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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja para karyawan di 

lingkungan perusahaan, pihak perusahaan dituntut untuk lebih berperan dalam menyiapkan kinerja 
karyawannya agar tercipta karyawan yang handal dan professional sehingga mampu mencapai sasaran 

pencapaian tujuan perusahaan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. 

Sehingga diperlukan suatu upaya yang dapat menjadi solusi sehingga permasalahan-permasalahan 
tersebut dapat segera diatasi. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan UD Usaha Jaya Kediri? (2) Apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan UD Usaha Jaya Kediri? (3) Apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan UD Usaha Jaya Kediri? (4) 

Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja secara 

simultan terhadap kinerja karyawan pada UD Usaha Jaya? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier 

berganda. Sampel yang yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 35 karyawan UD Usaha Jaya 

dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS for windows versi 23. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan UD Usaha Jaya (2) Ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi 

terhadap kinerja karyawan UD Usaha Jaya (3) Ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan UD Usaha Jaya (4) Ada pengaruh yang signifikan antara kepimimpinan, 
kompensasi, dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan UD Usaha Jaya. 

Implikasi dan saran untuk penelitian ini adalah Kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja 

yang ada di UD Usaha Jaya Kediri sudah cukup baik, sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga 
kerja serta tuntutan ekonomi dari para pekerja atau karyawan. Sehingga, untuk meningkatkan kinerja 

dari karyawan agar dapat mencapai target produksi maka, kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin 

kerja harus ditingkatkan lebih baik lagi. 
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I. LATAR BELAKANG 

Setiap perusahaan harus 

profesional dalam mengelola sumber 

daya perusahaan. Sumber daya 

manusia (SDM) merupakan aspek 

terpenting dalam perusahaan di 

antara sumber daya lainnya. Salah 

satu fungsi manajemen yang 

diaplikasikan dalam perusahaan 

adalah fungsi personalia. Manajemen 

personalia adalah seni dan ilmu 

memperoleh, memajukan dan 

memanfaatkan tenaga kerja 

sedemikian rupa sehingga tujuan 

organisasi dapat dilaksanakan 

dengan berhasil. 

Dalam upaya meningkatkan 

kinerja para karyawan di lingkungan 

perusahaan, pihak perusahaan 

dituntut untuk lebih berperan dalam 

menyiapkan kinerja karyawannya 

agar tercipta karyawan yang handal 

dan professional sehingga mampu 

mencapai sasaran pencapaian tujuan 

perusahaan yang sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, 

diperlukan suatu upaya yang dapat 

menjadi solusi sehingga 

permasalahan-permasalahan tersebut 

dapat segera diatasi. Salah satu 

langkah permulaan yang dapat 

dijadikan upaya perbaikan dalam hal 

ini yaitu dengan melakukan suatu 

penelitian lebih mendalam tentang 

kinerja karyawan dalam hal ini 

peneliti menghubungkannya dengan 

kepemimpinan, kompensasi dan 

disiplin kerja karyawan. 

Menurut Hasibuan (2014:105), 

kinerja karyawan adalah suatu hasil 

yang dicapai oleh seorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serta 

waktu. Kinerja merupakan gabungan 

dari tiga faktor penting, yaitu 

kemampuan dan minat seorang 

pekerja, kemampuan dan penerimaan 

atas penjelasan delegasi tugas, serta 

peran dan tingkat motivasi seorang 

pekerja. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Hal ini sejalan dengan 

penelitian Kiswanto (2010), 

“Pengaruh Kepemimpinan dan 

Komunikasi terhadap Kinerja 

Karyawan Kaltim Pos Samarinda”. 

Dengan hasil ada pengaruh yang 

signifikan antara kepemimpinan, dan 

komunikasi terhadap kinerja 

karyawan,  semakin tinggi 

kemampuan dan minat seorang 

pekerja, kemampuan dan penerimaan 

atas penjelasan delegasi tugas, serta 

peran dan tingkat komunikasi 

seorang pekerja semakin besarlah 

kinerja seseorang. 

Karyawan dan pemimpin 

mempunyai kontribusi yang sangat 
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besar terhadap perusahaan, karena 

tanpa keduanya perusahaan tidak 

akan berjalan. Oleh karena itu 

pemimpin harus bisa menempatkan 

perannya sebagai kepala semua 

bidang diperusahaan sehingga dapat 

mengatur para karyawan agar 

bekerja dengan baik. Menurut 

Hasibuan (2014:169), kepemimpinan 

adalah cara seorang pemimpin 

mempengaruhi perilaku bawahan, 

agar mau bekerja sama untuk 

mencapai tujuan organisasi. Seorang 

pemimpin sangat berperan penting 

dalam sebuah perusahaan. Dan 

seorang pemimpin merupakan salah 

satu penggerak utama atas 

kelancaran jalannya kegiatan sebuah 

perusahaan, bahkan maju mundurnya 

perusahaan ditentukan oleh 

pemimpin yang cakap dan terampil. 

Kepemimpinan yang baik serta 

komunikasi yang lancar merupakan 

faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Kualitas, disiplin dan 

kreativitas merupakan modal utama 

yang harus dimiliki para karyawan 

UD Usaha Jaya dalam menunjukkan 

kinerjanya. Untuk itulah, maka dapat 

dikemukakan bahwa kepemimpinan 

tanpa dilandasi dengan komunikasi 

yang  baik akan kurang efektif. Oleh 

karena itu setiap pimpinan harus 

berusaha agar dapat melaksanakan 

komunikasi yang baik. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Kiswanto 

(2010) “Pengaruh Kepemimpinan 

dan Komunikasi terhadap Kinerja 

Karyawan Kaltim Pos Samarinda 

2010”. Dengan hasil ada pengaruh 

yang signifikan antara kepemiminan 

terhadap kinerja karyawan, semakin 

baik kualitas kepemimpinan semakin 

meningkat juga kinerja karyawan. 

Selain kepemimpinan ada hal 

lain yang harus diperhatikan 

perusahaan apabila menginginkan 

karyawannya tidak keluar atau 

berpindah ke perusahaan lain maka 

tingkat kompensasi harus dijaga agar 

tetap kompetitif yaitu perusahaan 

harus memperhatikan pemberian 

kompensasi bagi para karyawannya. 

Menurut Ardana (2012:153), 

kompensasi adalah segala sesuatu 

yang diterima oleh karyawan sebagai 

balas jasa atas kontribusinya kepada 

perusahaan atau organisasi. 

Pengorbanan karyawan tersebut 

dapat berupa kerja, jasa kinerja, 

biaya, maupun jerih payah yang 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Dengan adanya kompensasi 

yang memadai, maka seorang 
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karyawan akan termotivasi dalam 

pelaksanaan pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya dan berupaya 

mengatasi permasalahan yang 

terjadi. Dalam perusahaan swasta 

kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Kurniadi (2012), 

“Pengaruh Kompensasi dan Motivasi 

terhadap Kinerja Karyawan di 

Apotek Berkah 2012”. Dengan hasil 

ada pengaruh yang signifikan antara 

kompensasi terhadap kinerja 

karyawan, semakin tinggi 

kompensasi yang diberikan semakin 

meningkat juga kinerja karyawan. 

Untuk mengkondisikan 

karyawan agar senantiasa disiplin 

dalam bekerja, maka pendisiplinan 

haruslah dilakukan oleh atasan 

langsung dan keadilan dalam 

pendisiplinan sangat diperlukan. 

Disiplin kerja secara tidak langsung 

menumbuhkan gairah dan kinerja 

setiap  individu untuk terwujudnya 

keinginan yang hendak dicapai. 

Untuk itu setiap manajer selalu 

berusaha mewujudkan disiplin kerja 

yang baik pada setiap karyawannya. 

Seorang manajer belum bisa 

dikatakan efektif dalam 

kepemimpinannya jika belum 

mampu menciptakan kedisiplinan 

yang baik terhadap bawahannya. 

Menurut Hasibuan (2014:193), 

kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan  norma-

norma sosial yang berlaku. 

Karyawan dituntut untuk mematuhi 

setiap peraturan yang berlaku dengan 

kesadaran dan kesediaan mereka, 

sehingga  karyawan mampu 

memahami standart organisasi yang 

ditetapkan. Apabila  kebutuhan akan 

hal ini terpenuhi maka akan timbul 

kepuasan dan kelancaran terhadap 

peningkatan kinerja karyawan. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Saputri 

(2014), “Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Disiplin Kerja, dan 

Komunikasi terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT Bank Jatim 

Cabang Kediri 2014”. Dengan hasil 

ada pengaruh yang signifikan antara 

disiplin kerja dengan kinerja 

karyawan, disiplin kerja merupakan 

sebuah kunci perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan agar 

lebih mudah untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

UD Usaha Jaya yang berlokasi 

di Jalan Airlangga Desa Paron 

Kecamatan Ngasem Kabupaten 

Kediri merupakan perusahaan yang 
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memiliki perkembangan cukup baik, 

dengan kinerja yang maksimal 

perusahaan ini yakin dapat 

mempertahankan eksistensinya. 

Berbagai upaya telah dilakukan 

pihak perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Saat ini para karyawan telah 

maksimal dalam melakukan 

pekerjaannya, tetapi tentu saja masih 

terdapat kekurangan yang tidak 

diketahui secara detail, hal ini 

menjadi tugas pemimpin untuk bisa 

mengantisipasi hal-hal yang dapat 

menurunkan kinerja para karyawan, 

karena seorang pemimpin harus 

bersikap sebagai pengasuh yang 

mendorong, menuntun, dan 

membimbing asuhannya. Setelah 

dilakukan observasi tampaknya UD 

Usaha Jaya memiliki permasalahan 

dalam hal kepemimpinan, 

kompensasi dan disiplin kerja. Sering 

terjadi miskomunikasi serta 

kurangnya komunikasi antara 

pimpinan dengan karyawan menjadi 

penyebab berkurangnya kinerja 

karyawan. Selain itu kompensasi 

juga menjadi masalah tuntutan 

kenaikan gaji karyawan belum 

direalisasikan oleh pimpinan. 

Mengenai disiplin kerja, 

permasalahan yang terjadi di UD 

Usaha Jaya banyak karyawan yang 

sering melanggar peraturan yang 

ditetapkan oleh pimpinan sehingga 

mengakibatkan tidak tercapainya 

target yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Atas dasar latar belakang 

masalah tersebut, peneliti tertarik 

untuk meneliti dengan judul 

penelitian “Pengaruh 

Kepemimpinan, Kompensasi, dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan UD Usaha Jaya 

Kediri”. 

 

II. METODE 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2016:7), mengemukakan 

“pendekatan kuantitatif adalah data 

penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik”. 

Penelitian ini awalnya bekerja 

dengan menggunakan aspek 

kualitatif dengan cara menyusun 

sejumlah kuesioner. Kuesioner ini 

kemudian akan dikuantifikasikan 

atau diwujudkan berupa angka-

angka. Angka inilah yang 

menunjukkan skor kepemimpinan, 

kompensasi, disiplin kerja dan 

kinerja yang selanjutnya diolah 
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dengan menggunakan SPSS versi 

23,0. 

Menurut Sugiono (2016:81), 

sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampling yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Non 

Probability Sampling. Menurut 

Sugiyono (2016: 84), Non 

Probability Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota 

populasi yang dipilih menjadi 

sampel. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan 

teknik yaitu sampel jenuh. Menurut 

Sugiyono (2016:85), sampel jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel dan hal ini ditempuh 

bila jumlah populasi relative kecil. 

Berhubung populasi berjumlah 35 

orang maka yang menjadi sampel 

penelitian adalah seluruh populasi 

sebanyak 35 orang. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ada pengaruh yang signifikan 

antara kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan di UD Usaha 

Jaya Kediri. Artinya bahwa 

semakin meningkat kualitas 

kepemimpinan maka kinerja 

karyawan juga akan ikut 

meningkat. 

2. Ada pengaruh yang signifikan 

antara kompensasi terhadap 

kinerja karyawan di UD Usaha 

Jaya Kediri. Artinya bahwa 

semakin meningkat kompensasi 

maka kinerja karyawan juga akan 

ikut meningkat. 

3. Ada pengaruh yang signifikan 

antara disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan di UD Usaha 

Jaya Kediri. Artinya bahwa 

semakin meningkat disiplin kerja 

maka kinerja karyawan juga akan 

ikut meningkat. 

4. Ada pengaruh yang signifikan 

antara kepemimpinan, 

kompensasi, dan disiplin kerja 

secara simultan terhadap kinerja 

karyawan di UD Usaha Jaya 

Kediri. Artinya bahwa semakin 

meningkat kualitas 

kepemimpinan, kompensasi, dan 

disiplin kerja maka kinerja 

karyawan juga akan ikut 

meningkat. 
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