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PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA PT NAKAU DI LAMPUNG UTARA 

 

 

Oleh 

 

HARI SETIAWAN 

 

 

 

Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada mutu kepemimpinan yang 

terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Disiplin kerja juga dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, tanpa disiplin karyawan yang baik sulit bagi 

organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. 

 

Masalah yang dihadapi oleh PT Nakau adalah masih adanya karyawan yang 

memperoleh predikat penilaian kinerja kurang, disebabkan pemimpin yang tidak 

selalu berada di perusahaan serta tingginya tingkat absensi rata-rata karyawan 

yang membuat kinerja perusahaan secara keseluruhan kurang maksimal, maka 

dirumuskan permasalahan “Apakah kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada PT Nakau di Lampung Utara?”  

 

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Nakau di Lampung Utara. 
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Hipotesis yang diajukan adalah :1. Ada pengaruh antara kepemimpinan dan 

disiplin kerja dengan kinerja karyawan pada PT Nakau di Lampung Utara. 2. Ada 

pengaruh antara kepemimpinan dengan  kinerja karyawan pada PT Nakau di 

Lampung Utara. 3. Ada pengaruh antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan 

pada  PT Nakau di Lampung Utara. 

 

Hasil analisis kualitatif mengenai kepemimpinan menunjukkan bahwa indikator 

instruksi dan delegasi telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan indikator 

konsultasi dan partisipasi pemimpin masih belum dilaksanakan dengan baik.  

Hasil analisis kualitatif mengenai disiplin kerja yaitu indikator tujuan dan 

kemampuan serta pengawasan melekat menunjukkan hasil yang baik, sedangkan 

indikator kompensasi dan ketegasan menunjukkan hasil yang kurang  baik.  

 

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda dapat dituliskan persamaan 

Y=8,486 + 0,398X1 + 0,553 X2 menunjukkan hubungan positif yang artinya 

apabila kepemimpinan dan disiplin kerja menjadi semakin baik maka akan 

meningkatka kinerja karyawan. Uji hipotesis secara simultan menggunakan uji F 

menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 59.258. Uji hipotesis secara parsial 

kepemimpinan menunjukkan t-hitung 4,512 sedangkan disiplin kerja 

menunjukkan t-hitung 6,260. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, pemimpin sebaiknya mengikutsertakan karyawan 

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Perusahaan juga 

sebaiknya memberikan kompensasi yang sesuai dengan beban kerja yang 

diberikan dan pemimpin sebaiknya tidak ragu dalam memberikan hukuman bagi 

karyawan yang melanggar peraturan perusahaan. 


