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Abstract: This research was conducted at PT Alam Lestari Persada Deli Serdang. The purpose of this study 

was to determine the effect of work discipline and leadership style on employee performance, either partially 

or simultaneously. The sample in this research is all the members of a population of 131 people by using 

saturated sampling technique or the census. The method used in this research is descriptive quantitative with  

multiple linear regression analysis. The results of the research that has been conducted shows the results uji t  

work discipline variables with t (12,758) > t table (1,978), the variable of leadership style with t (8,192) > t 

table (1,978) concluded that the variable work discipline and leadership style has a sign ificant positive effect 

partially on the performance. The results of the F test shows the value of F count (275,314) > F table (3.07  n  

/ a) concluded that the variable work discipline and leadership style has a significant positive effect 

simultaneously on employee performance. Furthermore, the results of the test of the Coefficient of 

Determination (R2) of 0,811 this shows the variables studied (work discipline and leadership style) to give 

effect to the performance of 81,1% and the rest of 18.9% is influenced by other variables that are not used  in  

this study. 
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Abstrak:Penelitian ini dilaksanakan pada PT Alam Lestari Persada Deli Serdang. Tujuan dari penelitian in i  

adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, ba ik 

secara parsial maupun simultan. Sampel dalam penelitianini adalah semua anggota populasi yang 

berjumlah 131 orang dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. Metode yang  digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil ujit variabel disiplin kerja dengan t hitung 

(12,758) > t tabel (1,978), variabel gaya kepemimpinan dengan t hitung (8,192) > t tabel (1,978) 

disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif signifikan 

secara parsial terhadap kinerja. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung (275,314) > dari F tabe l (3,07) 

disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif signifikan 

secara simultan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya hasil uji Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0 ,811  

ini menunjukkan variabel yang diteliti (disiplin kerja dan gaya kepemimpinan) memberikan pengaruh 

terhadap kinerja sebesar 81,1% dan sisanya sebesar 18,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

Kata kunci: Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja  

 

A. PENDAHULUAN 

 Globalisasi menimbulkan persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan untuk 

mendapatkan pangsa pasar yang dibidiknya. Dengan adanya globalisasi maka di dunia 
usaha mau tidak mau didorong untuk mencapai suatu organisasi perusahaan yang efektif 

dan efisien. Keefektifan dan keefisienan dalam suatu perusahaan sangat diperlukan oleh 
perusahaan agar peerusahaan dapat memiliki daya saing maupun keunggulan lebih dari 
para pesaing, sehingga perusahaan dapat bertahan dalam dunia persaingan yang ketat. 

Sumber daya manusia memiliki peran yang penting dalam sebuah organisasi, karena 
manusia adalah sumber daya yang melaksanakan dan mengendalikan setiap kegiatan 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, begitu juga di dalam perusahaan, karyawan 
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merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan dan operasional perusahaan, 
oleh sebab itu karyawan harus mendapat perhatian yang lebih serius dari pemimpin yang 
akan dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. 

Kinerja sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan dapat di 
pengaruhi oleh berbagai faktor yang diantaranya disiplin kerja dan gaya kepimimpinan. 

Dimana disiplin kerja dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi perilaku-perilaku 
karyawan dalam suatu perusahaan. Kinerja merupakan suatu fungsi kemampuan pekerja 
dalam menerima tujuan pekerjaan. Tingkat pencapaian tujuan dan interaksi antara tujuan 

dan kemampuan pekerja menurut Gorden dalam (Nawawi, 2010:63). Dengan definisi 
tersebut dapat dikatakan bahwa karyawan memegang peranan penting dalam menjalankan 

segala aktivitas perusahaan agar dapat tumbuh dan berkembang. 
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain lingkungan eksternal yaitu 

kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan sosial, budayadan agama masyarakat 

kompetitor. Lingkungan internal yaitu visi, misi, tujuan organisasi, kebijakan organisasi, 
bahan mentah, teknologi (robot, sistem produksi, dan sebagainya), strategi organisasi, 

sistem manajemen, kompensasi, kepemimpinan, modal, budaya organisasi, iklim 
organisasi, teman sekerja. (Wirawan, 2009:7) 

Bagi suatu organisasi, peran seorang pemimpin sangat penting artinya. Hal ini 

dikarenakan seorang pemimpin adalah otak organisasi, pemimpin organisasi selalu 
membuat keputusan, membuat rencana dasar dan menentukan tujuan organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh pemimpin dan gaya 
kepemimpinannya dalam organisasi. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan 
manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam 

kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahannya tersebut mau 
mengerahkan seluruh kemampuannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu 
tim, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya kepemimpinan yang dapat memberikan 
motivasi kerja pada bawahannya.(Widyatmini dan Hakim, 2010:169) mengatakan seorang 

pemimpin harus melakukan berbagai keahlian,pengalaman, kepribadian dan motivasi 
setiap individu yang dipimpinnya. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan d alam 
suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan yang telah 

di tetapkan perusahaan. 
Pada dasarnya lingkungan internal lebih banyak mempengaruhi kinerja yang akan 

dihasilkan oleh karyawan dari pada yang bersifat eksternal. Kepemimpinan yang efektif 
dalam melaksanaka npengawasan kepada karyawan akan berdampak terhadap efektifitas 
waktu penyelesaian tugas yang dibebankan. Selain itu peran pimpinan dalam 

meningkatkan hasil kerja dengan memberikan motivasi kepada karyawan seperti 
memberikan dorongan semangat dalam bekerja. Menurut Rivai dan Mulyadi (2009:42) 

mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategis, sebagai hasil 
kombinasi dan falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang 
pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi kinerja bawahannya. Tanpa kepemimpinan atau 

bimbingan, hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan perusahaan mungkin menjadi 
lemah karena perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan pribadi sedangkan perusahaan 

bergerak untuk mencapai tujuan bersama. 
 

B. METODE PENELITIAN 

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT.Alam Lestari Persada Deli 
Serdang. Penelitian ini di lakukan sejak tanggal Februari 2021 sampai dengan bulan April 

2021. Adapun jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Data 
primer dan sekunder, Menurut Sugiyono (2014:402) data primer adalah data yang 
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diperoleh langsung dari lapangan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu karyawan PT.Alam Lestari Persada. Data 
sekunder, Menurut Sugiyono (2014:402) data sekunder adalah data atau sumber yang 

didapat dari bahan bacaan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari perusahaan 
yang dapat dilihat dari dokumentasi perusahaan,buku-buku referensi, dan informasi lain 

yang berhubungan dengan penelitian. 
Populasi dan Sampel, Populasi (Sugiyono, 2014:115) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Karyawan pada PT.Alam Lestari Persada Deli 

Serdang sebanyak 131 karyawan. Sampel (Sugiyono, 2014:116) adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristikyang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian 
ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. Menurut Sugiyono( 2014:68) 

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi dijadikan 
sebagai sampel. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 131 karyawan. 

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah (Sugiyono,2014:145) 
menggunkan kuesioner. Kusioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. 

Wawancara, Metode ini dilakukan pada bagian personalia maupun pihak-pihak 
yangterkait langsung dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan 

wawancara berupa Tanya jawab secara langsung dengan pimpinan dan pegawai yang ada 
hubungannya dengan penulisan yang diajukan kepada perusahaan, guna mendapatkan data 
untuk kelanjutan penulisan.Observasi, Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan 
meninjau langsung ke objek penelitian. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja PT. Alam Lestari Persada 

Hasil perhitungan juga menjelaskan dan memberikan gambaran bahwa Disiplin kerja 
mempunyai pengaruh yang searah yang sama besar terhadap kinerja karyawan. Nilai 
koefisien WKLWXQJ� ��������� !� W� WDEHO� �������� GDQ� VLJQLILNDQ� �������� �� .� ������� \DQJ�

menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan., ini berarti bahwa variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kinerja karyawan. Artinya variabel disiplin kerja semakin baik, maka akan 
meningkatkan kinerja karyawan. Dan dilihat dari hasil kuesioner, diketahui bahwa variabel 
Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan dimana nilai rata-rata 3,56 yang 

berarti baik. Nilai rata-rata tertinggi terdapat SDGD� LWHP�SHUQ\DWDDQ� ³3HUDWXUDQ�NHWHSDWDQ�
MDP�PDVXN�NHUMD� KDUXV�HIHNWLI�EDJL�NDU\DZDQ´��.RQGLVL�LQL�PHQ\DWDNDQ�EDKZD�7DQJJDSDQ 

Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja itu baik dikarenakan adanya benturan atau 
masalah karyawan terhadap jam masuk kerja sehingga akan berpengaruh berhadap kinerja 
karyawan. Dengan demikian karyawan harus lebih meningkatkan disiplin dalam 

memanajemen waktu. Dan nilai rata-rata terendah terdapat padD�LWHP�SHUQ\DWDDQ�³�6HWLDS�
karyawan harus berusaha untuk melaksanakan WXJDV� VHVXDL� GHQJDQ�SRVLVL�	� IXQJVLQ\D´��

kondisi ini menyatakan bahwa karyawan tersebut kurang berusaha dengan baik untuk 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pekerjaan yang 
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa variabel Disiplin Kerja mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap variabel kinerja, hal ini dibuktikan sesuai dengan Teori menurut Singodimendjo 

GDODP� (GL� 6XWULVQR� ���������� PHQ\DWDNDQ� EDKZD�� ³6HPDNLQ� EDLN� GLVLSOLQ� NHUMD� VHRUDQJ�
SHJDZDL�NDU\DZDQ�� PDND� VHPDNLQ� EDLN� KDVLO� � NHUMD� �NLQHUMD�� \DQJ� DNDQ� GLFDSDL´�� 7DQSD�



Sintaksis : Jurnal Ilmiah Pendidikan                   P-ISSN 2775-5606 

Vol 2 No 1 Februari 2022                  E-ISSN 2775-6483 

4 
 

dukungan disiplin karuawan yang baik, lembaga atau instansi sulit untuk mewujudkan 
tujuannya yaitu pencapaian kinerja optimal karyawan. Jadi, disiplin adalah kunci 
keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

 

Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja PT. Alam Lestari Persada 

Hasil perhitungan juga menjelaskan dan memberikan gambaran bahwa Disiplin kerja 
mempunyai pengaruh yang searah yang sama besar terhadap kinerja karyawan. Nilai 
koefisien nilai t hitung (8,192) > t tabel (1,978) dan signifikan (0,000) < .� �������\DQJ�

menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Pengujian untuk hipotesis kedua menemukan hasil terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dimana nilai koefisien  
Jadi semakin baik kepemimpinan akan semakin tinggi kinerja karyawan. Hasil penelitian 
ini konsisten dengan penelitian tedahulu yang dilakukan oleh Suharto (2005) dimana 

disebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signiflkan antara budaya organisasi, 
kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja. Juga penelitian yang dilakukan oleh, 

Mashuri (2007) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signiflkan antara 
motivasi kerja, peranan kepemimpinan dan pendidikan pelatihan terhadap kinerja 
pegawai. 

 

D. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil Penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Disiplin Kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. Alam 

Lestasi Persada Deli Serdang Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (12,758) > t tabel 

(1,978) dan signifikan (0,000) < .� ������� \DQJ� PHQXQMXNNDQ� EDKZD� GLVLSOLQ� NHUMD�
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Alam Lestasi Persada Deli Serdang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung (8,192) > t 
WDEHO���������GDQ�VLJQLILNDQ�����������.��������\DQJ�PHQXQMXNNDQ�EDKZD�GLVLSOLQ�NHUMD�

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
3. Disiplin kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Alam Lestasi Persada Deli Serdang. Hal ini dibuktikan dengan F 

KLWXQJ� ���������� !� )� WDEHO� ������� GHQJDQ� VLJQLILNDQ� �������� �� .� ������� \DQJ�
menunjukkan disiplin kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
4. Nilai R Square sebesar 0,811 atau 81,1% berarti variabel kinerja dapat dijelaskan oleh 

variabel disiplin kerja dan gaya kepemimpinan sebesar 81,1% sementara sisanya 18,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini diantaranya, 
kepuasan kerja, kompensasi, motivasi kerja, budaya organisasi, semangat kerja dan 

lingkungan kerja. 
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