

a. Dependent Variable: Y_kinerja_karyawan_rata

1. Uji Hipotesis Karakteristik Individu (X1)
Hasil uji t menunjukan hipotesis yang menyatakan bahwa “variabel karakter
individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan”, ditolak.Dari
tabel diatas diperoleh hasil koefisien uji t, untuk variabel (X1) karakter individu
memiliki nilai Signifikansi 0.130 > 0.05, ini berarti bahwa variabel (X1) karakter
individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap (Y) kinerja
karyawan.Artinya hipotesis penelitian (Ha) ditolak.
2. Uji Hipotesis Lingkungan Kerja (X2)
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Hasil uji t menunjukan hipotesis yang menyatakan bahwa “variabel lingkungan
kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan”, diterima.Hal ini
dibuktikan dari tabel diatas diperoleh hasil koefisien uji t, untuk variabel (X2)
lingkungan kerja memiliki nilai Signifikansi 0.000 < 0.05, ini berarti bahwa variabel
(X2) lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap (Y) kinerja
karyawan.Artinya hipotesis penelitian (Ha) diterima.
Pembahasan
Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara parsial
(individu) variabel karakteristik individu tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan
sedangkan variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.Pengaruh yang
diberikan oleh variabel lingkungan kerja tersebut bersifat positif artinya semakin tinggi
lingkungan kerja maka mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja karyawan yang
dihasilkan.Maka dari hasil pengujian tersebut hanya variabel lingkungan kerja yang sesuai
dengan hipotesis yang diajukan. Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel dijelaskan
sebagai berikut :

1. Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan
Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan
tidakterdapat pengaruh antara
karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. Melalui hasil perhitungan yang telah
dilakukan diperoleh nilai thitung sebesar -1,538dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,130,
dengan demikian Ha ditolak dan H0 diterima.
2. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara lingkungan
kerja terhadap kinerja karyawan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh
nilai thitung sebesar 6,643 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000, dengan demikian H0
ditolak dan Ha diterima.
PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil penelitian
ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh yang
signifikan antara karakter individu terhadap kinerja karyawan”, ditolak. Hal ini
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ditunjukkan dengan nilai Signifikansi 0.130 > 0.05 . Artinya karakter individu tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT.
AWETAMA BINA REKSA.
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh yang
signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan”, diterima. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai Signifikansi 0.000 < 0.05 . Artinya lingkungan kerja
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT.
AWETAMA BINA REKSA.
3. Hasil Uji F menunjukan bahwa hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh yang
signifikan antara karakter individu dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan”
diterima.Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.Artinya karakter
individu dan lingkungan kerja secara bersama sama memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. AWETAMA BINA REKSA.
4. Hasil perhitungan untuk nilai Adjusted R2 dalam analisis regresi berganda diperoleh
angka koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,471 Hal ini berarti 47,1% variasi
perubahan kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan karakter
individu dan lingkungan kerja, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak diteliti.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan ini mempunyai keterbatasan, oleh karena itu keterbatasan
ini perlu lebih diperhatikan untuk peneliti-peneliti berikutnya. Keterbatasan tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena penelitian ini hanya
dibatasi pada karyawan PT. AWETAMA BINA REKSA Hasil penelitian ini
kemungkinan akan berbeda jika dilakukan pada instansi lain.
2. Keterbatasan yang melekat pada metode survey yaitu peneliti tidak dapat mengontrol
jawaban responden, dimana responden bisa saja tidak jujur dalam responnya dan
kemungkinan respon bias dari responden.
Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan rekomendasi atau saran-saran sebagai
berikut :
1. PT. AWETAMA BINA REKSA perlu lebih meningkatkan kinerja karyawannya di
masa yang akan datang berdasarkan kedua variabel yaitu karakteristik individu dan
lingkungan kerja. Terutama pada variabel lingkungan kerja yang lebih mempunyai
pengaruh yang sangat dominan terhadap kinerja karyawan dengan maksud agar hasil
kerja karyawan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan demi meraih
stabilitas perusahaan yang lebih baik.
2. PT. AWETAMA BINA REKSA perlu lebih memperhatikan variabel karakteristik
individu dan lingkungan kerja agar di masa yang akan datang akan memberikan pengaruh
yang signifikan yang mampu meningkatkan kinerja karyawan.
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