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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh prestasi kerja karyawan PT.Maju Bersama Kediri yang 

dari awal berdiri hingga sekarang perusahaan mengalami peningkatan prestasi kerja yang lambat. 

Peningkatan prestasi kerja merupakan salah satu tujuan perusahaan. Cara yang dapat di lakukan untuk 

meningkatkan prestasi kerja, diantaranya dengan konflik, lingkungan kerja, dan gaya kepemimpinan. 

Permasalahan penelitian ini adalah apakah konflik, lingkungan kerja, dan gaya kepemimpinan 

berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap prestasi kerja karyawan PT. Maju Bersama 

Kediri?.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampling jenuh dimana semua populasi dijadikan sampel. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 30 orang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan 

teknik kuesioner. Sedangkan teknik analisis menggunakan teknik regresi linier berganda dengan 

terlebih dahulu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas dengan sofware SPSS.  

Kesimpulan hasil dari hasil penelitian ini adalah (1) ada pengaruh signifikan konflik terhadap 

prestasi kerja karyawan PT. Maju Bersama Kediri, (2) ada pengaruh signifikan lingkungan kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. Maju Bersama Kediri, (3) ada pengaruh signifikan gaya 

kepemimpinan terhadap prestasi kerja karyawan PT. Maju Bersama Kediri, (4) ada pengaruh 

signifikan antara konflik, lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja karyawan 

PT. Maju Bersama Kediri. 

 

Kata Kunci  : Prestasi Kerja, Konflik, Lingkungan Kerja Gaya Kepemimpinan. 
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I. LATAR BELAKANG 

Suatu perusahaan dalam  menjalankan 

aktivitas usaha, selalu membutuhkan 

berbagai sumberdaya. Sumber daya 

manusia misalnya, menjadi sumber daya 

yang penting bagi perusahaan karena 

memiliki pengetahuan, kemampuan, bakat 

dan kreativitas yang sangat dibutuhkan 

perusahaan untuk mencapai tujuan. Suatu 

perusahaan idealnya memiliki karyawan 

yang berprestasi, karena hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan dan 

prestasi perusahaan tersebut. Prestasi kerja 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya (Hasan dalam 

Sunyoto, 2013:18). 

Ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan, di 

antaranya konflik, lingkungan kerja dan 

gaya kepemimpinan. Konflik mengacu pada 

suatu proses dimana satu pihak individu 

atau kelompok merasakan tidak cocok atau 

berbeda pandangan dengan kelompok atau 

individu lain. Konflik dalam sebuah 

organisasi terjadi karena berbagai sebab, 

antara lain, komunikasi yang tidak lancar, 

tidak jelas struktur atau pekerjaan dan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kepribadian yang dimiliki oleh masing – 

masing individu maupun kelompok yang 

berbeda. 

Konflik yang terjadi dalam sebuah 

organisasi akan memberikan pengaruh 

terhadap suasana kerja khususnya kinerja 

karyawan. Di era modern saat ini yang 

ditandai dengan tingginya tuntutan 

kebutuhan individu dan tekanan sosial 

ekonomi yang cukup berat dan rumit 

konflik akan mudah terjadi. Hal ini bisa 

terjadi juga karena banyak orang dengan 

masing-masing pemikiran dan pendapat 

dalam menghadapi kerumitan pekerjaan 

yang dihadapi organisasi (Sudarmanto, 

2009:149). 

Pada dasarnya konflik bukan suatu 

hal yang buruk. Konflik dapat berdampak 

positif namun juga negatif. Dampak 

positifnya antara lain, konflik dapat 

meningkatkan kualitas keputusan 

organisasional, konflik dapat membuka dan 

menyelesaikan masalah yang sebelumnya 

diabaikan, dan konflik dapat mendorong 

munculnya ide – ide baru untuk melakukan 

perubahan. Bagi perusahaan, hal ini tentu 

akan memberikan keuntungan dimana 

prestasi kerja karyawan akan mengalami 

peningkatan sehingga meningkatkan 

kualitas perusahaan. Disisi lain dampak 

negatif  konflik antara lain, konflik 

menimbulkan ketegangan, mengalihkan 

perhatian karyawan dari tugas yang 

dikerjakan, pada akhirnya akan berdampak 

negatif pada kinerja individu , kelompok 

maupun organisasi. Agar konflik tidak 

menimbulkan pengaruh negatif yang 

merugikan, maka konflik harus segera 

diselesaikan. Proses penyelesaian konflik 

harus di lakukan secara cepat dan bijaksana. 

Hal ini di lakukan untuk menghindari 
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terganggunya sistem kerja, suasana kerja 

dan kinerja karyawan itu sendiri.  

Faktor lain yang mempengaruhi 

prestasi kerja karyawan yaitu lingkungan 

kerja. Lingkungan kerja yang tidak baik 

akan menyebabkan prestasi kerja menurun 

atau menurunnya produktivitas kerja. 

Sedangkan lingkungan kerja yang baik 

meliputi fisik dan non fisik yang berada di 

sekitar karyawan saat melakukan pekerjaan 

dapat menaikkan prestasi. Suasana kerja 

yang nyaman dan fasilitas yang memadai 

diharapkan memberikan rasa puas bagi 

karyawan, dan menumbuhkan gairah untuk 

bekerja lebih baik. Lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekarja / karyawan dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam melakukan 

tugas-tugas yang di bebankan (Nitisemito, 

2001:109). 

Selain itu setiap pemimpin memiliki 

gaya kepemimpinan tersendiri dalam 

mengarahkan karyawannya. Gaya 

memimpin seseorang sangat menentukan 

tingkat keberhasilan kerja dari 

karyawannya. Semakin baik gaya 

memimpin seorang pemimpin maka 

semakin tinggi tingkat keberhasilan kerja 

karyawannya. Seorang pemimpin adalah 

sosok panutan bagi karyawannya, 

pemimpin memiliki tugas dan kewajiban 

untuk memberikan perlindungan dan 

motivasi secara pribadi dan mengelola 

kegiatan agar mencapai tujuan yang telah  

di programkan. Dan hal tersebut dapat 

menentukan prestasi dan karir seorang 

pekerja atau karyawan. Kemudian disiplin 

yang baik mencerminkan besarnya 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-

tugas yang di berikan kepadanya. Hal ini 

mendorong gairah kerja, semangat 

kerja,dan terwujudnya tujuan perusahaan, 

tujuan karyawan, dan tujuan masyarakat 

(Hasibuan, 2011:21) 

Permasalahan tersebut akan diteliti di 

PT. Maju Bersama Kediri, adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pembuatan mesin industri. Dalam studi 

awal penelitian tampaknya perusahaan 

memiliki permasalahan kerja, tepatnya 

masalah prestasi kerja karyawan. Dari awal 

berdiri hingga sekarang perusahaan 

mengalami peningkatan prestasi yang 

lambat, hal ini disebabkan oleh faktor-

faktor yang dominan yaitu konflik, 

lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan. 

Konflik yang terjadi didalam 

perusahaan ada konflik eksternal dan 

konflik internal. Konflik eksternal yaitu 

persaingan antar karyawan saat bekerja, dan 

konflik kecemburuan sosial misal karyawan 

satu dengan lainnya berbeda perlakuan. 

Konflik ini dapat diatasi oleh perusahaan, 

misal konflik antar individu yang 

merugikan dapat di musyawarahkan. 

Kemudian konflik internal yaitu 

berhubungan dengan kepribadian karyawan 

yang juga dapat menimbulkan setres saat 
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bekerja. Selain itu mengenai lingkungan 

kerja, lingkungan kerja yang kurang 

nyaman dan kondusif akan mempengaruhi 

kinerja karyawan. Perusahaan berusahan 

membuat lingkungan yang nyaman dan 

koondusif misal dengan memasang fentilasi 

dan kipas angin agar suhu udara tetap 

terjaga.   Kemudian untuk gaya 

kepemimpinan, seorang pemimpin harus 

bisa menjalin hubungan pribadi yang baik 

dengan karyawannya, menyadari bahwa 

karyawan adalah sumber daya yang 

berharga bagi perusahaan, dan mampu 

memahami apa yang di inginkan oleh 

karyawannya demi tercapainya tujuan 

perusahaan. 

Adapun tujuan yang ingin diperoleh 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

dan menganalisis : 

1. Pengaruh konflik terhadap prestasi kerja 

karyawan PT.Maju Bersama Kediri 

2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap 

prestasi keja karyawan PT.Maju 

Bersama Kediri 

3. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

prestasi kerja karyawan PT.Maju 

Bersama Kediri 

4. Pengaruh antara konflik, lingkungan 

kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap 

prestasi kerja karyawan. 

 

II. METODE 

Pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik sampling jenuh dimana semua 

populasi dijadikan sampel. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 30 responden yang 

merupakan karyawan PT.Maju Bersama 

Kediri. Sumber data yang di gunakan 

adalah data primer dan skunder. Adapun 

teknik pengumpulan data yang di gunakan 

adalah kuesioner. Untuk metode analisis 

yang di gunakan adalah metode regresi 

linier berganda dengan terlebih dahulu di 

uji dengan uji validitas dan reliabilitas 

dengan sofware SPSS. 

Dari hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas berdasarkan kuesioner dapat di 

lihat pada tabel berikut: 

Tabel Hasil Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Nizar Irfana Rahmadani | 14.1.02.02.0039 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 6|| 

 
 

Dari hasil uji validitas dapat dilihat 

bahwa semua variabel mempunyai nilai 

hitung lebih besar dari r tabel. 

Tabel Hasil Uji Realiabilitas 

 

 

 
 

Berdasar tabel di atas di ketahui 

bahwa nilai cronbach alpha lebih besar dari 

0,6. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi variabel 

terikat, variabel bebas atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak 

(Ghozali 2013:160). 

 

 

 

 

 

 

Gambar Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar hasil analisis 

data diatas, maka dapat di lihat bahwa 

grafik normal probability plot of regression 

standardized menunjukkan pola grafik 

normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang 

menyebar di sekitar garis diagonal dan 

penyebarannya mengikuti garis diagonal. 

Jadi dapat di simpulkan bahwa model 

regresi dapat dipakai, karena memenuhi 

asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Tabel Multikolinieritas 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat 

setiap variabel bebas mempunyai nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Jadi 

dapat di simpulkan bahwa tidak ada 

hubungan antar variabel atau 

multikolinieritas telah terpenuhi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan 

untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi kesamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan Scatterplot. Hasil pengujian 

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan Gambar output 

pengujian yang dihasilkan, diketahui titik-

titik menyebar secara acak tersebar diatas 

dan dibawah titik 0 sumbu Y. Maka dapat 
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disimpulkan tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas dalam model regresi 

yang dilakukan. 

4. Uji Autokorelasi 

Pedoman yang dapat dijadikan 

pengambilan keputusan yaitu jika nilai D-

W berada diantara -2 dan tidak +2 maka 

tidak terjadi autokorelasi (Santoso 

2000:219).  Hasil uji autokorelasi dilihat 

dari hasil perhitungan Durbin Watson 

seperti berikut ini: 

Tabel Autokorelasi 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 

2,155 sedangkan DW tabelnya untuk 

tingkat α=5% dengan n=30 dan k=3 adalah 

batas bawah  (du = 1,659) dan batas atas (4-

du = 2,341) dapat disimpulkan nilai Durbin-

Watson (DW) terletak antara du dan 4-du, 

sehingga model regresi tersebut tidak 

terjadi autokorelasi. 

5. Koefisiensi Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah 

satu nilai statistic yang dapat di gunakan 

untuk mengetahui hubungan antara variabel 

terikat (Y) dengan semua variabel bebas 

(X) yang menjelaskan secara bersama-

sama. Nilai koefisien determinansi dapat 

dilihat dari hasil perhitungan adjusted R 

Square pada output Summary. Berikut 

adalah hasil perhitungannya: 

Tabel Koefisiensi Determinasi 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis pada 

table diperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 

0,751. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa konflik, lingkungan kerja dan gaya 

kepemimpinan dapat menjelaskan prestasi 

kerja karyawan sebesar 75,1% dan sisanya 

yaitu 24,9% di jelaskan oleh variabel lain 

yang tidak di kaji dalam penelitian ini. 

6. Analisis Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda di 

gunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel konflik, lingkungan kerja 

dan gaya kepemimpinan secara parsial 

maupun bersama-sama terhadap variabel 

terikat prestasi kerja Karyawan. 

Perhitungan statistik dalam analisis regresi 

linier berganda dijelaskan pada tabel di 

bawah: 

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil table diatas maka 

dapat dibuat persamaan regresi berganda 

sebagai berikut:  
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Y = 7,037 +  0,210X1 + 0,630X2 + 0,234X3 

Berdasarkan tabel menunjukkan 

bahwa persamaan regresi linear berganda 

yang diperoleh dari hasil uji analisis yaitu Y 

= 7,037 +  0,210X1 + 0,630X2 + 0,234X3 +  

persamaan regresi tersebut mempunyai 

makna sebagai berikut : 

(a) Konstanta = 7,037  

Jika variabel 1 satuan konflik (X1), 

Lingkungan Kerja (X2), dan Gaya 

Kepemimpinan (X3) tidak berpengaruh 

atau = 0, maka prestasi kerja karyawan 

(Y) akan menjadi 7,037 

(b) Koefisien X1 = 0,210 

Setiap penambahan 1 satuan variabel 

konflik (X1), Lingkungan Kerja (X2), 

dan Gaya Kepemimpinan (X3) tetap 

dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan prestasi kerja karyawan 

(Y) sebesar  0,210 satuan. 

(c) Koefisien X2 = 0,630 

Setiap penambahan 1 satuan variabel 

Lingkungan Kerja (X2) dengan konflik 

(X1), dan Gaya Kepemimpinan (X3) 

tetap dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan prestasi kerja karyawan 

(Y) sebesar 0,630 satuan. 

(d) Koefisien X3 = 0,234 

Setiap penambahan 1 satuan variabel 

Gaya Kepemimpinan (X3) dengan 

konflik (X1), dan Lingkungan Kerja 

(X2) tetap dan tidak berubah, maka 

akan meningkatkan prestasi kerja 

karyawan (Y) sebesar 0,234 satuan. 

7. Pengujian Hipotesis 

a. Uji F (Simultan) 

Dalam penelitian ini, F di gunakan 

untuk melihat signifikansi pengaruh 

variabel konflik, lingkungan kerja, dan 

gaya kepemimpinan secara simultan 

(bersama-sama) terhadap prestasi kerja 

karyawan.pengujian di lakukan dengan 

melihat nilai F hitung, F tabel, dan taraf 

signifikansinya pada tabel ANOVA. 

Jika F hit > F tab  atau taraf 

signifikansinya < 0,05 maka hipotesis di 

terima, sebaliknya apabila taraf 

signifikansinya > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Berikut hasil pengujian secara 

simultan menggunakan uji yang 

nilainya akan dibandingkan dengan 

signifikansi 0,05atau 5%. 

Tabel Hasil Uji F (Simultan) 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada SPSS dalam table diperoleh nilai 

signifikan adalah 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikan uji 

F variabel Konflik X1, Lingkungan kerja 

X2, dan Gaya kepemimpinan X3 < 0,05 

yang berarti H0 di tolak dan Ha di terima. 

Hasil dari pengujian simultan ini adalah 

konflik, lingkungan kerja dan gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan 
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terhadap prestasi kerja karyawan 

PT.Maju Bersama Kediri. 

b. Uji T (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh yang signifikan dari masing-

masing variabel konflik, lingkungan 

kerja dan gaya kepemimpinan dengan 

variabel prestasi kerja. Pengujian di 

lakukan dengan melihat nilai t hitung > t 

tabel dan taraf signifikansinya < 0,05 

maka hipotesis di terima, sebaliknya jika 

taraf signifikansinya > 0,05 maka 

hipotesis ditolak. 

Tabel Hasil Uji t (parsial) 

 

 

 

 

 

 

 

i. Pengujian hipotesis 1 

Berdasarkan hasil perhitungan 

dalam tabel di peroleh nilai signifikan 

variabel Konflik adalah 0,019. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikan uji 

t variabel Konflik < 0,05 yang berarti 

H0 di tolak dan Ha di terima. Konflik 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

ii. Pengujian hipotesis 2 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada tabel di peroleh nilai signifikan 

variabel Lingkungan Kerja adalah 

0,000 Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel Lingkungan 

kerja < 0,05 yang berarti H0 di tolak 

dan Ha di terima. Hasil dari pengujian 

parsial ini adalah  Lingkungan kerja 

karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

iii. Pengujian hipotesis 3 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada SPSS for windows versi 24 dalam 

tabel diperoleh nilai signifikan variabel 

Gaya Kepemimpinan adalah 0,017. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 

uji t variabel gaya kepemimpinan < 

0,05 yang berarti H0 di tolak dan Ha di 

terima. Hasil dari pengujian parsial ini 

adalah Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh terhadap prestasi kerja 

karyawan. 

 

8. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara 

statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa 

secara parsial semua variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Pengaruh yang di berikan bersifat positif 

artinya semakin tinggi konflik, Lingkungan 

Kerja , dan gaya kepemimpinan 

mengakibatkan semakin tinggi pula prestasi 

kerja yang di hasilkan. Hasil tersebut sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan. Hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya. Penjelasan dari 

masing-masing pengaruh variabel di 

jelaskan sebagai berikut: 
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a. Pengaruh Konflik  terhadap Prestasi 

Kerja 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis H1 telah membuktikan 

pengaruh antara konflik terhadap 

prestasi kerja melalui hasil perhitungan 

yang telah di lakukan di peroleh taraf 

signifikan sebesar 0,019 tersebut < 0,05, 

atau bisa dilihat dari t hitung 2,503> 

1,706, dengan demikian Ha di terima dan 

H0 di tolak. Pengujian ini secara statistik 

membuktikan bahwa konflik 

berpengaruh positif terhadap prestasi 

kerja karyawan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa konflik mempunyai 

peran yang sangat erat dalam 

menentukan tinggi rendahnya prestasi 

kerja karyawan.  

Penelitian ini mendukung teori dari 

konflik yang positif akan menghasilkan 

persaingan yang sehat (Hasibuan, 

2001:198). Dengan persaingan yang 

sehat, karyawan akan lebih kreatif, 

dinamis dan berlomba-lomba untuk 

mencapai prestasi kerja yang optimal. 

Hal ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang di lakukan Hartati 

(2006) yang menyatakan bahwa secara 

parsial variabel konflik kerja 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

kerja karyawan. 

b. Pengaruh Lingkungan Kerja 

Terhadap Prestasi Kerja  

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis H1 telah membuktikan terdapat 

pengaruh antara lingkungan kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

Melalui hasil perhitungan yang telah di 

lakukan di peroleh taraf signifikan 

sebesar 0,000 tersebut < 0,05, atau bisa 

dilihat dari t hitung 4,026 >1,706, 

dengan demikia Ha di terima dan H0 di 

tolak. Pengujian ini secara statistik 

membuktikan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap prestasi 

kerja karyawan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa lingkungan kerja 

mempunyai peran yang sangat penting 

dalam menentukan tinggi rendahnya  

prestasi kerja karyawan.  

Lingkungan kerja adalah 

keseluruhan sarana dan prasarana kerja 

yang ada di sekitar pekerja  yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan 

(Sutrisno 2012:118). Lingkungan kerja 

merupakan segala sesuatu yang ada di 

sekitar tempat kerja, lebih banyak fokus 

pada benda-benda dan situasi kondisi 

sekitar tempat kerja sehingga dapat 

mempengaruhi karyawan dalam 

menjalankan tugas tugasnya, masalah 

lingkungan kerja dalam suatu organisasi 

sangat penting, dan di perlukan adanya 

pengaturan maupun penataan faktor-

faktor lingkungan kerja dalam 

penyelenggaraan aktivitas organisasi.  
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Hasil penelitian ini memperkuat 

penelitian yang di lakukan oleh Tri 

Widodo (2010) dengan judul Pengaruh 

Lingkungan Kerja , Budaya Organisasi 

dan Kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai kecamatan sidorejo kota 

salatiga berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

c. Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis H1 telah membuktikan terdapat 

pengaruh antara gaya kepemimpinan 

terhadap prestasi kerja. Melalui hasil 

perhitungan yang telah di lakukan di 

peroleh taraf signifikan sebesar 0,017 

tersebut < 0,05, atau bisa dilihat dari t 

hitung 2,538 > 1,706, dengan demikian 

Ha di terima dan H0 di tolak. Pengujian 

ini secara statistik membuktikan bahwa 

gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

Kepemimpinan adalah cara 

seorang pemimpin mempengaruhi 

perilaku bawahannya, agar mau bekerja 

sama dan produktif untuk mencapai 

tujuan organisasi Hasibuan 2001:170). 

Kepemimpinan bagian yang dianggap 

penting dalam manajemen organisasi, 

yang dimana melekat pada diri seorang 

pemimpin dalam bentuk kemampuan 

dan atau proses untuk mempengaruhi 

orang lain, bawahan atau kelompok, agar 

mau berperilaku seperti apa yang di 

kehendaki pemimpin, dan memperbaiki 

budayanya,serta memotivasi dan 

mengarahkan ke dalam aktivitas positif 

yang berhubungan dengan pekerjaan 

dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi.  

Hasil penelitian ini memperkuat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bernadine vita (2004) dengan judul 

Pengaruh Kepemimpinan , Budaya 

Organisasi dan lingkungan kerja 

terhadap prestasi kerja guru dan 

karyawan pada yayasan tri Asih Jakarta 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

d. Pengaruh Konflik, Lingkungan Kerja 

dan Gaya kepemimpinan terhadap 

prestasi kerja karyawan. 

Hasil dari pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh secara simultan 

konflik, lingkungan kerjadan gaya 

kepemimpinan terhadap prestasi kerja 

karyawan. Berdasarkan tabel diperoleh 

nilai signifikan Uji F sebesar 0,000 yang 

artinya lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yaitu 0,05 atau 5%, atau bisa 

dilihat dari t hitung 30,209 > 2,74 f 

tabel, H0 di tolak dan Ha di terima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan konflik, lingkungan 

kerja karyawan dan gaya kepemimpinan 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

Dengan nilai koefisien determinasi R2 
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sebesar 0,751 yang berarti bahwa 75,1% 

prestasi kerja karyawan dapat dijelaskan 

oleh ketiga variabel independen. Dari 

persentase yang tergolong tinggi 

tersebut, menunjukkan bahwa masih 

terdapat variabel lain yang dapat 

menjelaskan prestasi kerja karyawan , 

tetapi tidak di masukkan dalam 

penelitian ini yaitu sebesar 24,9%. Dari 

ketiga variabel yaitu konflik, lingkungan 

kerja dan gaya kepemimpinan, Dominan 

terhadap kinerja pegawai adalah gaya 

kepemimpinan dengan nilai beta sebesar 

0,509. 

 

IV. PENUTUP 

1. Simpulan 

a. Ada pengaruh yang signifikan konflik 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

Maju Bersama Kediri.  

b. Ada pengaruh yang signifikan 

lingkungan kerja terhadap prestasi 

kerja karyawan PT. Maju Bersama 

Kediri.  

c. Ada pengaruh yang signifikan gaya 

kepemimpinan terhadap prestasi kerja 

karyawan PT. Maju Bersama Kediri.  

d. Ada pengaruh yang signifikan antara 

konflik, lingkungan kerja dan gaya 

kepemimpinan secara simultan 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

Maju Bersama Kediri. 

 

 

2. Saran 

a. Bagi Perusahaan 

Dalam penelitian ini variabel 

konflik, lingkungan kerja, dan gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

Maju Bersama Kediri, sehingga 

perusahaan harus lebih 

memperhatikan:  

1) Konflik, konflik yang terjadi 

hendaknya segera diselesaikan 

dengan bijak agar tidak 

mengganggu berlangsungnya 

kegiatan perusahaan.  

2) Lingkungan kerja, lingkungan 

kerja sangat berpengaruh positif 

bagi para karyawan sehingga 

perusahaan harus tetap 

mempertahankan lingkungan yang 

sudah ada agar tetap terjaga 

karena jika lingkungan kerja 

mengalami perubahan sedikit saja 

akan sangat berpengaruh pada 

keberlangsungan perusahaan. 

3) Gaya kepemimpinan, seorang 

pemimpin adalah panutan bagi 

bawahannya dan harus bisa 

menjadi motivator bagi 

karyawannya. Hendaknya seorang 

pemimpin memiliki gaya 

kepemimpinan yang baik dan 

bijak. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan dilakukan 

penelitian lebih lanjut berdasarkan, 

jumlah sampel yang lebih banyak, 

tempat yang berbeda, dan tetap 

berhubungan dengan prestasi kerja, 

konflik, lingkungan kerja dan gaya 

kepemimpinan. Karena dalam 

penelitian ini lingkungan kerja 

menjadi variabel yang paling 

berpengaruh sehingga peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat 

memperkuat penelitian ini. 
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