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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi masalah menurunnya kinerja karyawan di CV Citra Mandiri desa 

Karangsono. Gaya kepemimpinan yang diterapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh 

karyawan menyebabkan banyaknya karyawan yang mengalami penurunan kinerja, disiplin kerja 

karyawan yang kurang baik sehingga berdampak pada menurunnya kinerja,lingkungan kerja yang 

kurang baik sehingga berdampak dengan menurunnya kinerja karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan, (2) Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, (3) Pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, (4) Pengaruh gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian kausalitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh 

dengan jumlah responden 40 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, dan teknik 

analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji koefisien 

determinasi dan uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:  Ada pengaruh signifikan antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Ada pengaruh signifikan antara disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. Ada pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Ada 

pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-

sama terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini variabel lingkungan kerja yang paling 

berpengaruh. 

 

 

Kata Kunci: Kinerja karyawan, Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Lingkungan kerja 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang 

bergerak dibidang apapun memiliki tujuan 

yang sama, yaitu memajukan perusahaan 

untuk dapat bertahan dalam persaingan 

usaha yang semakin ketat. Salah satu cara 

untuk dapat bertahan dalam persaingan 

usaha adalah mengembangkan sumber 

daya manusia pada subuah perusahaan. 

Pengembangan sumber daya manusia 

merupakan suatu persoalan yang komplek, 

dimana manajemen perusahaan dituntut 

untuk membuat pola atau menyusun 

konsep sumber daya manusia yang sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. 

Pengelolaan sumber daya manusia 

diperlukan agar kinerja karyawan pada 

sebuah perusahaan mengalami 

peningkatan. 

Menurut Mangkunegara (2013:67) 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung yang di berikan. 

Apabila sebuah perusahaan ingin 

meningkatkan kinerja karyawannya, maka 

sebuah perusahaan tersebut perlu 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan antara lain adalah gaya 

kepemimpinan yang diterapkan, adanya 

displin kerja karyawan serta lingkungan 

kerja yang baik.  

Untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, gaya kepemimpinan merupakan 

salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Menurut Amirullah 

(2015:167) gaya kepemimpinan adalah 

orang yang memiliki wewenang untuk 

memberi tugas, mempunyai kemampuan 

untuk membujuk atau mempengaruhi 

orang lain melalui pola hubungan yang 

baik guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Pemimpin merupakan bagian 

pusat pengendali manajemen, sumberdaya 

pokok, dan titik sentral dari setiap aktivitas 

dari setiap aktivitas yang terjadi dalam 

perusahaan. Hal ini didukung penelitian 

dari Dwi Arum Yuniarti (2016) yang 

mengatakan Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Karyawan pada perusahaan batik tenun 

ikat Medali Emas Kota Kediri. 

Selain masalah gaya kepemimpinan 

yang diterapakan pimpinan perusahaan, 

kedisiplinan karyawan dalam bekerja 

merupakan salah faktor yang perlu 

diperhatikan sebuah perusahaan. Hasibuan 

(2010:193) menyatakan kedisplinan 

merupakan fungsi operatif manajamen 

sumber daya manusia yang terpenting 

karena semakin baik displin karyawan, 

semakin tinggi prestasi yang dicapainya. 

Tanpa displin karyawan yang baik, sulit 

bagi organisasi perusahaan mencapi hasil 
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yang optimal. Hal ini didukung penelitian 

dari Wawan Mustofa (2016) yang 

mengatakan bahwa Disiplin Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan PT Pilar Mas Kediri. 

Faktor lain yang perlu diperhatikan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan 

adalah lingkungan kerja yang baik, dimana 

lingkungan kerja yang baik akan 

berdampak pada timbulnya rasa nyaman 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya, 

hal ini juga akan berdampak pada 

meningkatnya kinerja karyawan pada 

sebuah perusahaan. Menurut Sunyoto 

(2012:43) lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan 

dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas. Jadi apabila kondisi 

lingkungan kerja perusahaan kurang 

nyaman bagi karyawan maka karyawan 

akan kurang maksimal dalam bekerja dan 

berdampak pada menurunnya kinerja 

karyawan. Hal ini didukung penelitian dari 

Fitri Triana yusuf (2015) yang mengatakan 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT Surya Zig 

Zag Kediri. 

CV Citra Mandiri adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri pupuk, yang saat ini perusahaan 

tersebut mengalami permasalahan yang 

berhubungan dengan kinerja. Dalam study 

awal peneliti, masalah kinerja karyawan 

dalam perusahaan disebabkan oleh 

kurangnya kedisiplinan kerja karyawan 

yang berakibat pada tidak tercapainya 

target produksi yang telah direncanakan 

oleh perusahaan tersebut.  

Atas dasar latar belakang 

permasalahan yang disampaikan di atas 

peniliti tertarik untuk meniliti hal tersebut 

dengan judul “Analisi Kinerja Karyawan 

CV Citra Mandiri desa Karangsono 

Ditinjau Dari Gaya Kepemimpinan, 

Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja” 

 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kausalitas, yaitu penelitian 

yang bertujuan menganalisis 

hubungan sebab-akibat antar 

variable. Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan CV Citra Mandiri 

Karangsono yang berjumlah 40 

karyawan, dan pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Sampling Jenuh sehingga 

kesuluruhan dari jumlah populasi  

sebanyak 40 karyawan dijadikan 

sampel dalam penelitian ini. Analisis 

data yang ada menggunakan SPSS 

versi 23.  
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Berikut adalah hasil 

normalitas menggunakan 

grafik histogram 

ditujukan pada gambar 

berikut: 

 

Berdasarkan gambar 

diatas menunjukkan 

bahwa data telah 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Berikut hasil uji 

multikolinieritas dari 

analisis matrik korelasi 

antar variabel indepen 

nden dan perhitungan 

nilai tolerance dan VIF: 

 

Berdasarkan tabel 

4.7 terlihat setiap variabel 

bebas mempunyai nilai 

tolerance > 0,1 dan nilai 

VIF< 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak 

ada multikolinieritas antar 

variabel bebas dalam 

model regresi ini. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji 

heteroskedastisitas 

dengan menggunakan 

grafik scatterplot 

ditunjukan pada gambar  

berikut: 

 

Dapat diketahui 

output pengujian yang 

dihasilkan, diketahui titik-

titik pola menyebar di atas 

dan di bawah titik 0 sumbu 

Y. Maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam 

model regresi yang 

dilakukan. 
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d. Uji Autokorelasi 

Berikut ini hasil uji 

Durbin Watson yang 

nilainya akan 

dibandingkan dengan 

menggunakan nilai 

signifikan sebesar 5%, 

ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

 

Dapat disimpulkan 

nilai dw terletak antara du 

s/d 4 – du, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa 

persamaan regresi tersebut 

tidak terjadi autokorelasi 

dan uji asumsi klasik telah 

terpenuhi. 

2. Analisis Linier Berganda 

Perhitungan statistik 

dalam analisis regresi linier 

berganda dijelaskan pada 

tabel berikut ini: 

 

Berdasarkan tabel 

menunjukkan bahwa 

persamaan regresi linear 

berganda yang diperoleh dari 

hasil uji analisis yaitu: 

Y =4,935Y+ 0,465X1 +0,110X2 + 0,484X3   

 

3. Koefisien Determinasi 

Untuk melihat 

besarnya pengaruh variabel  

independen terhadap variabel 

dependen secara keseluruhan 

dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

Berdasarkan hasil analisis 

pada tabel diperoleh nilai 

Adjusted R2 sebesar 0,880. 

Dengan demikian 

menunjukkan bahwa Gaya 

kepemimpinan, Disiplin 

Kerja dan Lingkungan Kerja 

dapat menjelaskan kinerja 

karyawan sebesar 88% dan 

sisanya yaitu 12% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini. 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Berikut hasil 

pengujian secara simultan 

menggunakan uji t yang 

nilainya akan 

dibandingkan dengan 

signifikansi 0,05 atau 5%. 

 

Dari tabel diatas dapat 

dinyatakan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

b. Uji simultan (Uji F) 

Berikut hasil pengujian 

secara simultan 

menggunakan uji f yang 

telah dilakukan, diperoleh 

nilai sebagai berikut: 

 

Berdasarkan tabel 

diatas dapat dilihat bahwa 

nilai Fhitung yaitu 26,154 atau 

sig 0,000 < 0,05 artinya 

secara simultan (bersama-

sama) variabel gaya 

kepemimpinan (X1), 

disiplin kerja (X2), dan 

lingkungan kerja (X3) 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan  terhadap 

Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis (H1) telah 

membuktikan terdapat 

pengaruh antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan melalui hasil 

perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh taraf 

signifikansi hasil sebesar 0,014 

tersebut < 0,05, atau bisa 

dilihat dari thitung  2,578 > 1,684  

dengan demikian H1 diterima 

dan Ho ditolak. Pengujian ini 

secara statistik membuktikan 

bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

Hal ini didukung 

penelitian dari Dwi Arum 

Yuniarti (2016) yang 

mengatakan Gaya 

Kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

Karyawan pada perusahaan batik 

tenun ikat Medali Emas Kota 

Kediri. 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ahmad RidwanRozaq | 14.1.02.02.0060 
Fakultas Ekonomi- Prodi Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

2. Pengaruh Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis (H2) telah 

membuktikan terdapat pengaruh 

antara disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan, dari hasil 

perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh taraf 

signifikansi hasil sebesar 0,028 

tersebut < 0,05, atau bisa dilihat 

dari thitung 3,751 > 1,684 dengan 

demikian H2 diterima dan Ho 

ditolak. Pengujian ini secara 

statistik membuktikan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

karyawan. 

Hal ini didukung 

penelitian dari Wawan Mustofa 

(2016) yang mengatakan bahwa 

Disiplin Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan PT Pilar Mas Kediri. 

3. Pengaruh Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis (H3) telah 

membuktikan terdapat pengaruh 

antara lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Melalui hasil 

perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh taraf 

signifikansi hasil sebesar 0,020 

tersebut < 0,05, atau bisa dilihat 

dari t hitung 4,867 > 1,684 

dengan demikian H3 diterima 

dan Ho ditolak. Pengujian ini 

secara statistik membuktikan 

bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan CV Citra 

Mandiri Karangsono. 

Hal ini didukung penelitian 

dari Fitri Triana yusuf (2015) 

yang mengatakan lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT 

Surya Zig Zag Kediri. 

4. Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, DisiplinKerja 

dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan. 

Hasil dari pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja, 

dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan 

tabel diperoleh nilai signifikan 

Uji F sebesar 0,000 yang artinya 

lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yaitu 0,05 atau 5%, 

sehingga H0 ditolak dan H4 

diterima. Dapat disimpulkan 
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bahwa secara simultan gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja 

dan lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Dengan nilai 

koefisien determinasi adjusted 

R2 sebesar 0,880 yang berarti 

bahwa 88% kinerja karyawan 

dapat dijelaskan oleh ketiga 

variabel independen. 

 

IV. PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Simpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Citra Mandiri 

Karangsono. 

2. Disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Citra Mandiri 

Karangsono. 

3. Lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Citra Mandiri 

Karansono. 

4. Gaya kepemimpinan, disiplin kerja, 

dan lingkungan kerja secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan CV 

Citra Mandiri Karangsono. 

Variabel lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh yang lebih 

besar daripada variabel lain. 

 

B. IMPLIKASI 

Implikasi dari temuan 

penelitian ini mencakup pada dua 

hal, yaitu implikasi secara teoritis 

dan secara praktis. 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini 

menambah ilmu 

pengetahuan tentang 

manajemen sumber daya 

manusia khususnya 

mengenai hubungan gaya 

kepemimpinan, disiplin 

kerja, dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

b. Hasil penelitian ini 

memperkuat teori-teori 

tentang manajemen sumber 

daya manusia yang 

menyatakan bahwa kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh 

gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja dan 

lingkungan kerja. 

c. Hasil dari penelitian ini 

dapat dijadikan referensi 

bagi penelitian selanjutnya 

mengenai gaya 

kepemimpinan, disiplin 
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kerja, dan lngkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

 

2. Secara Praktis 

a. Gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan, 

sehingga CV Citra 

Mandiri Karangsono harus 

memperkuat ketiga 

variabel tersebut untuk 

memaksimalkan kinerja 

karyawan. 

b. CV Citra Mandiri 

Karangsono harus 

berfokus pada lingkungan 

kerja yang diapat 

menunjang kinerja 

karyawan, karena variabel 

lingkungan kerja terbukti 

memiliki pengaruh yang 

paling besar. 

 

C. SARAN 

Dari kesimpulan atas hasil 

penelitian yang telah ditarik, maka 

peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Dalam penelitian ini, 

variabel yang paling 

berpengaruh adalah lingkungan 

kerja, sehingga CV Citra 

Mandiri harus lebih 

memperhatikan lingkungan 

kerja yang ada di dalam 

perusahaan agar karyawan 

yang bekerja dalam perusahaan 

memiliki rasa nyaman 

sehingga akan berdampak pada 

meningkatnya kinerja 

karyawan, selanjutnya  CV 

Citra Mandiri Karangsono juga 

diharapkan mampu 

menerapkan gaya 

kepemimpinan yang sesuai 

dengan yang diharapkan oleh 

karyawan pada umumnya, 

sehingga karyawan merasa 

nyaman jika gaya 

kepemimpinan yang diterapkan 

pimpinan perusahaan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Pemimpin perusahaan juga 

dapat memberikan peraturan 

berupa tata tertib kedisiplinan 

yang dapat dipatui oleh semua 

karyawan, semakin tinggi 

tingkat kedisiplinan maka 

semakin tinggi pula kinerja 

karyawan. 
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