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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan loyalitas 

terhadap kinerja karyawan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Populasi dalam 

penelitian ini adalah berjumlah 158 orang karyawan. Jumlah sampel yang digunakan adalah 61 

orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, kuesioner dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan IBM 

SPSS Statistics 25. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan, loyalitas bepengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kata Kunci : Motivasi, Lingkungan Kerja, Loyalitas, Kinerja Karyawan 

ABSTRAC 

This study aims to determine the effect of motivation, work environment and loyalty on the 

performance of employees of Perum Perhutani East Java Regional Division. The population in 

this study amounted to 158 employees. The number of samples used is 61 people with the sampling 

technique using probability sampling. Data was collected through interviews, questionnaires and 

observation. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Data 

processing in this study using IBM SPSS Statistics 25. The results of this study indicate that 

motivation has a significant effect on employee performance, work environment has no significant 

effect on employee performance, loyalty has a significant effect on employee performance. 
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Pendahuluan 

Sumber daya manusia adalah suatu 

manusia yang digerakkan dari sebuah 

organisasi atau perusahaan sebagai 

penggerak, perencana, pemikir untuk 

tercapainya suatu tujuan. Dalam 

perusahaan mempunyai persaingan 

untuk mencapai keunggulan dari sumber 

daya manusia (SDM). Dengan adanya 

motivasi, lingkungan kerja dan loyalitas 

yang terencana kinerja karyawan akan 

lebih efektif dan efisien ketika 

melaksanakan tugas, dan melalui 

motivasi, lingkungan kerja dan loyalitas 

karyawan akan merasakan adanya 

perhatian dari pihak instansi terhadap 

kebutuhan mereka. Faktor motivasi yaitu 

faktor yang sangat penting untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Menurut Hasibuan (2016:141) motivasi 

ialah suatu pendorong dan daya 

penggerak kemauan bekerja seseorang. 

Dengan adanya motivasi karyawan 

dapat bekerja lebih baik dan 

meningkatkan kinerjanya. Dan menurut 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Achmad Fadhil dan Yuniadi Mayowan 

(2018:7), hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Menurut Sutrisno (2012:118) 

lingkungan kerja adalah keseluruhan 

sarana dan prasarana kerja yang ada di 

sekitar karyawan yang sedang 

melakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 

Maka lingkungan kerja yang baik yaitu 

dengan memberikan rasa nyaman bagi 

karyawan ketika melakukan aktivitas 

pekerjaannya untuk kinerja yang 

dicapai. Keterlibatan karyawan 

merupakan keadaan psikologis dimana 

karyawan merasa berkepentingan dalam 

keberhasilan perusahaan dan termotivasi 

untuk meningkatkan kinerja ke tingkat 

yang melebihi job requirement yang 

diminta. Dalam Ramadhan dan 

Sembiring (2014) loyalitas yaitu 

merupakan suatu bentuk kesetiaan 

karyawan dalam bekerja. Sikap loyalitas 

merupakan bentuk pengabdian 

karyawan kepada perusahaan. Dengan 

memiliki sikap loyalitas maka karyawan 

dapat ikut andil dalam memberikan yang 

terbaik bagi perusahaan, karyawan 

bertanggung jawab atas pekerjaan yang 

diberikan karena adanya rasa suka dan 

rasa memiliki terhadap pekerjaannya. 

Menurut Mangkunegara (2015), kinerja 

merupakan hasil kerja karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang diukur menurut kualitas dan 



 

 

kuantitas. Jadi, kinerja karyawan 

memiliki peran yang sangat penting 

dalam menentukan kesuksesan suatu 

perusahaan. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang baik, juga merupakan 

suatu faktor untuk menentukan tingkat 

kesuksesan perusahaan. Apabila sumber 

daya manusia tidak dikelola dengan 

baik, maka pencapaian target perusahaan 

akan sulit terwujud. Dengan demikian, 

para karyawan diarahkan agar dapat 

meningkatkan kinerjanya, sehingga 

membantu perusahaan dalam mencapai 

target yang telah ditentukan. Objek 

dalam penelitian ini adalah Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 

yang merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang mengelola 

sumberdaya hutan negara di pulau Jawa 

dan Madura dimulai tahun 1897. Dalam 

menghadapi sumberdaya hutan negara 

sendiri tidak dipungkiri bahwa dalam 

perusahaan tersebut masih belum 

maksimalnya kualitas dan kuantitas para 

karyawan Perum Perhutani, Dalam 

pengelolaan sumber daya manusianya 

juga menemui kendala baik 5 dalam 

penerapan sistem Motivasi, lingkungan 

kerja dan loyalitas terhadap kinerja 

karyawannya. Kinerja karyawan akan 

menjadi perhatian khusus bagi seluruh 

perusahaan, karena realisasi tujuan 

perusahaan sangat bergantung pada 

kinerja sumber daya manusianya. 

Peningkatan kinerja karyawan akan 

berdampak pada kemampuan 

perusahaan dalam bertahan pada 

persaingan bisnis saat ini. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi kinerja 

karyawan pada Perum Perhutani divisi 

regional Jawa Timur serta 

pengembangan ilmu manajemen sumber 

daya manusia, terutama yang berkaitan 

dengan motivasi, lingkungan kerja, 

loyalitas dan kinerja karyawan. 

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga 

dapat memberi masukan untuk 

memahami lebih jauh mengenai 

motivasi, lingkungan kerja, loyalitas 

terhadap kinerja karyawan.  

Rumusan Masalah 

1. Apakah motivasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa 

Timur? 

2. Apakah lingkungan kerja 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada 

Perum Perhutani Divisi Regional 

Jawa Timur? 



 

 

3. Apakah loyalitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa 

Timur? 

4. Apakah motivasi, lingkungan 

kerja, dan loyalitas secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada 

Perum Perhutani Divisi Regional 

Jawa Timur? 

KAJIAN PUSTAKA 

Sumber Daya Manusia 

Menurut Mangkunegara (2013:2) 

manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu pengelolaan dan pendayagunaan 

sumber daya yang ada pada individu, 

pengelolaan dan pendayagunaan tersebut 

dikembangkan secara maksimal di dalam 

dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi 

dan pengembangan individu pegawai.  

Motivasi 

Menurut Wilson Bangun (2012:312) 

motivasi merupakan hasrat di dalam 

seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

melakukan tindakan atau suatu kondisi yang 

mendorong orang lain untuk dapat 

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan 

fungsinya dalam organisasi 

Lingkungan Kerja 

Sedarmayanti (2012:21), Lingkungan 

kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan 

bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya 

di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, 

serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok. 

Loyalitas 

Menurut Sriyono dan Farida (2013: 

30) loyalitas dapat diartikan dengan 

kesetiaan, pengabdian, dan kepercayaan yang 

diberikan atau ditujukan kepada seseorang 

atau lembaga yang di dalamnya terdapat rasa 

cinta dan tanggung jawab untuk berusaha 

memberikan pelayanan dan perilaku yang 

terbaik.  

Kinerja Karyawan  

Menurut Mangkunegara (2013:67) 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kerangka Konseptual 



 

 

 

Hipotesis 

H1: Diduga motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. 

H2: Diduga lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Perum Perhutani Divisi Regional 

Jawa Timur. 

H3: Diduga loyalitas berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. 

H4: Diduga motivasi, lingkungan kerja dan 

loyalitas secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Perum Perhutani Divisi Regional 

Jawa Timur. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini mengambil informasi 

yang berkaitan dengan motivasi, lingkungan 

kerja, loyalitas dan kinerja karyawan. 

Penelitan ini menggunakan penelitian 

asosiatif kausal dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:37) 

penelitian asosiatif kausal merupakan 

hubungan yang bersifat sebab akibat dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua 

variabel atau lebih. Jumlah total karyawan 

158 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 

Timur dengan menggunakan data observasi. 

Kuisioner dan jawaban kuisioner 

menggunakan skala likert lima alternatif 

jawaban. 

Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Jl. 

Genteng Kali No.49 Surabaya Jawa Timur. 

Lokasi ini di pilih sebagai pertimbangan 

peneliti bahwa perusahaan tersebut berupaya 

meningkatkan kinerja karyawan yang 

berhubungan dengan motivasi, lingkungan 

kerja dan loyalitas. Penelitian Ini akan 

dilaksanakan pada bulan April  2021 sampai 

dengan  Mei 2021. 

 

 



 

 

Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data primer, data ini 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner, 

wawancara dan observasi. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan di Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Timur yang berjumlah 158 

orang karyawan. Sedangkan sampel pada 

penelitian dihitung dengan menggunakan 

rumus slovin sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 61 orang karyawan. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik probability sampling. 

Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis data 

kuantitatif dengan teknik analisis kausalitas. 

Ada beberapa metode yang akan digunakan 

yaitu Analisa model regresi linier berganda 

dan uji statistik. Uji statistik meliputi uji 

determinasi (uji R²), uji simultan (uji F), dan 

uji parsial (uji t). 

Analisis Data  

Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 

Hasil dari penelitian ini dapat disajikan sebagai 

berukut : 

Gambar 4.2 Grafik Normalitas P-P Plot 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Pada grafik 4.2 dapat disimpulkan bahwa 

hasil dari uji normalitas menunjukkan 

sebaran data mengikuti garis diagonal yang 

berarti dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual dinyatakan 

terdistribusi normal. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Coefficientsª 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Motivasi 0,275 3,631 

Lingkungan 

Kerja 

0,314 3,118 

Loyalitas 0,310 3,229 

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

 

Pada tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa 

hasil dari uji multikolonieritas menunjukkan 

nilai tolerance lebih > 0,10 dan nilai VIF < 

dari 10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi 

multikolonieritas dalam penelitian ini. 

3. Uji Heteroskedasitas 

 

Gambar 4.3 Grafik Hasil Uji 

Heterokedastisitas Scatterplot 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Pada grafik 4.3 dapat disimpulkan bahwa 

hasil dari uji heterokedastisitas menunjukkan 

titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

membentuk pola tertenttu. Maka dapat 

dinyatakan tidak terdapat indikasi adanya 

heterokedastisitas dalam penelitian ini. 

Pengujian Hipotesis  

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

 

  Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Pada tabel 4.12 di atas merupakan hasil 

persamaan regresi linier berganda antara 

motivasi, lingkungan kerja dan loyalitas 

terhadap kinerja karyawan. Maka 

didapapatkan hasil persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut :  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 1.276 1.207  1.057 .295 

MOTIVASI(X1) .413 .089 .522 4.652 .000 

LINGKUNGAN

_KERJA(X2) 

.048 .046 .111 1.059 .294 

LOYALITAS(X

3) 

.276 .091 .320 3.031 .004 

a. Dependent Variable: KINERJA(Y) 

 



 

 

Y = 1,276 + 0,413X1 + 0,048X2 + 0,276X3 

+ e  

Hasil dari pengujian regresi linier berganda 

terdapat persamaan yang menjelaskan 

bahwa:  

1. Nilai konstanta (𝛼) yang dihasilkan yaitu 

sebesar 1,276 dengan nilai positif yang 

menunjukkan terjadinya perubahan 

searah. Artinya apabila variabel motivasi 

kerja, lingkungan kerja dan loyalitas sama 

dengan nol satuan, maka kinerja karyawan 

ialah sebesar 1,276 atau lebih dari nol 

satuan. 

2. Nilai koefisien motivasi (𝛽1) sebesar 0,413 

dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa apabila variabel motivasi 

mengalami peningkatan satu satuan, maka 

akan mengakibatkan peningkatan kinerja 

karyawan sebesar 0,413 dengan asumsi 

variabel lain konstan.  

3. Nilai koefisien lingkungan kerja (𝛽2) 

sebesar 0,048 dengan nilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila variabel 

lingkungan kerja mengalami peningkatan 

satu satuan, maka akan mengakibatkan 

peningkatan kinerja karyawan sebesar 

0,048 dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

4. Nilai koefisien loyalitas (𝛽3) sebesar 0,276 

dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa apabila variabel loyalitas 

mengalami peningkatan satu satuan, maka 

akan mengakibatkan peningkatan kinerja 

karyawan sebesar 0,276 dengan asumsi 

variabel lain konstan.  

Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 4.13 Hasil Koefisiensi Determinan 

(R²) 

Model Summary 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .896a .803 .792 .798 

a. Predictors: (Constant), LOYALITAS(X3), 

LINGKUNGAN_KERJA(X2), MOTIVASI(X1) 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Pada tabel 4.13 dapat disimpulkan hasil dari 

koefisien determinasi menunjukkan nilai 

koefisien sebesar 0,792 dapat diartikan 

bahwa pengaruh variabel motivasi (X1), 

lingkungan kerja (X2), dan loyalitas (X3) 



 

 

terhadap variabel kinerja karyawan (Y) pada 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 

jika di presentasikan ialah sebesar 79,2 % 

pengaruh dari variabel motivasi kerja, 

lingkungan kerja dan loyalitas terhadap 

kinerja karyawan. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian ini yaitu sebesar 20,8 %. 

Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 4.14 Hasil Uji F (Uji Simultan) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regres

sion 

147.653 3 49.218 77.32

4 

.000b 

Residua

l 

36.281 57 .637 
  

Total 183.934 60    

a. Dependent Variable: KINERJA(Y) 

b. Predictors: (Constant), LOYALITAS(X3), 

LINGKUNGAN_KERJA(X2), MOTIVASI(X1) 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

Pada tabel 4.14 dapat disimpulkan hasil dari 

uji F menunjukkan nilai signifikansi F 

sebesar 0,000 < dari 0,05 hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi (X1), 

lingkungan kerja (X2), dan loyalitas (X3) 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

Uji t (Uji Parsial) 

Tabel 4.15 Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1.276 1.207  1.057 .295 

MOTIVASI(X1) .413 .089 .522 4.652 .000 

LINGKUNGAN
_KERJA(X2) 

.048 .046 .111 1.059 .294 

LOYALITAS(X
3) 

.276 .091 .320 3.031 .004 

a. Dependent Variable: KINERJA(Y) 

Sumber: Data Primer yang diolah 2021 

1. Pada tabel 4.15 dapat disimpulkan hasil 

dari uji t menunjukkan bahwa . Uji 

parsial antara motivasi terhadap kinerja 

karyawan memperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < dari 0,05 hal ini 

menunjukkan bahwa variabel motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Uji parsial antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan memperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,294 > dari 

0,05 hal ini menunjukkan bahwa 

variabel lingkungan kerja berpengaruh 



 

 

tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Uji parsial antara loyalitas terhadap 

kinerja karyawan memperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,004 < dari 0,05 

hal ini menunjukkan bahwa variabel 

loyalitas berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

PEMBAHASAN HASIL TEMUAN 

PENELITIAN 

Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Hasil dari uji t (uji parsial) menunjukkan 

bahwa untuk variabel rotasi kerja diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < dari 0,05 

maka dinyatakan bahwa Ho ditolak. Dapat 

diartikan bahwa hipotesis 1 (H1) Motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan Perum Perhutani Divisi Regional 

Jawa Timur dinyatakan diterima.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

terdahulu dari Saifudin (2017) dimana hasil 

penelitiannya mengatakan motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan negeri di Madaru Hosptil Provinsi 

Sulawesi Tengah. 

Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Hasil dari uji t (uji parsial) menunjukkan 

bahwa untuk variabel Lingkungan Kerja 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,294 > 

dari 0,05 maka dinyatakan bahwa Ho 

diterima. Dapat diartikan bahwa hipotesis 2 

(H2) yang artinya lingkungan kerja tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian terdahulu dari Mamesah (2016) 

dimana hasil penelitian ini dan hipotesis 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja, 

disiplin kerja dan loyalitas kerja secara 

simultan dan parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

LPP RRI Manado. 

Pengaruh Loyalitas Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Hasil dari uji t (uji parsial) menunjukkan 

bahwa untuk variabel loyalitas diperoleh nilai 



 

 

signifikansi sebesar 0,004 < dari 0,05 maka 

dinyatakan bahwa Ho ditolak. Dapat 

diartikan bahwa hipotesis 3 (H3) loyalitas 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 

dinyatakann diterima.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

terdahulu dari Nuryani, Dwi (2016) dimana 

hasilnya adalah mengatakan loyalitas 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Puncak Sejati Jepara. 

Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, 

Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil dari uji F (uji simultan) menunjukkan 

bahwa motivasi, lingkungan kerja dan 

loyalitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 maka dinyatakan bahwa Ho 

diterima. Dapat diartikan bahwa hipotesis 4 

(H4) motivasi kerja, lingkungan kerja dan 

loyalitas secara simultan berpengaruh 

signfikan terhadap kinerja karyawan Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 

dinyatakan diterima.  

Hasil penelitian ini didukung oleh peneltian 

terdahulu dari Kuncoro (2013: 157) dimana 

hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

motivasi, lingkungan kerja dan loyalitas 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

melalui pengumpulan data, pengolahan data, 

dan analisis data terkait dengan pengaruh 

motivasi kerja, lingnkungan kerja dan 

loyalitas terhadap kinerja karyawan Perum 

Perhutani Divisi Regional di Jawa Timur 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pada variabel motivasi berdasarkan hasil 

uji t (uji parsial) dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa 

berpengaruh signifikan antara motivasi 

terhadap kinerja karyawan pada Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.  

2. Pada variabel lingkungan kerja 

berdasarkan hasil uji t (uji parsial) dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,294 > 0,05 

menunjukkan bahwa berpengaruh tidak 



 

 

signifikan antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.  

3. Pada variabel loyalitas berdasarkan hasil 

uji t (uji parsial) dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,004 < 0,05 menunjukkan bahwa 

berpengaruh signifikan antara loyalitas 

terhadap kinerja karyawan pada Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.  

4. Pada variabel motivasi kerja, lingkungan 

kerja dan loyalitas berdasarkan hasil uji F 

(uji simultan) dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa 

secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara motivasi kerja, 

lingkungan kerja dan loyalitas terhadap 

kinerja karyawan pada Perum Perhutani 

Divisi Regional Jawa Timur. 

Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini 

merupakan hasil dari pengamatan dan 

penelitian yang telah dilakukan, terlebih lagi 

karena adanya kekurangan-kekurangan 

seperti yang telah disampaikan maka saran 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :  

1. Saran untuk Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Timur hendaknya lebih 

meningkatkan lingkungan kerja para 

karyawannya, agar mereka bisa lebih 

termotivasi serta memiliki kepuasan kerja 

yang tinggi sehingga akan berdampak 

pada peningkatan kinerja karyawan dan 

tercapainya tujuan perusahaan.  

2. Saran untuk karyawan Perum Perhutani 

Divisi Regional Jawa Timur mampu 

berkomunikasi dengan atasan / pimpinan 

terkait dengan motivasi, lingkungan kerja 

dan loyalitas yang telah diberikan 

perusahaan, agar dapat tercapainya 

hubungan yang baik antara karyawan dan 

pimpinan sehingga diharapkan karyawan 

mampu bekerja sama dengan baik serta 

dapat menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai dengan yang telah 

ditetapkan peusahaan.  



 

 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya Variabel 

dalam penelitian ini hanya terbatas 

motivasi, lingkungan kerja dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan. Peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan faktor-

faktor lain atau variabel lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan, seperti variabel gaya 

kepemimpinan, stres kerja, disiplin kerja, 

semangat kerja, serta peneliti selanjutnya 

juga dapat melibatkan lebih banyak 

responden dalam melakukan penelitian 

yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Hasibuan, H. Malayu S. P. 2016. Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi 

Aksara 

Achmad Fadhil dan Yuniadi Mayowan. (2018). 

Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan AJB 

Bumiputera. Jurnal Administrasi Bisnis. 

Vol. 54, No. 1, Januari 2018. 

Sutrisno, Edy. 2012. Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Edisi 1. Cetakan Keempat. 

Prenada Media Group. Jakarta. 

Ramadhan, Nabilah dan Jafar Sembiring. 2017. 

“Pengaruh Employee Engagement 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia, TBK”, 

(online), jild 14, No 01, diakses pada 02 

Desember 2017. 

Anwar Prabu Mangkunegara. 2015. Sumber 

Daya Manusia Perusahaan. Cetakan 

kedua belas. Remaja Rosdakarya: 

Bandung. 

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2013. Manajemen 

Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Bangun, Wilson 2012. “Manajemen Sumber 

Daya Manusia”. Jakarta, Erlangga. 

Bintoro dan Daryanto. 2017. Manajemen 

Penilaian Kinerja Karyawan. Cetakan 1. 

Yogyakarta: Gava Media. 

Sedarmayanti, 2012. Good Governance 

“Kepemerintahan yang Baik. Bagian 

Kedua Edisi Revisi. CV Mandar Maju. 

Bandung 

Sriyono, dan Farida Lestari. 2013. “Pengaruh 

Teamwork, Kepuasan Kerja, dan 

Loyalitas terhadap Produktifitas pada 

Perusahaan Jasa”, Sidoarjo: Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Saifudin (2017). Pengaruh Motivasi, 

 Komitmen, Lingkungan  Kerja 

dan Stres Kerja terhadap Kinerja 

PegawaiNegeri Sipil di Rumah Sakit 

Daerah Madani Provinsi Sulawesi 

Tengah. Jurnal Katalogis, Volume 5 

Nomor 2 

Mamesah, Andrew. 2016. Pengauh Lingkungan 

kerja, Disiplin kerja dan Loyalitas kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan pada LPP 

RRI Manado. 

Nuryani, Dwi.2012. “Pengaruh Loyalitas dan 

Etos     Kerja     Terhadap     Kinerja 

pada CV Puncak Sejati Jepara 

Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk 

Bisnis dan Ekonomi Edisi 4. Jakarta: 

Erlangga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


