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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal 

ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 

6-7) 
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terutama pembimbingku yang tak pernah lelah memberi 

bimbingan dan arahan kepadaku. 
Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku yang selalu 

memberikan doa untuk keberhasilanku. 
 

Terimakasih juga untuk teman-teman seangkatan yang 
membantu, yang bersedia saya repotkan demi terselesaikannya 

skripsi ini dan melewati suka dan duka selama kuliah. 
 

 

 

 



ABSTRAK 

M. Habib Syagita : Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen 

Organisasi Dalam Kaitannya Dengan Kinerja Karyawan CV Nurullah 

Tahun 2020. Skripsi, Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Nusantara PGRI Kediri, 2020. 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Komitmen Organisasi, Kinerja 

Karyawan 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya persaingan usaha di 

bidang barang kebutuhan rumah tangga dan masih adanya permasalahan di dalam 

CV Nurullah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan di CV Nurullah baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini 

hanya meneliti dari segi faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ditinjau dari 

kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komitmen organisasi. Subjek yang diteliti 

adalah karyawan dari perusahaan CV Nurullah pada tahun 2020. Objek yang 

diteliti adalah CV Nurullah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan CV Nurullah, sedangkan sampel yang diambil peneliti adalah 

33 responden dengan menggunakan sampling jenuh. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan terlebih dahulu diuji dengan uji 

validitas dan reliabilitas dengan software SPSS 24.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat pengaruh positif namun 

tidak signifikan secara parsial variabel kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

2)terdapat pengaruh negatif namun tidak signifikan variabel lingkungan kerja 

secara parsial terhadap kinerja karyawan CV Nurullah 3)terdapat pengaruh negatif 

namun tidak signifikan komitmen organisasi secara parsial terhadap kinerja 

karyawan pada CV Nurullah 4)terdapat pengaruh namun tidak signifikan variabel 

kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komitmen organisasi secara simultan 

terhadap variabel kinerja karyawan pada C.V Nurullah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kehidupan manusia tidak lepas dari berorganisasi, karena pada 

kodratnya manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung untuk selalu 

hidup bermasyarakat, seperti halnya dalam kehidupan rumah tangga, 

organisasi kemasyarakatan, terlebih pada saat memasuki dunia kerja 

seseorang akan berinteraksi dan masuk menjadi bagian dalam organisasi 

tempatnya bekerja.  

“Organisasi merupakan kesatuan sosial yang sengaja dikelola, terdiri 

atas dua orang atau lebih, yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk 

mencapai satu sasaran atau serangkaian sasaran bersama” Utaminingsih 

(2014: 1). 

 Setiap organisasi memerlukan sumber daya untuk mencapai suatu 

tujuan. Sumber daya itu antara lain sumber daya alam, sumber daya finansial, 

sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia. 

Diantara sumber daya tersebut, sumber daya manusia adalah yang paling 

terpenting.  

“Sumber daya manusia dianggap sebagai faktor penggerak organisasi 

dalam mewujudkan eksistensi, serta dianggap sebagai aset organisasi yang 

penting” Riniwati (2016: 3).  

 Kinerja sumber daya manusia yang baik merupakan hal penting bagi 

kelangsungan hidup organisasi, bila organisasi ingin berkembang dengan 



pesat maka harus mempunyai sumber daya manusia yang mampu 

menampilkan kinerja yang baik. Peningkatan kinerja karyawan akan 

membawa kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu 

persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Terdapat faktor-faktor negatif 

yang dapat menurunkan kinerja karyawan, diantaranya adalah menurunnya 

keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja, kurangnya ketepatan 

waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga kurang menaati peraturan, 

pengaruh yang berasal dari lingkungannya, teman sekerja yang juga menurun 

semangatnya dan tidak adanya contoh yang harus dijadikan acuan dalam 

pencapaian prestasi kerja yang baik. Dalam hal ini peran seorang pemimpin 

menjadi penting untuk membangun semangat karyawannya mencapai visi, 

misi dan tujuan organisasi. 

 Kepemimpinan masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji dan 

diteliti, karena paling sering diamati namun merupakan fenomena yang 

sedikit dipahami. Fenomena kepemimpinan di Indonesia menjadi sebuah 

masalah menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan 

bernegara. Dalam dunia bisnis, kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap 

jalannya organisasi dan kelangsungan hidup organisasi. “Kepemimpinan 

manajer memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawannya, manajer yang 

mempunyai sikap kepemimpinan yang baik akan dapat meningkatkan kinerja 

bawahannya” Hari (2015:104). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andari 

(2016) terhadap kinerja pegawai dinas koperasi dan UMKM provinsi Banten 



didapatkan hasil bahwa kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja pegawai. 

 Lingkungan kerja dalam suatu organisasi mempunyai arti penting bagi 

manusia yang melakukan aktivitas di dalamnya, karena lingkungan kerja ini 

akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung manusia di 

dalamnya. Lingkungan kerja organisasi ini mempengaruhi individu melalui 

cara yang tidak tampak mata. Lingkungan kerja yang timbul dalam organisasi 

merupakan faktor pokok yang menentukan tingkah laku dalam aktivitas. 

Menurut Maryati (2014: 139) “Lingkungan kerja yang sehat dan baik akan 

berpengaruh terhadap kenyamanan kerja karyawan”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rodi Ahmad Ginanjar (2013) didapatkan hasil bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja 

karyawan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman. 

 Selain kepemimpinan dan lingkungan kerja, komitmen organisasi juga 

dapat menghasilkan performa kerja karyawan optimal, rendahnya tingkat 

karyawan untuk absen dan rendahnya tingkat keluar masuk (turnover) 

karyawan. Menurut Shaleh (2018: 53) “komitmen yang tinggi menjadikan 

individual peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan 

organisasi ke arah yang lebih baik, dengan adanya komitmen yang tinggi 

kemungkinan penurunan kinerja dapat dihindari”. Hasil penelitian yang 

dilakukan Sapitri (2016) terhadap kinerja karyawan perusahaan listrik negara 

area Pekanbaru diperoleh hasil bahwa komitmen organisasi yang terdiri dari 



komitmen afektif, komitmen kelanjutan, dan komitmen normatif memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Comanditaire Vennootschape (CV) Nurullah merupakan distributor 

barang rumah tangga yang beralamat di Gogorante kabupaten Kediri, CV ini 

berdiri sejak tahun 2002 dan beroperasi hingga saat ini. Semakin banyaknya 

CV lain yang bergerak di bidang rumah tangga, menjadikan saingan di bidang  

pemasaran barang, dalam hal ini adanya kinerja karyawan yang tinggi 

sangatlah diharapkan agar target pasar dapat tercapai secara optimal dan 

konsumen tetap merasakan kepuasan terhadap pelayanan. Semakin banyak 

karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, maka produktivitas CV secara 

keseluruhan akan meningkat sehingga CV tersebut akan dapat bertahan dalam 

persaingan global.  

 Menurut survei yang dilakukan di CV Nurullah serta dari pengalaman 

peneliti yang pernah bekerja di tempat ini didapatkan bahwa kepemimpinan 

di CV Nurullah sudah baik seperti perlakuan pemimpin dan hubungan dengan 

karyawan yang baik dan cara pemimpin membawa CV nya agar tetap 

bertahan dipersaingan global sudah sangat baik, akan tetapi dengan perlakuan 

pemimpin yang sudah baik kepada karyawannya dinilai bahwa masih adanya 

karyawan yang belum dapat bekerja secara optimal yaitu target penjualan di 

lapangan kurang tercapai dan masih adanya ketidak disiplinan karyawan 

menyelesaikan tugasnya, selain itu kurang kondusifnya lingkungan kerja di 

CV ini juga masih terjadi seperti adanya hubungan antar karyawan yang 



kurang harmonis serta masih adanya karyawan yang tidak komitmen dengan 

pekerjaannya yaitu dengan tiba-tiba berhenti bekerja.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan ditemukannya 

masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komitmen oganisasi dalam kaitannya 

dengan kinerja karyawan CV Nurullah. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

membuat identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan pada CV Nurullah dirasa kurang oleh para karyawan. 

2. Lingkungan kerja di CV Nurullah kurang kondusif. 

3. Komitmen organisasi karyawan pada CV Nurullah masih rendah. 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 

membuat batasan masalah dalam skripsi ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya meneliti dari segi faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan ditinjau dari kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komitmen 

organisasi. 

2. Subjek yang diteliti adalah karyawan dari perusahaan CV Nurullah pada 

tahun 2020. 

3. Objek yang diteliti adalah CV Nurullah. 



D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan pada CV Nurullah? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan pada CV Nurullah? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan pada CV Nurullah? 

4. Apakah kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komitmen organisasi 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada CV 

Nurullah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan CV 

Nurullah. 

2. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadapkinerja karyawan CV 

Nurullah. 

3. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

CV Nurullah. 



4. Mengetahui pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan pada CV Nurullah. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Memberikan wawasan pengetahuan mengenai kaitan kepemimpinan, 

lingkungan kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan.  

2. Kegunaan Praktis 

Memberikan evaluasi dan bahan masukan bagi CV Nurullah dalam hal 

meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusianya, sehingga dapat 

tercapai tujuan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


