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ABSTRAK 

 
Duwi Indri Ayu Martia: Pengaruh Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Rukun  Bersama Sentosa Kediri, Skripsi, Manajemen, FE UN PGRI Kediri, 

2017. 

 

Kata Kunci   : kepemimpinan, disiplin kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan yang baik 

diperlukan kepemimpinan, disiplin kerja, dan lingkungan kerja yang baik dalam sebuah perusahaan. 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang 

signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di  PT. Rukun  Bersama Sentosa Kediri  

(2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan di  PT. Rukun  Bersama Sentosa Kediri (3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Rukun  Bersama Sentosa Kediri 

(4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan di  PT. Rukun  Bersama Sentosa Kediri. 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

dari PT. Rukun  Bersama Sentosa Kediri dan sampel yang digunakan sebanyak 30 orang. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling. Alat analisis yang digunkan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan software SPSS for windows versi 23. Hasil dari 

penelitian ini adalah (1) Ada pengaruh yang signifikan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di 

PT. Rukun  Bersama Sentosa Kediri. (2) Ada pengaruh yang signifikan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. Rukun  Bersama Sentosa Kediri. (3) Ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan di PT. Rukun  Bersama Sentosa Kediri. (4) Ada pengaruh yang signifikan 

kepemimpinan, kedisiplinan, dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan di PT. 

Rukun  Bersama Sentosa Kediri 
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Latar Belakang 

Persaingan di dunia bisnis saat ini 

cukup ketat, untuk memenangkan 

persaingan  setiap perusahaan harus 

berusaha memiliki sumber daya manusia 

yang berkualitas. Sumber daya yang 

berkualitas adalah sumber daya manusia 

yang tinggi kinerjanya. Kinerja karyawan 

yang tinggi menunjukan kinerja 

perusahaan yang tinggi juga. 

 Menurut Mangkunegara (2012:9) 

Kinerja Karyawan adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan antara 

lain kepemimpinan, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja. 

 Peranan pemimpin dalam 

kehidupan berorganisasi sangat 

dibutuhkan karena tiada organisasi tanpa 

pimpinan. Agar karyawan termotivasi 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

kerja mereka dengan demikian karyawan 

berusaha secara terus menerus untuk 

meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Oleh karena itu diperlukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 

Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas maka 

perlu untuk melakukan penelitian dengan 

judul : “Pengaruh Kepemimpinan, 

Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Rukun Bersama Sentosa Kediri”. 

Rumusan Masalah  : 

1. Apakah ada pengaruh signifikan 

kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan PT.Rukun Bersama Santosa 

Kediri ? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan 

disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan PT.  Rukun Bersama Santosa 

Kediri ? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan  PT.  Rukun Bersama 

Santosa Kediri ? 

4. Apakah ada pengaruh secara simultan 

dari kepemimpinan, disiplin kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. Rukun Bersama 

Sentosa Kediri ? 

Kajin Teori 

 Menurut Bangun (2012:231) 

kinerja adalah hasil pekerjaan yang 

dicapai karyawan berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. 

Karyawan adalah orang yang melakukan 

pekerjaan dengan mendapatkan imbalan  
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jasa berupa gaji dan tunjangan dari 

perusahaan.  

Menurut Bangun (2011:131) 

Kepemimpinan secara luas meliputi 

proses secara luas mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi 

perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, 

mempengaruhi untuk memperbaiki 

kelompok dan budayanya.  

Menurut  Rivai dan Jauvani 

(2011:825) disiplin kerja adalah suatu alat 

yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar 

mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. 

Menurut  Nitisemito (2013:79) 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang ada disekitar karyawan dan dapat 

mempengaruhi dalam menjalankan tugas 

yang dibebankan kepadanya. 

Metode Penelitian 

Teknik Penelitian dan Pendekatan 

Menurut Sugiyonoono (2015:7), 

pendekatan kuantitatif adalah data 

penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik. Teknik 

penelitian berkaitan dengan tujuan 

penelitian yaitu menggunakan variabel 

yang sesungguhnya mempengaruhi 

variabel terikat. Namun demikian, data 

yang diperlukan dalam penelitian ini 

belum tersedia sehingga masih perlu 

menyusun instrumen pengumpulan data 

secara struktural dan formal. Atas dasar 

kriteria ini, maka teknik penelitian yang 

sesuai adalah deskriptif atau 

survey.Menurut Sugiyono (2015:13), 

penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bersifat atau bertujuan untuk 

memaparkan atau penggambaran data-

data dengan cara observasi lapangan dan 

menganalisa data tersebut.Penelitian ini 

dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

kepemimpinan, disiplin kerja dan 

lingkungan kerja sebagai variabel bebas 

dan kinerja karyawan sebagai variabel 

terikat 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah di PT Rukun 

Bersama Santosa Kediri yang 

beralamatkan di Jl. Raya minggiran, No. 

58, Desa Bangsongan, Kecamatan kayen 

kidul, Kediri. Pemilihan tempat ini 

sebagai objek penelitian adalah karena 

terdapat masalah yang dapat diteliti 

peneliti. Waktu yang di perlukan untuk 

penelitian ini yaitu selama 6 bulan sejak 

bulan februari sampai dengan bulan Juni 

2017.  
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Populasi dan Sampel  

Populasi dari penelitian ini adalah 

karyawan PT. Rukun Bersama Santosa 

kab Kediri yang berjumlah 100 orang.  

Sampel yang diambil pada penelitian 

ini adalah karyawan bagian 

pengemasan/packing berjumlah 30 orang, 

karena bagian packing memegang peranan 

paling penting terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan konsumen. 

Penentuan sampel menggunakan jenis 

Nonprobability Sampling. Menurut 

Sugiyono (2015:122), Nonprobability 

Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberikan peluang 

atau kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi dipilih menjadi 

sampel.  

 

Hasil Analisis Data  

Uji Normalitas 

  

 

 

 

 

 

 

Hasil kurva normal probability plot  

gambar 4.2 memperlihatkan bahwa titik-

titik pada grafik berhimpit dan mengikuti 

garis diagonalnya, sehingga dapat 

disimpulkan model regresi berdistribusi 

normal. 

Uji Multikolinearitas 

Terlihat semua variabel bebas, 

memiliki nilai tolerance lebih besar dari 

0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, 

sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

adanya penyimpangan asumsi klasik 

multikoliniearitas antar variabel bebas 

atau independent  dalam model. 

Uji Autokorelasi  

 

            Model Summaryb 

Mo

del 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 1,343 1,879 

 

Dalam analisis ini DW diperoleh 

sebesar 1.879, sedangkan nilai DW 

tabelnya untuk tingkat a = 5% dengan n = 

30 dan k = 3. Nilai Durbin Watson (DW) 

yang dihasilkan adalah 1,942 nilai du 

(3,30) =1,65 sehingga 4-du = 4-1,65 = 

2,35. Dapat disimpulkan nilai Durbin 

Watson (DW) terletak antara du s/d 4-du  

 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kepemimpinan ,730 1,370 

Disiplin kerja ,857 1,166 

lingkungankerja ,794 1,259 
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Uji Heterokedatisitas 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian heteroskodasitas 

menunjukkan bahwa titik-titik tidak 

membentuk pola tertentu dan titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam model regresi tidak terjadi 

heteroskedatisitas, sehingga layak untuk 

digunakan. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) -2,908 3,376 

Kepemimpinan ,392 ,179 

Disiplin kerja ,365 ,152 

lingkungankerja ,419 ,140 

 

Dari tabel diatas maka dapat dibuat 

persamaan regresi berganda sebagai 

berikut : 

Y=-2,908+0,392X1+0,365X2+0,419X3+e 

Koefisien determinasi (R2) 

Nilai AdjustedRSquare pada tabel 

4.11 adalah 0,614 menunjukkan besarnya 

variasi kepemimpinan (X1), disiplin kerja 

(X2) dan lingkungan Kerja (X3) dalam 

menjelaskan variasi Kinerja karyawan (Y) 

adalah sebesar 61,4%. Hal ini menunjukan 

berarti masih ada variabel lain sebesar 

38,6% yang dapat menjelaskan variasi 

Kinerja karyawandapat dipengaruhi 

variabel lain tetapi tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Uji t (parsial) 

 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.12 

diatas menunjukkan bahwa : 

a) Kepemimpinan (X1)  : Nilai t hitung = 

2,197> t tabel  dan nilai signifikansi. = 

0,037< 0,05 artinya kepemimpinan 

(X1) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja karyawani 

(Y). 

b) Disiplin kerja (X2)  : Nilai t hitung= 

2,398> t tabel dan nilai signifikansi = 

0,024< 0,05  artinya disiplin kerja (X2) 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja karyawan (Y). 

c) Lingkungan kerja (X3) : Nilai t hitung= 

2,988> t tabel dan nilai signifikansi = 

0,006< 0,05 artinya lingkungan kerja 

(X3) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja karyawan 

 

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

1 
,783a ,614 ,569 

Model T Sig. 

1 
(Constant) 

-,861 ,397 

Kepemimpinan 2,197 ,037 

Disiplin kerja 2,398 ,024 

Lingkungankerja 2,988 ,006 
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Uji F (Simultan) 

Dari hasil tabel 4.13 perhitungan 

statistik dengan menggunakan SPSS yang 

diringkas menunjukan bahwa Nilai F 

hitung= 13,775> F tabel  = 2,975 atau 

nilai sig. 0,000 < 0,05 artinya secara 

simultan (bersama-sama) variabel 

kepemimpinan (X1), disiplin kerja (X2) 

dan lingkungan kerja (X3) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

1. Ada pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan secara parsial terhadap  

kinerjakaryawandi PT. Rukun bersama 

sentosa Kediri. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara 

disiplin kerja secara parsial terhadap 

kinerjakaryawandi PT. Rukun bersama 

sentosa Kediri. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan kerja secara parsial 

terhadap kinerjakaryawan di PT. 

Rukun bersama sentosa Kediri. 

4. Ada pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja secara simultan 

terhadap kinerja karyawan di PT. 

Rukun bersama sentosa Kediri. 

Saran  

1. Untuk Perusahaan 

a. Faktor kepemimpinan terbukti 

berpengaruh signifikan secara parsial 

dan simultan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Rukun bersama 

sentosa Kediri, dengan t hitung sebesar 

2,197. Maka kepada PT. Rukun 

bersama sentosa Kediri. Harus dapat 

melaksanakan kepemimpinan dengan 

baik. 

b. Faktor disiplin kerja terbukti 

berpengaruh signifikan secara parsial 

dan simultan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Rukun bersama 

sentosa Kediri., dengan t hitung sebesar 

2,398. Maka kepada PT. Rukun 

bersama sentosa Kediri.Harus dapat 

mempertahankan kedisiplinan para 

karyawan dan harus ditingkatkan lagi.  

c. Faktor lingkungan kerja terbukti 

berpengaruh signifikan secara parsial 

dan simultan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Rukun bersama 

sentosa Kediri., dengan t hitung yang 

masih rendah dari kedua faktor lain 

yaitu sebesar 2,988. Maka kepada PT. 

Rukun bersama sentosa Kediri.Harus 

dapat memperbaiki lagi lingkungan 

kerja agar karyawan merasa nyaman 

dalam bekerja. 

 

 

                ANOVAa 

Model F Sig. 

1 Regression 13,775 ,000b 

Residual   
Total   
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Untuk Penelitian Selanjutnya 

 Berdasarkan dari hasil penelitian 

masih ada pengaruh dari variabel di luar 

variabel yang ada pada peneliti ini yakni 

sebesar 38,6%. Hal ini dapat menjadi 

bahan untuk melakukan penelitian 

lanjutan dalam waktu yang akan datang 

dengan memasukkan varibel diluar 

variabel yang sudah ada dalam penelitian 

ini sperti motivasi,kompensasi dan lain 

sebagainya. 
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