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ANALISIS KINERJA KARYAWAN CV KHARISMA KEDIRI DITINJAU 

DARI GAYA KEPEMIMPINAN, KONFLIK DAN KOMPENSASI 

   

 Nanik Sutriani  

14.1.02.02.0374 

Fakultas Ekonomi – Prodi Manajemen 

Nanik1991.inairtus2016unp@gmail.com 

Dhiyan Septa Wihara, SP.,M.M. dan Amat Pintu Batu S, SE.,M.M. 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

ABSTRAK 

Latar belakang dari penelitian ini adalah gaya kepemimpinan yang kurang baik dari 

pemilik perusahaan yang mengakibatkan rendahnya kinerja karyawan. Konflik yang 
sering terjadi antar karyawan di perusahaan juga menjadi penyebab perbedaan dalam 

pemberian kompensasi yang diberikan kepada karyawan, sehingga kinerja karyawan 

menjadi kurang optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis : (1) pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan CV 

Kharisma Kediri (2) pengaruh konflik terhadap kinerja karyawan CV Kharisma Kediri (3) 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan CV Kharisma Kediri (4) pengaruh gaya 

kepemimpinan, konflik, dan kompensasi secara simultan terhadap kinerja karyawan CV 
Kharisma Kediri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik penelitian secara 

deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling jenuh, karena sampel 

yang digunakan adalah seluruh populasi yang ada di CV Kharisma yaitu berjumlah 30 

orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier 

berganda, uji koefisien determinasi (  ), uji t dan uji F dengan software SPSS for 

windows versi 23. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan CV Kharisma Kediri (2) Konflik 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan CV Kharisma Kediri (3) Kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan CV Kharisma Kediri (4) Gaya 

kepemimpinan, konflik, dan kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan CV Kharisma Kediri. 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Konflik, Kompensasi, Kinerja Karyawan 
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LATAR BELAKANG 

Semua perusahaan 

mempunyai tujuaan yang sama yaitu 

ingin memperoleh laba yang sangat 

besar. Akan tetapi hal tersebut 

sangat tergantung pada sumber daya 

manusia yang dimiliknya. Sumber 

daya manusia menjadi faktor utama 

dalam menentukan kemajuan sebuah 

perusahaan. Sumber daya manusia 

sangat berperan dalam mencapai 

tujuan utama dari perusahaan, 

sehingga harus dijaga agar mereka 

dapat bekerja dengan optimal. 

Di era globalisasi seperti 

sekarang ini, perusahaan harus 

mampu bersaing dengan para 

pesaingnya. Jika kinerja karyawan 

menurun, maka akan berimbas pada 

menurunnya laba perusahaan. 

Sebaliknya jika kinerja karyawan 

optimal, maka perusahaan akan 

lebih cepat berkembang. Fahmi 

(2016:176), kinerja adalah hasil 

yang diperoleh oleh suatu organisasi 

baik organisasi tersebut bersifat 

profit maupun non-profit dalam satu 

priode waktu. 

CV Kharisma adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang 

penjualan grosir dan retail oli 

berbagai merk di Kediri. Selain itu 

CV Kharisma juga menjual berbagai 

sparepart motor seperti aki, busi, 

ban luar dan ban dalam. Setelah 

melakukan survey ke perusahaan 

dan wawancara dengan beberapa 

karyawan, teridentifikasi ada 

beberapa variabel yang 

menyebabkan rendahnya kinerja 

karyawan CV Kharisma. Gaya 

kepemimpinan pemilik perusahaan 

yang kurang mengayomi bawahan 

menjadi sebab yang utama dalam 

kurang optimalnya kinerja 

karyawan. Kepemimpinan 

merupakan suatu ilmu yang 

mengkaji tentang bagaimana 

mengarahkan, mempengaruhi, dan 

mengawasi orang lain untuk 

mengerjakan tugas sesuai dengan 

perintah yang diberikan (Fahmi, 

2016:122) 

Variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan 

CV Kharisma Kediri adalah konflik. 

Rivai dan Sagala (2013:999), 

menyatakan bahwa konflik kerja 

adalah ketidaksesuain antara dua 

atau lebih  anggota/kelompok yang 

harus membagi sumber daya yang 

terbatas menjadi beberapa 



      ArtikeliSkripsi 

UniversitasiiNusantaraiPGRIiKediri 

Nanik Sutriani | 14.1.02.02. 0374                                                            simki.unpkediri.ac.id 
Ekonomi - Manajemen                                                                                                             | 5 | 
 

kelompok, sehingga ada perbedaan 

status, tujuan dan persepsi. Ada 

banyak konflik yang terjadi di CV 

Kharisma, sehingga menjadikan 

karyawan kurang maksimal dalam 

bekerja dan berdampak pada tidak 

terpenuhinya target penjualan 

perbulan. 

Kinerja karyawan juga 

memiliki hubungan erat dengan 

pemberian kompensasi. Semakin 

baik kompensasi yang diberikan 

perusahaan ke karyawan, maka akan 

semakin optimal juga kinerja yang 

akan dikontribusikan untuk 

perusahaan. Menurut Haasibuan 

(2011:118), kompensasi adalah 

semua balas jasa yang diperoleh 

karyawan baik itu berbentuk uang, 

barang langsung maupun tidak 

langsung. Pemberian kompensasi 

yang berbeda kepada karyawan 

menjadi masalah yang 

mengakibatkan kinerja beberapa 

karyawan belum optimal. 

Berdasarkan uraian latar 

belankang di atas, maka peneliti 

mengambil judul penelitian 

“Analisis Kinerja Karyawan CV 

Kharisma Ditinjau dari Gaya 

Kepemimpinan, Konflik dan 

Kompensasi”. Dengan 

dilakukannya penelitian ini, akan 

dapat diketahui variabel yang 

mempengaruhi kinerja karyawan 

CV Kharisma Kediri yaitu gaya 

kepemimpinan, konflik, dan 

kompensasi. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, karena 

dalam penelitian ini memerlukan 

kuesioner yang selanjutnya akan 

dikuantifikasikan berupa angka-

angka yang bersifat rasional, bisa 

diukur dan sistematis. 

Teknik penelitian yang 

digunakan adalah teknik penelitian 

secara deskriptif, karena peneliti 

ingin menggambarkan objek secara 

nyata agar dapat mengetahui nilai 

variabel. 

Teknik analisis data 

menggunakan uji asumsi klasik, 

analisis regresi linier berganda, uji 

koefisien determinasi (  ) dan uji 

hipotesis yaitu uji t dan uji F dengan 

menggunakan software SPSS versi 

23. 
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Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di CV 

Kharisma yang merupakan salah 

satu toko grosir dan retail oli 

berbagai merk di kota Kediri. 

Adapun alasan peneliti 

melakukan di tempat tersebut, 

karena CV Kharisma telah berdiri 

lebih dari 30 tahun di Kediri dan 

berlokasi di pusat kota Kediri.  

Penelitian ini dilaksanakan 

selama tiga bulan dimulai dari bulan 

Mei-Juli 2018. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh jumlah karyawan CV 

Kharisma Kediri, yaitu berjumlah 30 

orang. Sampel yang digunakan juga 

berjumlah 30 orang, sehingga teknik 

pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah menggunakan 

teknik sampling jenuh. 

 

HASIL DAN KESIMPULAN 

Variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu gaya 

kepemimpinan (X1), konflik (X2) 

dan kompensasi (X3), sedangkan 

variabel terikatnya yaitu kinerja 

karyawan (Y).  

 

Uji Normalitas 

 

Gambar 1 

Grafik Probability Plot 

Sumber : Data diolah 2018 

Berdasarkan gambar 1 diatas, 

maka dapat diketahui data menyebar 

di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 2 

Grafik Scatterplot 

Sumber : Data diolah 2018 

Berdasarkan gambar 2 di atas, 

dapat diketahui bahwa tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik 



      ArtikeliSkripsi 

UniversitasiiNusantaraiPGRIiKediri 

Nanik Sutriani | 14.1.02.02. 0374                                                            simki.unpkediri.ac.id 
Ekonomi - Manajemen                                                                                                             | 7 | 
 

menyebar diatas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka model 

regresi dalam penelitian ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber : Data diolah 2018 

Berdasarkan tabel 1 diatas, 

dapat diketahui bahwa setiap 

variabel bebas (gaya kepemimpinan, 

konflik, dan kompensasi) 

mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,1. Nilai tolerance 

untuk gaya kepemimpinan sebesar 

0,537 dan VIF sebesar 3,713, 

variabel konflik tolerance sebesar 

0,290 dan VIF sebesar 2,061 dan 

kompensasi nilai tolerance sebesar 

0,228 dan VIF sebesar 2,162. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa  

model regresi dalam penelitian ini 

bebas dari gejala multikolinearitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber : Data diolah 2018 

Berdasarkan tabel 2 di atas 

diperoleh nilai Durbin Watson 

sebesar 1,987. Sedangkan nilai du 

dengan tiga variabel bebas n=30 

adalah 1,650. Jadi 1,650 < 1,987 < 

2,350 atau dL < DW <  4-dU. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam pengujian model 

regresi ini tidak terjadi autokorelasi. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 3 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Sumber : Data diolah 2018 

Berdasarkan perhitungan pada 

tabel 3 di atas, maka dapat 

Model 

       Collinearity 
Statistics  

B Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,099   

GayaKepem
impinan 

,505 ,537 
3,71

3 

Konflik 
,446 ,290 

2,06
1 

Kompensasi 
,338 ,228 

2,16
2 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Squa

re 

Adjust

ed R 

Squar

e 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,857
a
 ,735 ,704 2,884 1,987 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 5,099 3,755 

GayaKepemimpinan ,505 ,136 

Konflik ,446 ,216 

Kompensasi ,338 ,156 
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dinotasikan dengan persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Y=5,099+0,505X1+0,446X2+0,338X3+e 

Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut : 

a) Konstanta = 5,099 

Artinya apabila gaya 

kepemimpinan (X1), konflik 

(X2) dan kompensasi (X3) 

diasumsikan tidak memiliki 

pengaruh sama sekali (=0), maka 

nilai kinerja karyawan (Y) 

sebesar 5,099. 

b) Koefisien X1 = 0,505 

Artinya apabila gaya 

kepemimpinan (X1) naik 1 (satu) 

satuan, konflik (X2) dan 

kompensasi (X3) tetap, maka 

kinerja karyawan (Y) akan 

meningkat sebesar 0,505 satuan. 

c) Koefisien X2 = 0,446 

Artinya apabila konflik 

(X2) naik 1 (satu) satuan, gaya 

kepemimpinan (X1) dan 

kompensasi (X3) tetap, maka 

kinerja karyawan (Y) akan 

meningkat sebesar 0,446 satuan. 

d) Koefisien X3 = 0,338 

Artinya apabila kompensasi 

(X3) naik 1 (satu) satuan, gaya 

kepemimpinan (X1) dan konflik 

(X2) tetap, maka kinerja 

karyawan (Y) akan meningkat 

sebesar 0,338 satuan. 

Uji koefisien Determinasi (  ) 

Tabel 4 

Koefisisen Determinasi (  ) 

  Sumber : Data diolah 2018 

Berdasarkan hasil analisis 

pada tabel 4 di atas nilai adjusted    

sebesar 0,704. Hal ini menunjukkan 

bahwa tiga variabel independen 

(gaya kepemimpinan, konflik dan 

kompensasi) dapat menjelaskan 

kinerja karyawan sebesar 70,4% dan 

sisanya 29,6% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

Uji Hipotesis 

Uji t (Parsial) 

Tabel 5 

Hasil Uji t 

Sumber : Data diolah 2018 

Model 

 

t Sig. Beta 

1 (Constant)  1,358 ,186 

GayaKepemimpinan ,537 3,713 ,001 

Konflik ,290 2,061 ,049 

Kompensasi ,228 2,162 ,040 

Model 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,704 2,884 1,987 
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Berdasarkan tabel 5 di atas, 

maka dapat diketahui bahwa : 

1. Pengujian hipotesis 1 

Variabel gaya 

kepemimpinan memperoleh nilai 

t hitung > t tabel yaitu 3,713 > 

2,056 dengan menggunakan taraf 

signikan yaitu 0,001 < 0,05 yang 

berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berdasarkan 

perhitungan di atas membuktikan 

bahwa gaya kepemimpinan 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Kharisma Kediri. 

Sehingga hipotesis pertama (H1) 

diterima. 

2. Pengujian hipotesis 2 

Variabel konflik 

memperoleh nilai t hitung > t 

tabel yaitu 2,061 > 2,056 dengan 

menggunakan taraf signikan yaitu 

0,049 < 0,05 yang berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan perhitungan di atas 

membuktikan bahwa konflik 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Kharisma Kediri. 

Sehingga hipotesis kedua (H2) 

diterima. 

 

3. Pengujian hipotesis 3 

Variabel kompensasi 

memperoleh nilai t hitung > t 

table yaitu 2,162 > 2,056 dengan 

menggunakan taraf signifikan 

yaitu 0,040 < 0,05 yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan perhitungan di atas 

membuktikan bahwa kompensasi 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Kharisma Kediri. 

Sehingga hipotesis ketiga (H3) 

diterima. 

Uji F (Simultan) 

Tabel 6 

Hasil Uji F 

Model 

Sum of 

Squares F Sig. 

1 Regression 598,467 23,987 ,000
b
 

Residual 216,233   

Total 814,700   

 Sumber : Data diolah 2018 

Berdasarkan perhitungan pada 

tabel 6 di atas, diketahui bahwa nilai 

        sebesar 23,987 dengan batas 

signikan 0,000, sedangkan        

2,98. Nilai         (23,987) >        

(2,98) atau dengan menggunakan 

taraf signifikan yaitu 0,000 < 0,05 
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yang artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini dapat membuktikan 

bahwa gaya kepemimpinan, konflik 

dan kompensasi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan CV Kharisma 

Kediri. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian 

secara statistic dapat dilihat bahwa 

secara parsial dan simultan, variabel 

independen berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis (H1) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil yang diperoleh dari 

perhitungan yang telah dilakukan 

nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 

3,713 > 2,056 dan dengan taraf 

signifikan yaitu 0,001 < 0,05, 

dengan demikian Ha diterima dan 

Ho ditolak. Pengujian ini secara 

statistik membuktikan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Kharisma Kediri. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa  

gaya kepemimpinan mempunyai 

peran yang penting dalam 

menentukan tinggi rendahnya 

kinerja karyawan CV Kharisma 

Kediri. 

Pengaruh Konflik terhadap 

Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis (H2) telah menunjukkan 

terdapat pengaruh antara konflik 

terhadap kinerja karyawan. Dari 

hasil perhitungan  yang dilakukan 

diperoleh nilai t hitung > t tabel 

yaitu 2,061 > 2,056 dan dengan taraf 

signifikan yaitu 0,049 < 0,05, 

dengan demikian maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. Pengujian ini secara 

statistik membuktikan bahwa 

konflik berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan karena konflik 

juga berperan dalam menentukan 

tinggi rendahnya kinerja karyawan 

CV Kharisma Kediri. 

Pengaruh Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan 

Berdasarkan pengujian 

hipotesis (H3) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara 

kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. Melalui hasil  

perhitungan yang telah dilakukan 
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diperoleh nilai t hitung > t tabel 

yaitu 2,162 > 2,056 dan dengan cara 

taraf signifikan yaitu 0,040 < 0,05, 

dengan demikian Ha diterima dan 

Ho ditolak. Pengujian ini secara 

statistik membuktikan bahwa 

kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan karena 

berperan erat dalam menentukan 

tinggi rendahnya kinerja karyawan 

CV Kharisma Kediri. 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, 

Konflik dan Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan 

Hasil dari pengujian hipotesis 

yang dilakukan, menunjukkan 

bahwa secara simultan terdapat 

pengaruh gaya kepemimpinan, 

konflik dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan 

perhitungan diketahui bahwa nilai F 

hitung sebesar 23,987 dengan batas 

signifikan 0,000, sedangkan F tabel 

2,98. Nilai F hitung (23,987) > F 

tabel (2,98) atau dengan 

menggunakan cara taraf signifikan 

yaitu 0,000 < 0,05, yang berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dari 

perhitungan tersebut membuktikan 

bahwa gaya kepemimpinan (X1), 

konflik (X2) dan kompensasi (X3) 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Kharisma Kediri. 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) 

diperoleh sebesar 0,704 berarti 

bahwa 70,4% kinerja karyawan 

dapat dijelaskan oleh ketiga variabel 

independen. Sedangkan sisanya 

sebesar 29,6% tdijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dikaji dalam 

penenlitian ini. Dari ketiga variabel 

yang diteliti, gaya kepemimpinan 

menjadi yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dengan memperoleh nilai 

beta sebesar 0,505.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis dapat disimpulkan 

bahawa : (1) Gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan CV Kharisma 

Kediri (2) Konflik berepengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Kharisma Kediri (3) 

Kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan CV 

Kharisma Kediri (4) Gaya 

kepemimpinan, konflik dan 

kompensasi secara simultan 
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berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan CV Kharisma Kediri. 

 

Penutup 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan kesimpulan di atas, maka saran 

dalam penelitian ini adalah 

pimpinan CV Kharisma harus lebih 

mengayomi dan memperhatihan 

bawahan agar mereka dapat 

menunjukkan kinerja terbaiknnya, 

karena variabel ini menjadi paling 

dominan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Konflik juga 

harus dapat diminimalisir agar tidak 

mengganggu karyawan dalam 

bekerja. Sedangkan kompensasi 

sudah cukup baik diberikan sesuai 

dengan beban tugas yang diberikan, 

tetapi ada beberapa karyawan yang 

bekerja kurang optimal, sehingga 

CV Kharisma harus tetap 

memperhatikan indikator-indikator 

dari variabel kompensasi. Penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi 

wawasan kepada karyawan tentang 

hal-hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. 
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