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ABSTRAK
Penelitian ini, peneliti bertujan; untuk mengetahui dan menganalisis

pengaruh secara simultan dan secara parsial variabel LingkunganKeija, Motivasi
kerja dan Disiplin Kerja terhadap variabel kineija karyawan.

Populasi penelitian karyawan PT. Green Worldwide Panutan Sidoarjo
betjumlahl25 orang sesuai dengan teknik penentuan sampel (Proportionate
Stastified Random Sampling) dan menggunakan rumus Slovjn, maka sampel yang
diperoleh sejumlah 95 orang dan tingkat kepercayaan 5%. Teknik yang
digunakan untuk pengum,pulan data menggunakan teknik penyebaran kuisioner.
Sedangkan metode analisis dan pengujian hipotesis, Peneliti menggunakan uji F
(simultan), uji T (parsial), analisis koefisien determinasi (R2), dan analisis regresi
linear berganaa.

Dari hasil penelitian secara simultan bahwa : Lingkungan Kerja,
Motivasi kerja dan Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap kineija
karyawan. Secara parsial, Lingkungan Kerja Motivasi kerja dan DisiplinKerja
berpengaruh siginifikan dan positif terhadap kineija karyawan. Variabel Disiplin
Kerja merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi Kineija karyawan
pada PT. Green Worldwide Panutan Sidoarjo.
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PENDAHULUAN

Suksesnya sebuah usaha ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya
adalah faktor sumber daya manusia. Jika manajemen sumber daya manusia itu
baik maka eksistensi perusahaan dimasa depan akan menjadi baik, dan sebaliknya
bila manajemen sumber daya manusianya kacau maka jalannya perusahaan pun
akan kacau.Salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia, karena sumber
daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai
dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki
oleh perusahaan. Kineija karyawan merupakan suatu dasar yang dapat dijadikan
sebagai petunjuk mengenai kualitas sumber daya manusia dari karyawan yang
bersangkutan, meski banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja
karyawan. Kineija karyawan juga dapat dijadikan acuan dan tolak ukur tentang
baik buruknya sistem kerja yang ada, mulai dari sistem latihan dan pengembangan
kerja karyawan yang diberikan, sistem penempatan dan kesempatan kerja
karyawan, sistem informasi yang ada dalam organisasi yang semuanya terkait












