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ABSTRAK 

 

 KHASANAH INDI HAPSARI, NIM. 1421103564, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI MAJEGAN GARMENT KLATEN” 

 Latar belakang dari penelitian ini adalah Kepemimpinan merupakan salah 

satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan mempengaruhi kinerja sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi, sehingga manajemen yang baik sangat bergantung pada 

kepemimpinan. lingkungan kerja dapat diartikan sebagai kekuatan kekuatan yang 

mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja 

organisasi atau perusahaan. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan angket, wawancara dan observasi. 

Populasi dalam penelitian ini sejumlah 30 orang karyawan. Variabel dalam 

penelitian ini ada 3 yaitu variabel bebas kepemimpinan (X1) dan Lingkungan 

Kerja (X2) dan variabel terikat Y yaitu kinerja. 

 Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan dan 

Lingkungan Kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja kayawan. Berdasarkan Hasil pengujian F statistik menunjukkan 

nilai sebesar 5,682 dengan signifikan sebesar 0.009. Nilai signifikan F tersebut 

lebih kecil dari 0.05, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Keywords : kepemimpinan, lingkungan kerja, kinerja karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam sebuah perusahaan peran sumber daya manusia sangat 

berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya perusahaan tersebut. Suatu 

perusahaan tidak akan bisa berjalan jika tidak ada sumber daya manusia atau 

karyawan didalamnya. Oleh karena itu organisasi dituntut untuk mengelola 

dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Menurut Wirawan (2009), sumber 

daya manusia penting karena berperan untuk menggerakan dan menyinergikan 

sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Perusahaan harus 

mempunyai karyawan-karyawan dengan kinerja yang baik. Dengan kata lain 

kelangsungan suatu organisasi ditentukan oleh kinerja karyawannya. 

 Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah langkah-

langkah perencanaan, penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu 

maupun organisasional. Oleh karena itu keberhasilan pengelolaan organisasi 

sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia 

tersebut. Dewasa ini peranan sumber daya manusia sangat penting artinya 

dalam menentukan kelangsungan  hidup suatu perusahaan, karena betapapun 

canggihnya peralatan yang dimilki oleh suatu peusahaan ,jika tanpa didukung 

oleh sumber daya manusia yang baik, maka suatu perusahaan tidak dapat 

berjalan dengan baik. 
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 Menurut Simamora (2003), kinerja adalah ukuran keberhasilan 

organisasi dalam mencapai misinya. Rivai (2005), Kinerja pegawai adalah 

kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan 

dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan  hasil 

seperti yang diharapkan. 

 Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: gaji, 

lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, 

disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya. Dari 

beberapa faktor diatas, untuk meningkatkan kinerja karyawan salah satunya 

adalah dengan memperhatikan faktor kepemimpinan dan lingkungan kerja.  

 Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Fattah (2004),  pemimpin 

pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemaampuan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan 

kekuasaan, dan kekuasaan adalah kempampuan untuk mengarahkan dan 

memengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan. Kepemimpinan mempengaruhi kinerja sumber daya manusia 

dalam suatu organisasi, sehingga manajemen yang baik sangat bergantung 

pada kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai fungsi yang penting dalam 

melaksanakan manajerial organisasi diantaranya meliputi fungsi sebagai 

perencana, pengorganisasi, koordinasi dan kontrol. Karena pemimpin 

memiliki tugas yang lebih berat dibanding karyawan yang akan dipimpinnya, 

Pemimpin tidak hanya sekedar rmembimbing dan mengarahkan anak buah, 
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namun yang terpenting adalah bagaimana pemimpin mampu memberikan visi 

dan misi yang jelas kemana tujuan perusahaan. 

 Menurut Terry (2006) lingkungan kerja dapat diartikan sebagai 

kekuatan kekuatan yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. Karyawan akan bekerja 

dengan baik dan optimal apabila ditunjang dengan lingkungan kerja yang 

baik. Kenyamanan lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting yang 

harus diperhatikan perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja yang nyaman akan dapat menimbulkan semangat dan 

kegairahan kerja karyawan. Memperhatikan kondisi lingkungan kerja 

karyawan yang menyangkut penerangan, warna, kebisingan, pertukaran udara 

dan kebersihan, berarti berusaha menciptakan kondisi lingkungan kerja yang 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para karyawan sebagai sarana untuk 

penngkatan kinerja. 

 Berdarkan pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk  

mengadakan penelitian mengenai : “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI 

MAJEGAN GARMENT KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan subjektif 

a. Menghemat waktu, tenaga dan biaya karena lokasi penelitian mudah 

dijangkau. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesakan studi. 
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2. Alasan objektif 

Peningkatan kinerja karyawan dapat tercpai dengan baik apabila 

kepemimpinan dan lingkungan kerja dalam suatu perusahaan tersebut baik 

pula dan sebaliknya jika kepemimpinan dan lingkungn kerja kurang baik 

maka peningkatan kinerja karyawan akan sulit dicapai. 

 

C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belaang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, antara lain : 

1. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan ? 

2. Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan ? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan ? 

 

D. Penegasan Judul 

 Dalam rangka menghindari kesalahpahaman tentang judul skripsi di 

atas, maka penulis memberikan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, 

atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun 

kelompok (Thoha, 2007). 

2. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang adadisekitar para pekerja dan dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menyelesaikan semua tugas yang diberikan 

kepadanya (Nitisemino,2002). 
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3. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dn kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara,2004). 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitan yanginging dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Untuk menguji dan mengnalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan atau digunakan 

untuk : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menmberi masukan terhadap instansi 

terutama yang berhubungan dengan sumber daya manusia khususnya, 

terlebih lagi yang berkaitan dengan kepemimpinan, lingkungan kerja dan 

kinerja. 
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b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

a) Bagi instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap 

instansi terkait agar lebih meningkatkan kepemimpinan dan 

lingkungan kerja, sehingga kinerja karyawan akan baik. 

b) Bagi penulis 

Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman 

penulis mengenai pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian ,dimana rumusan maalah penelitian telah dnyatakan dalam bentuk 

pertanyaan (sugiono,2009). Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah 

Kepemimpinan 

(X1) 

Kinerja kayawan 

(Y) 

Lingkungan kerja 

(X2) 
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dirumuskan diatas maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai 

berikut : 

“Diduga ada pengaruh secara signifikan antara kepimpinan dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja Karyawan Di Majegan Garment Klaten”. 

 

I. Sistematika Penulisan 

 Untuk membantu memahai isi dan uraian dari aktivitas penelitan 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat peneltian , kerangka pemikiran dan sistematika penulisan. 

 BAB II. Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian manajemen 

sumber daya manusia, kepemimpnan, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 

 BAB III. Metode penelitian berisi tentang metode penelitian dan 

penjelasan tentang objek penelitian. 

 BAB IV. Hasil dan pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis 

yang dicari penyelesaiannya. 

 BAB V. Simpulan dan saran, dalam bab ini menguraikan tentang 

kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan hipotesis yang telah diuji. 

Bab ini memberikan saran mengenai solusi dari permasalahan yang ada. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Dari analisis pada bab IV, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan.  Sehingga hipotesis H1 “ada pengaruh secara 

signifikan antara Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan”, ditolak. 

Hal ini dibuktikan dari Hasil pengujian hipotesis kepemimpinan yang 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,741 dengan taraf  signifikansi hasil 

sebesar 0,465 tersebut lebih besar dari 0,05; yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini kepemimpinan tidak berdeterminasi signifikan 

terhadap kinerja, dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak.  

2. Lingkungan Kerja secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan. Sehingga hipotesis H2 “ada pengaruh secara 

signifikan antara Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan”, diterima. 

Hal ini dibuktikan dari Hasil pengujian hipotesis Lingkungan Kerja yang 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,265 dengan taraf signifikansi hasil 

sebesar 0,003 tersebut lebih kecil dari 0.05, yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini Lingkungan Kerja berdeterminasi signifikan terhadap 

kinerja, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima.  
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3. Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kayawan berdasarkan uji F 

simultan. 

4. Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan sebesar 29,6%. Sedangkan sisanya sebesar 70,4%  (100% - 

29,6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam 

penelitian. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas,dalam rangka meningkatkan kinerja 

karyawan di Majegan Garment Klaten melalui Kepemimpinan dan 

Lingkungan Kerja, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan simpulan diatas bahwa kepemimpinan tidak terbukti 

secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan maka sebagai 

seorang pemimpin agar memeperhatikan lagi hal-hal yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawannya. 

2. Lingkungan kerja diperusahaan ini harus terus diperhatikan dan 

dipertahankan agar kinerja karyawan semakin meningkat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya yang akan menggunakan skripsi ini 

sebagai referensi maka disarankan untuk menambah sampel dalam 

peneltian ini dan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi  

kinerja karyawan. 
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