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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan merupakan badan usaha yang dilakukan secara bersama-sama yang 

mempunyai modal besar untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan perusahaan 

diperlukan manajemen yang baik. Definisi manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan 

efisien guna tercapainya target yang diinginkan. Menurut Manullang (2008) dalam buku 

berjudul manajemen personalia, literatur manajemen umum dinyatakan bahwa alat 

manajemen (tools management) untuk mencapai tujuan adalah (6 M) yaitu: man, money, 

methode, materials, machines, dan market. 

Unsur man (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang 

disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan 

dari man power management. Menurut Malayu Hasibuan (2008) MSDM adalah suatu bidang 

manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi 

perusahaan. 

Mengatur karyawan adalah hal yang sulit dan kompleks karena mereka mempunyai 

pikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar belakang yang berbeda. Karyawan tidak dapat 

diatur dan dikuasai sepenuhnya seperti mengatur mesin, modal, atau gedung. Kemampuan 

dan kecakapan kurang berarti jika tidak diikuti moral kerja dan kedisiplinan karyawan dalam 

meweujudkan tujuan. 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu 

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Veithzal Rivai,2010).  
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Menurut Malayu Hasibuan (2008) kedisplinan adalah fungsi operatif keenam dari 

manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang 

terpenting karena semakin baik disiplin karyawan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik sulit bagi perusahaan mencapai hasil yang 

optimal. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja dan 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap manajer 

selalu berusaha agar para karyawan mempunyai disiplin yang baik. 

Dalam menjalankan perusahaan sudah pasti bertujuan untuk memperoleh keuntungan. 

Keuntungan perusahaan pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap 

individu yang terlibat di dalamnya. Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan manajer 

yang tangguh dan handal. Manajer harus memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi 

karyawannya. 

Strategi manajer untuk dapat menggerakkan bawahan agar dapat bekerja semaksimal 

mungkin sehingga tujuan perusahaan tercapai sangat diperlukan. Manajer menggerakkan 

karyawan dengan cara memberikan motivasi yakni dorongan individu untuk melakukan 

tindakan karena mereka ingin melakukannya. Apabila individu termotivasi, mereka akan 

membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginan 

mereka. 

Mengingat bahwa setiap individu dalam perusahaan berasal dari berbagai latar 

belakang yang berbeda-beda, maka sangat penting bagi perusahaan untuk melihat apa 

kebutuhan dan harapan karyawannya, apa bakat dan keterampilan yang dimiliki serta 

bagaimana rencana karyawan tersebut pada masa mendatang. Jika perusahaan dapat 
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mengetahui hal-hal tersebut maka akan lebih mudah untuk menempatkan karyawan pada 

posisi yang paling tepat, sehingga dia akan semakin termotivasi. 

Menurut Maslow (2008) setiap individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusun 

secara hierarki dari tingkat yang paling dasar sampai pada tingkatan yang paling tinggi. 

Setiap kali kebutuhan pada tingkat paling rendah telah terpenuhi maka akan muncul 

kebutuhan lain yang lebih tinggi. 

Dalam menempatkan tenaga kerja, manajer harus mempertimbangkan beberapa faktor 

yang dimiliki oleh seorang pekerja. Faktor-faktor tersebut mungkin sangat berpengaruh 

terhadap kontunuitas suatu perusahaan, salah satu faktor tersebut adalah pengalaman kerja. 

Tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja akan memberikan kecenderungan bahwa yang 

bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang relatif tinggi. Sebaliknya 

terbatasnya pengalaman kerja akan makin rendah keahlian dan keterampilan kerja yang 

bersangkutan. 

Pengalaman kerja berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan karyawan dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Pengalaman kerja tidak hanya ditinjau dari 

keterampilan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki saja, akan tetapi pengalaman kerja 

dapat dilihat dari pengalaman seseorang yang telah bekerja atau lamanya bekerja pada suatu 

instansi. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki akan semakin terampil dia dalam 

menjalankan pekerjaannya. Untuk mengukur tingkat pengalaman yang ada dapat melihat 

dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki dan tingkat keterampilan yang telah dikuasai 

seorang karyawan.  

Pengalaman kerja adalah modal utama seseorang untuk terjun ke dalam suatu bidang 

pekerjaan. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang akan dapat bekerja dengan lebih 

efisien sehingga akan menguntungkan perusahaan. Karena melalui pengalaman kerja, 

pengetahuan teknis dan keterampilan dapat ditingkatkan, demikian juga kualitas dan 
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kemampuan kerja seseorang dapat bertambah dan berkembang sehingga dengan demikian 

sfisiensi dan efektivitas kerjapun meningkat. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi 

mengenai “PENGARUH DISIPLIN, MOTIVASI, DAN PENGALAMAN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT. HANAZONO ENGINEERING 

INDONESIA. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena 

manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak 

mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan 

begitu canggih. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena manusia mempunyai 

perasaan, akal, keinginan, dan tujuan-tujuan pribadi sehingga jika pimpinan ingin 

merealisasikan tujuan organisasi harus memberikan perhatian yang utama kepada manusia. 

Penerapan disiplin pada karyawan merupakan hal yang penting, disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan. 

Hal ini mendorong gairah kerja dan semangat kerja sehingga akan berpengaruh terhadap 

produktivitasnya dan terwujudnya tujuan perusahaan secara umum.  

Pimpinan adalah orang-orang yang mencapai hasil melalui orang lain atau 

bahawannya, sehingga menjadi kewajiban pimpinan untuk memberikan motivasi kepada 

bawahannya agar dapat menggiatkan karyawan untuk bersemangat dan dapat mencapai 

tujuan umum perusahaan.  

Tidak hanya penerapan disiplin kerja pada karyawan, pemberian motivasi tetapi juga 

selektif dalam melakukan recruitment karyawan yang mempunyai pengalaman akan 
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berpengaruh pada efisiensi sumber daya yang digunkan sehingga mendapatkan hasil yang 

efektif.  

Dengan diterapkan disiplin kerja, pemberian motivasi oleh pimpinan serta selektif 

dalam memilih sumber daya manusia, maka produktivitas kerja karyawan akan meningkat 

dan tujuan umum perusahaan tercapai. 

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah disiplin berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas karyawan 

PT.Hanazono Engineering Indonesia? 

2. Apakah  motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas karyawan 

PT.Hanazono Engineering Indonesia? 

3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas 

karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia? 

4. Apakah disiplin, motivasi, dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh secara 

signifikan terhadap produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia? 

5. Variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap produktivitas 

karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia? 

 

1.2.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji. Maka dilakukan 

pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji. Pembatasan ini dilakukan 

agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian dan 

pembahasan. Penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh disiplin, motivasi, dan 
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pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT.Hanazono Engineering 

Indonesia. 

Menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan peneliti, maka 

dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti pada disiplin, motivasi, dan pengalaman kerja 

mempengaruhi produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. Tujuannya 

agar penelitian ini dapat terarah dan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data 

serta fokus pada pokok permasalahan dan pembahasannya.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan  dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah disiplin berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktifitas karyawan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah motivasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktifitas karyawan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengalaman kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap produktifitas karyawan. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah disiplin, motivasi dan pengalaman kerja 

mempunyai pengaruh simultan secara signifikan terhadap produktifitas karyawan. 

5. Untuk menganalisis variabel manakah yang mempunyai pengaruh lebih dominan 

terhadap produktvitas karyawan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat daripada penulisan ini adalah : 

1. Manfaat bagi perusahaan: 

- Untuk mengetahui pengaruh disiplin, motivasi, pengalaman kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. 

2. Manfaat bagi akademisi: 

- Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber 

daya manusia terutama mengenai disilin, motivasi, pengalaman kerja, dan 

produktivitas. 

3. Manfaat bagi penulis: 

- Untuk menambah wawasan mengenai ilmu manajemen sumber daya manusia 

dalam praktek dunia usaha, khususnya dalam hal disiplin, motivasi, dan 

pengalaman kerja.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari penelitian yaitu 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan 

digunakan dalam penulisan penelitian. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dalam penulisan 

penelitian, terutama teori tentang disiplin, motivasi, pengalaman kerja, dan 

produktivitas. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran, hipotesis, 

dan penelitian terdahulu. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, definisi 

operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil 

analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta 

memberikan saran atas hasil dari kesimpulan tersebut.  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Menurut Manullang (2008) dalam buku berjudul manajemen personalia, literatur 

manajemen umum dinyatakan bahwa alat manajemen (tools management) untuk mencapai 

tujuan adalah (6 M) yaitu: man, money, methode, materials, machines, dan market. 

Unsur man (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang 

disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan 

dari man power management. Menurut Malayu Hasibuan (2008) MSDM adalah suatu bidang 

manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi 

perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. 

Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan 

dengan tenaga kerja manusia saja. 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena 

manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak 

mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan 

canggih. Alat-alat canggih yang dimilki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan 

jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Mengatur karyawan adalah hal yang sulit dan 

kompleks karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status keinginan dan latar belakang 

yang berbeda. Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya seperti mengatur mesin, 

modal atau gedung. 
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Guna lebih memahami definisi atau makna dari sumber daya manusia, berikut 

dikemukakan beberapa teori mengenai pengertian dan definisi tentang sumber daya manusia : 

A. Menurut Malayu Hasibuan (2008) mengatakan: Manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat. 

B. Menurut Veithzal Rivai (2010) mengatakan: Manajemen sumber daya 

manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi 

segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 

C. Menurut Edwin B.Flippo (2008) mengatakan: Manajemen sumber daya 

manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, 

individu, karyawan dan masyarakat. 

D. Menurut A.F. Stoner (2008) mengemukakan : MSDM adalah suatu prosedur 

yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau 

perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan 

jabatan yang tepat pada saat organisasi melakukannya.  

 

2.1.1.1 Fungsi Sumber Daya Manusia 

Sesuai dengan pengertian manajemen sumber daya manusia yang telah dirumuskan di 

atas, maka kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi 

dapat diklasifikasikan kedalam beberapa fungsi. 
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Sebagai ilmu terapan dari ilmu manajemen, manajemen sumber daya manusia 

memiliki fungsi-fungsi pokok yang sama dengan fungsi manajemen dengan penerapan 

dibidang sumber daya manusia menurut Hasibuan (2008) : 

1) Fungsi Perencanaan 

Melaksanakan tugas dalam merencanakan kebutuhan, pengadaan, 

pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. 

2) Fungsi Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan 

alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan secara efektif. 

3) Fungsi Pengarahan 

Memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan 

secara efektif dan efisien. 

4) Fungsi Pengendalian 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila 

terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan 

penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, 

kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi 

lingkungan pekerjaan. 

 Di samping fungsi-fungsi pokok, MSDM juga memiliki beberapa fungsi-fungsi 

operasional, di antaranya : 

 

Pengaruh Disiplin..., Dhimas Anggoro Bangun, Ma.-Ibs, 2013



12 
 

1) Fungsi Pengadaan 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

2) Fungsi Pengembangan 

Tenaga kerja yang sudah diperoleh harus dikembangkan lebih lanjut misalnya 

melalui usaha pelatihan kepada karyawan mengenai suatu keahlian atau 

keterampilan baru, sehingga diharapkan pegawai tersebut dapat mengimbangi 

dan mengerjakan tugasnya dengan lebih baik sesuai dengan tujuan perusahaan. 

3) Fungsi Kompensasi 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang 

atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai 

dengan prestasi kerja, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya 

serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan 

internal dan eksternal konsistensi. 

4) Fungsi Integrasi 

Integrasi ini menyangkut penyesuaian/menyelaraskan kepentingan-

kepentingan perorangan dengan kepentingan perusahaan dan masyarakat. 

Proses integrasi ini tidaklah mudah bahkan merupakan tantangan yang sering 

menghalangi atau menggagalkan tugas manajemen. 

5) Fungsi Pemeliharaan 

Dimaksudkan sebagai usaha untuk memperthankan tenaga kerja yang efektif, 

yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan tugasnya 
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sebaik-baiknya. Aktivitas ini dilakukan melalui komunikasi dan perhatian 

terhadap kondisi fisik, kesehatan, dan keamanan kerja. 

6) Fungsi Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit 

terwujud tujuan yang maksimal. Kedisplinan adalah keinginan dan kesadaran 

untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

7) Fungsi Pemutus Hubungan Kerja/Pemberhentian 

Jika tahap pertama manajemen sumber daya manusia dimulai dengan 

mendapatkan karyawan maka tahap terakhir dalam proses ini adalah usaha 

yang dilakukan untuk mengembalikan tenaga kerja yang sudah tidak 

digunakan lagi ke masyarakat. Perusahaan bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program pemutusan kerja sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditentukan dan menjamin bahwa tenaga kerja yang dikembalikan itu berada 

dalam keadaan sebaik mungkin. 

 

2.1.2 Disiplin Kerja 

Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa latin “disipel” yang berarti pengikut. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, kata tersebut mengalami perubahan menjadi 

“disipline” yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Selama ini kata disiplin 

telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga banyak pengertian 

disiplin yang berbeda antara ahli yang satu dengan yang lainnya. 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu 
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upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Veithzal Rivai,2010). 

Menurut Malayu Hasibuan (2008) kedisplinan adalah fungsi operatif keenam dari 

manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang 

terpenting karena semakin baik disiplin karyawan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik sulit bagi perusahaan mencapai hasil yang 

optimal. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisplinan diartikan jika karyawan selalu 

datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, 

mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja dan 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap manajer 

selalu berusaha agar para karyawan mempunyai disiplin yang baik. Peraturan sangat 

diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan 

tat tertib yang baik di perusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, 

efisiensi, dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat.  

Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan 

supaya mentaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas 

terhadap semua karyawan. Dengan keadilan dan ketegasan, sasaran pemberian hukuman akan 

tercapai. Peraturan tanpa dibarengi pemberian hukuman yang tegas bagi pelanggarnya bukan 

menjadi alat pendidik bagi karyawan. 
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2.1.2.1 Bentuk-Bentuk Disiplin Kerja 

Menurut Veithzal Rivai (2010) terdapat empat perspektif daftar yang menyangkut 

disiplin kerja yaitu: 

1. Disiplin Retributif (Retributive Discipline) 

Para pengambil keputusan mendisiplinkan dengan suatu cara yang 

proporsional terhadap sasaran. Dengan tidak melakukan hal seperti itu akan 

dianggap tidak adil oleh orang-orang yang bertindak secara tidak tepat. Tujuan 

akhirnya adalah menghukum si pelanggar. 

2. Disiplin Korektif (Corrective Discipline) 

Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan harus diperlakukan 

sebagai masalah-masalah yang dikoreksi daripada sebagai pelanggaran-

pelanggaran yang harus dihukum. Hukuman akan lunak sebatas pelanggar 

menunjukkan kemauan untuk mengubah perilakunya. Tujuan akhirnya adalah 

membantu karyawan mengoreksi perilaku yang tidak dapat diterima sehingga 

dia dapat terus dikaryakan oleh perusahaan. 

3. Perspektif hak-hak individu (Individual Rights Perspective) 

Disiplin hanya tepat jika terdapat alasan yang adil untuk menjatuhkan 

hukuman. Hak-hak karyawan lebih diutamakan daripada tindakan disiplin. 

Tujuan akhirnya adalah melindungi hak-hak individu. 

4. Perspektif utilitarian (Utilitarian Perspective) 

Tingkat tindakan disiplin diambil tergantung pada bagaimana disiplin itu akan 

mempengaruhi produktivitas dan profitabilitas. Biaya penggantian karyawan 

dan koneskuensi-konsekuensi memperkenankan perilaku yang tidak wajar 

perlu dipertimbangkan. Karena biaya penggantian karyawan kian melambung, 

maka kerasnya disiplin hendaknya semakin menurun. Karena konsekuensi 
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membiarkan perilaku yang tidak terpuji terus meningkat, maka demikian pula 

kerasnya hukum. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa faedah-faedah 

tindakan disiplin melebihi konsekuensi-konsekuensi negatifnya. 

 

2.1.2.2 Indikator-Indikator Disiplin Kerja 

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan 

dalam suatu perusahaan menurut Malayu Hasibuan (2008), di antaranya: 

 

1. Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 

menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan 

(pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan 

kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar dia bekerja dengan sungguh-

sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2. Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan 

karena pimpinan dijadikan telada dan panutan oleh para bawahannya. Dengan 

teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika 

teladan pimpinan kurang baik (kurang disiplin), para bawahan pun akan 

kurang disiplin. 

3. Balas Jasa  

Balas jasa ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan 

memberikan kepuasaan dan kecintaan karyawan semakin baik terhadap 

pekerjaan, kedisplinan mereka akan semakin baik pula. 
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4. Keadilan 

Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa 

(pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan 

karyawan yang baik. 

5. Pengawasan Melekat (waskat) 

Pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam 

meweujudkan kedisplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat berarti atasan 

harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, norma, sikap, gairah kerja, dan 

prestasi kerja bawahannya. 

6. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisplinan karyawan. 

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut 

melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku indisipliner 

karyawan akan berkurang. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap karyawan yang 

indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan 

tersebut. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan 

suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik 

pada perusahaan. Jadi, kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila hubungan 

kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 
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2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Disiplin Kerja 

Ranupandojo (1999) mengatakan bahwa untuk mengkondisikan karyawan perusahaan 

agar senantiasa bersikap disiplin, maka terdapat beberapa prinsip pendisiplinan sebagai 

berikut: 

1. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi. 

2. Pendisiplinan harus bersifat membangun. 

3. Pendisiplinan haruslah dilakukan oleh atasan langsung dengan segera. 

4. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan. 

5. Pimpinan hendaknya tidak seharusnya memberikan pendisiplinan pada waktu 

bawahan sedang absen. 

6. Setelah pendisiplinan sikap dari pimpinan haruslah wajar kembali. 

Semua kegiatan pendisiplinan tersebut tentulah harus bersifat positif dan tidak 

mematahkan semangat kerja para karyawan juga harus bersifat mendidik dan mengoreksi 

kekeliruan agar di masa datang tidak teulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama. 

 

2.1.2.4 Sanksi Pelanggaran Kerja 

Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seorang karyawan yang 

melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan perusahaan. Sedangkan sanksi 

pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin yang diajtuhkan pimpinan perusahaan kepada 

karyawan yang melanggar pengaturan disiplin yang telah diatur pimpinan organisasi. 

Menurut Veithzal Rivai (2010) ada beberapa tingkat dan jenis sanksi pelanggaran 

kerja yang umumnya berlaku dalam suatu perusahaan yaitu: 

1. Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis: 

 Teguran lisan 

 Teguran tertulis 
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 Pernyataan tidak puas secara tertulis 

2. Sanksi pelanggaran sedang, dengan jenis: 

 Penundaan kenaikan gaji 

 Penurunan gaji 

 Penundaan kenaikan pangkat 

3. Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis: 

 Penurunan pangkat 

 Pembebasan dari jabatan 

 Pemberhentian 

 Pemecatan 

 

2.1.3 Motivasi 

Manajer atau pemimpin adalah orang-orang yang mencapai hasil melalui orang lain. 

Orang lain itu adalah para bawahan. Berhubung dengan itu menjadi kewajiban dari setiap 

pemimpin agar para bawahannya berprestasi. Prestasi bawahan, terutama disebabkan oleh 

dua hal yaitu: kemampuan dan daya dorong. Kemampuan seseorang ditentukan oleh 

kualifikasi yang dimilikinya; antara lain oleh pendidikan, pengalaman dan sifat-sifat pribadi, 

sedangkan daya dorong dipengaruhi oleh sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan hal-hal 

lain di luar dirinya. 

Daya dorong yang ada dalam diri seseorang, sering disebut motif. Motif tenaga 

pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga  di dalam diri 

manusia. Pemberian motif atau keadaan yang menimbulkan dorongan diartikan sebagai 

motivasi. Pengertian Motivasi sendiri sudah banyak diungkapkan oleh beberapa ahli, antara 

lain: 
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A. Menurut Edwin B. Flippo yang dikutip oleh Malayu Hasibuan (2008) di dalam 

bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Motivasi adalah 

suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja 

secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi 

sekaligus tercapai. 

B. Menurut A.H.Maslow (2008) motivasi adalah hieraki kebutuhan mengikuti 

teori jamak yakni seseorang berperilaku/bekerja karena adanya dorongan 

untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Kebutuhan yang diinginkan 

seseorang itu berjenjang artinya jika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, 

kebutuhan tingkat kedua akan muncul jadi yang utama. Selanjutnya jika 

kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ketiga dan 

seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. 

C. Menurut Malayu Hasibuan (2008) motivasi adalah pemberian daya penggerak  

yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mau bekerja sama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai 

kepuasan.  

D. G.R Terry yang dikutip oleh M. Manullang (2008) di dalam bukunya yang 

berjudul “Manajemen Personalia”. mengemukakan bahwa motivasi adalah 

keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya 

untuk melakukan tindakan-tindakan. 

E. Stephen Robbins (2007). mengemukakan bahwa motivasi adalah kesediaan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, 

yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuai 

kebutuhan individual. Dari pengertian ini ada tiga unsur kunci yaitu upaya 

yang perlu dilakukan, tujuan organisasi serta kebutuhan yang perlu 
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diperhatikan. 

Motivasi yang berasal dari dalam diri maupun yang ada diluar diri seseorang 

mempunyai persamaan yaitu adanya tujuan yang ingin dicapainya dengan melakukan suatu 

kegiatan. Tujuan yang ingin dicapai tersebut pada dasarnya adalah untuk memenuhi 

kebutuhan pokok manusia yang bersifat fisik maupun non fisik. Apabila kebutuhan tersebut 

dapat terpenuhi, maka motivasi kerja dalam diri seseorang akan meningkat. 

 

2.1.3.1 Teori Motivasi 

Dalam bukunya Malayu Hasibuan (2008) dikemukakan beberapa teori motivasi yang 

terkenal yaitu: 

 

A. Teori Hieraki Kebutuhan (Hierarchical of Needs Theory) 

Teori A.H. Maslow (2008) mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia 

dimasukkan dalam lima kategori yang di susun menurut prioritas, antara lain: 

1. Kebutuhan fisiologis (psychological needs) 

Kebutuhan fisiologis, kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, 

sebagai kebutuhan terendah. 

2. Kebutuhan akan rasa aman (safety needs) 

Kebutuhan rasa aman, kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya, 

pertentangan dan lingkungan hidup. 

3. Kebutuhan sosial (social needs) 

Kebutuhan merasa memiliki, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, 

berafiliasi, berinteraksi dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. 

4. Kebutuhan akan penghargaan diri (esteem needs) 

Kebutuhan akan harga diri, kebutuhan dihormati dan dihargai orang lain. 
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5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization needs) 

kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, potensi, kebutuhan 

untuk berpendapat dengan menggunakan ide-ide, memberikan penilaian 

dan kritik terhadap sesuatu. 

 

 

Gambar 2.1 

Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow 

 

Sumber : Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2008 

 

Menurut Vance F Mitchell dan Pravvin Moudgill dalam Mas’ud (2004) 

mengembangkan teori hieraki kebutuhan dan menurut mereka, motivasi kerja karyawan dapat 

diukur dengan menggunakan dimensi-dimensi sebagai berikut : 

1. Kebutuhan keamanan 

Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan perlindungan diri dari ancaman, bahaya, 

pertentangan dari internal maupun eksternal perusahaan. 

Self 
Actualiza

tion 
Needs 

Esteem Needs 

Social Needs 

Safety Needs 

Psychological Needs 
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2. Kebutuhan sosial 

Merupakan kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan 

kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. 

3. Kebutuhan harga diri 

Kebutuhan untuk dihornmati dan dihargai oleh baik atasan maupun sesama rekan 

kerja. 

4. Kebutuhan otonomi 

Kebutuhan untuk membuat suatu keputusan, mengatur dan memerintah sendiri tanpa 

adanya campur tangan dari pusat. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk menggunakan 

kemampuan, skill, dan potensi. Kebutuhan untuk berpendapat dengan mengunakan 

ide-ide, gagasan dan kritik terhadap sesuatu. 

 

B. Teori David McClelland (McClelland Theory of Needs)  

Teori David Mc Clelland di dalam buku karya Malayu Hasibuan (2008) 

menyebutkan bahwa orang yang mempunyai kebutuhan atas keberhasilan yakni 

mempunyai keinginan kuat untuk mencapai sesuatu, ciri-cirinya: 

1. Mereka menentukan tujuan tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, 

tetapi tujuan itu cukup menantang untuk dikerjakan dengan baik. 

2. Mereka menentukan tujuan seperti itu, karena mereka secara pribadi dapat 

mengetahui bahwa hasilnya dapat dikuasai bila mereka kerjakan sendiri. 

3. Mereka senang kepada pekerjaanya itu dan merasa sangat berkepentingan 

dengan keberhasilannya sendiri. 
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4. Mereka lebih suka bekerja di dalam pekerjaan yang dapat memberikan 

gambaran bagaimana keadaan pekerjaannya. 

 

C. Teori X dan Y Douglas Mc Gregor (Theory X and Theory Y) 

Tabel 2.2 

Teori X dan Teori Y Mc. Gregor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2008 

D. Teori ERG 

1. Eksistensi (existence) 

Kebutuhan eksistensi untuk bertahan hidup, kebutuhan fisik. 

2. Keterhubungan (relatedness) 

Kebutuhan keterhubungan adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan 

orang lain yang bermanfaat seperti keluarga, sahabat, atasan, keanggotaan 

di dalam masyarakat. 

No TEORI  X TEORI  Y 

1 

Kebanyakan orang tidak suka 

bekerja 
Bekerja seperti hanya bermain  

2 

Tidak punya ambisi, tanggung jawab 

dan lebih suka diberi pengarahan 

Kontrol terhadap diri sendiri 

merupakan suaru hal yang penting 

dalam mencapai tujuan 

3 

Tidak mempunyai kemampuan 

untuk memecahkan masalah 
Memecahkan masalah secara kreatif 

4 

Motivasi hanya terjadi pada tingkat 

fisiologis dan rasa aman 

Motivasi terjadi pada tigkat sosial, 

kebutuhan akan penghargaan dan 

aktivitas diri 

5 

Harus dikontrol secara ketat, harus 

dipaksa untuk mencapai 

Kreatif dan ”self directed” dalam 

pekerjaan 
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3. Pertumbuhan (growth) 

Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan untuk menjadi produktif dan 

kreatif, misalnya diberdayakan di dalam potensi tertentu dan berkembang 

secara terus-menerus. 

 

2.1.3.2 Tujuan Motivasi 

Berikut tujuan motivasi menurut Malayu Hasibuan (2008) adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan moral dan kepuasaan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

4. Meningkatkan kedisplinan kerja karyawan. 

5. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

6. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan. 

7. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

8. Mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugasnya 

9. Meningkatkan efisiensi menggunakan alat-alat dan bahan baku 

10. Mengefektifkan pengadaan karyawan 

 

2.1.3.3 Asas Motivasi 

Asas-asas motivasi ini mencakup asas mengikutsertakan, komunikasi, pengakuan, 

wewenang yang didelegasikan, dan perhatian timbal balik. Berikut ini asas motivasi menurut 

Malayu Hasibuan (2008) adalah sebagai berikut: 
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1. Asas mengikutsertakan 

Asas mengikutsertakan maksudnya mengajak bawahan untuk ikut 

berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan ide-

ide, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Asas komunikasi 

Asas komunikasi maksudnya menginformasikan secara jelas tentang tujuan 

yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. 

3. Asas pengakuan 

Asas pengakuan maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang 

tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. 

4. Asas wewenang yang didelegasikan 

Asas wewenang yang didelegasikan adalah mendelegasikan sebagian 

wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan 

berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atasan atau manajer.  

5. Asas perhatian timbal balik 

Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi bawahan dengan 

mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan. 

 Asas motivasi yang diterapkan harus dapat meningkatkan produktivitas kerja dan 

memberikan kepuasaan kepada karyawan. Produktifitas kerja adalah perbandingan hasil 

(output) dengan masukan (input), dan produksi yang dihasilkan harus mempunyai nilai 

tambah. 
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2.1.3.4 Jenis-Jenis Motivasi 

 Ada dua jenis motivasi yaitu motivasi positif dan motivasi negatif (Dalam 

Hasibuan,2008) : 

1. Motivasi positif 

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. 

2. Motivasi Negatif 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan standar 

mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat 

bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meingkat karena takut 

dihukum. 

 

2.1.3.5 Proses Motivasi 

Menurut Malayu Hasibuan (2008) proses motivasi adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi, baru 

kemudian para karyawan dimotivasi ke arah tujuan itu. 

2. Mengetahui Kepentingan 

Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan 

karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau 

perusahaan saja. 

3. Komunikasi Efektif 

dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan 

bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat 

apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentif tersebut diperolehnya. 
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4. Intergrasi Tujuan 

Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan orgnaisasi dan tujuan 

kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needs complex yaitu untuk 

memperoleh laba serta perluasaan perusahaan, sedangkan tujuan individu 

karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasaan. Jadi, tujuan organisasi 

dan tujuan karyawan harus disatukan dan untuk itu penting adanya 

penyesuaian motivasi.  

5. Fasilitas 

Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan 

individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

6. Team work 

Manajer harus membentuk team work yang terkoordinasi baik yang bisa 

mencapai tujuan perusahan. Team work penting karena dalam suatu 

perusahaan biasanya terdapat banyak bagian  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3 Proses Motivasi. 
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Gambar 2.3 

Proses Motivasi 

 

Sumber : Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2008 

 

2.1.3.6 Metode Motivasi 

Ada dua metode motivasi yaitu motivasi langsung dan tidak lagsung (Dalam 

Hasibuan,2008) 

1. Motivasi langsung 

Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada 

setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasaanya. 

2. Motivasi tidak langsung 

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau 

kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan 

pekerjaanya. 

 

1. Kebutuhan yang tidak 

dipenuhi. 

2. Mencari jalan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

3. Perilaku yang berorientasi 

pada tujuan. 

4. Hasil kerja (evaluasi dari 

tujuan yang tercapai) 

5. Imbalan atau  

hukuman. 

6. Kebutuhan yang tidak 

dipenuhi dinilai kembali 

oleh karyawan. 

Karyawan 
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2.1.4 Pengalaman Kerja 

2.1.4.1 Pengertian Pengalaman Kerja 

Dalam menempatkan tenaga kerja, manajer harus mempertimbangkan beberapa faktor 

yang dimiliki oleh seorang pekerja. Faktor-faktor tersebut mungkin sangat berpengaruh 

terhadap kontinuitas suatu perusahaan. Salah satu faktor tersebut ialah pengalaman kerja. 

Kenyataan menunjukkan bahwa adanya kecenderungan makin lama banyak pengalaman 

kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut dan memberikan kecenderungan bahwa yang 

bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang relatif tinggi. Sebaliknya 

terbatasnya pengalaman kerja akan makin rendah keahlian dan keterampilan kerja yang 

bersangkutan. 

Menurut Manulang (2008) pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan 

atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut 

dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. 

Menurut Foster (2001) pengalaman kerja adalah sebagai suatu ukuran tentang lama 

waktu atau masa kerjanya yang ditelah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas 

suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik.  

Ranupandojo (1996) mengatakan bahwa pengalaman kerja adalah ukuran tentang 

lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas 

suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Pengalaman kerja adalah modal utama 

seseorang untuk terjun ke dalam suatu bidang pekerjaan. Pengalaman kerja menurut Siswanto 

(2005) seseorang kadang harus lebih dihargai daripada pendidikan yang tinggi dengan 

pengalaman yang dimiliki oleh seseorang akan dapat bekerja dengan lebih efisien sehingga 

akan menguntungkan perusahaan. 

Pengalaman kerja adalah faktor yang cukup penting dalam pengadaan tenaga kerja. 

Untuk melaksanakan pengadaan tenaga kerja perku diperhitungkan dan ditentukan dahulu 
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kualitas ataupun mutu tenaga kerja yang dibutuhkan, salah satu persyaratan kerja adalah 

pengalaman kerja. Suatu perusahaan akan lebih cenderung memilih pelamar yang sudah 

berpengalaman daripada yang tidak berpengalalaman karena dipandang lebih mampu dalam 

melaksanakan tugas nantinya menurut Martoyo (2002). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja adalah tingkat 

penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur 

dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Karena 

melalui pengalaman kerja, pengetahuan teknis dan keterampilan dapat ditingkatkan, demikian 

juga kualitas dan kemampuan kerja seseorang dapat bertambah dan berkembang sehingga 

dengan demikian sfisiensi dan efektivitas kerjapun meningkat 

 

 

2.1.4.2 Pengukuran Pengalaman Kerja 

Menurut Asri (1986) yang dikutip oleh Nano Ismanto dalam pengaruh pengalaman 

kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan mengatakan bahwa 

pengukuran pengalaman kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan mendorong efisiensi 

dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Beberapa hal yang digunakan untuk mengukur 

pengalaman kerja seseorang adalah : 

1. Gerakannya mantap dan lancar 

Setiap karyawan yang berpengalaman akan melakukan gerakan yang mantap 

dalam bekerja tanpa disertai keraguan. 

2. Gerakannya berirama 

Artinya tercipta dari kebiasaan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. 

3. Lebih cepat menanggapi tanda-tanda 

Artinya tanda-tanda seperti akan terjadi kecelakaan kerja. 
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4. Dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya 

Karena didukung oleh pengalaman kerja dimilikinya maka seorang pegawai 

yang berpengalaman dapat menduga akan adanya kesulitan dan siap 

menghadapinya. 

5. Bekerja dengan tenang 

Seorang pegawai yang berpengalaman akan memiliki rasa percaya diri yang 

cukup besar. 

 Selain itu menurut Handoko (2008) ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengalaman kerja karyawan. Beberapa faktor lain mungkin juga berpengaruh dalam kondisi-

kondisi tertentu, tetapi adalah tidak mungkin untuk menyatakan secara tepat semua faktor 

yang dicari dalam diri karyawan potensial. Beberapa faktor tersebut adalah : 

1. Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, kursus, latihan, bekerja. Untuk 

menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang di waktu yang lalu. 

2. Bakat dan minat untuk memperkirakan minat dan kapasitas atau kemampuan 

seseorang. 

3. Sikap dan kebutuhan (attitudes and needs) untuk meramalkan tanggung jawab 

dan wewenang seseorang. 

4. Kemampuan-kemampuan analitis dan manipilatif untuk mempelajari 

kemampuan penilaian dan penganalisaan. 

5. Keterampilan dan kemampuan teknik untuk menilai kemampuan dalam 

pelaksanaan aspek-aspek tehnik pekerjaan. 

 

Menurut Foster (2001) ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman 

tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yaitu : 
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1. Lama waktu / masa kerja 

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang 

dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan 

baik. 

2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi 

lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup 

kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung 

jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik 

yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. 

3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan 

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek tehnik 

peralatan dan tehnik pekerjaan. 

 

 Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa seorang karyawan yang berpengalaman 

akan memiliki gerakan yang mantap dan lancar, gerakannya berirama, lebih cepat 

menanggapi tanda-tanda, dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap 

menghadapinya, dan bekerja dengan tenang serta dipengaruhi faktor lain yaitu : lama waktu / 

masa kerja seseorang, tingkat pengetahuan atau keterampilan yang telah dimilki dan tingkat 

penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Oleh karena itu seorang karyawan yang 

mempunyai pengalaman kerja adalah seseorang yang mempunyai kemauan jasmani, memiliki 

pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja serta tidak akan membahayakan bagi dirinya 

dalam bekerja. 
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Karena melalui pengalaman kerja, pengetahuan teknis dan keterampilan dapat 

ditingkatkan, demikian juga kualitas dan kemampuan kerja seseorang dapat bertambah dan 

berkembang sehingga dengan demikian sfisiensi dan efektivitas kerjapun meningkat. 

 

2.1.5 Produktivitas 

Produktivitas secara umum dapat diartikan sebagai keluaran (barang-barang atau jasa) 

dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. 

Suatu bandingan antara hasil masukan dan keluaran. Masukan sering dibatasi dengan tenaga 

kerja, sedangkan keluaran diukur dengan kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. 

Produktivitas mempunyai arti ukuran yang relatif nilai atau ukuran yang ditampilkan 

oleh daya produksi, yaitu sebagai campuran dari produksi dan aktivitas; sebagai ukuran yaitu 

seberapa baik kita menggunakan sumber daya dalam mencapai hal yang diinginkan menurut 

Ravianto (2011). 

Dalam setiap kegiatan produksi, seluruh sumber daya mempunyai peran yang 

menentukan tingkat produktivitas, maka sumber daya tersebut perlu dikelola dan diatur 

dengan baik. Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategis dalam 

organisasi, harus diakui dan diterima manajemen. Peningkatan produktivitas kerja hanya 

mungkin dilakukan oleh manusia. Sebaliknya, sumber daya manusia pula yang dapat menjadi 

penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam berbagai bentuknya (Siagian,2002). 

Karena itu memberikan perhatian kepada unsur manusia merupakan salah satu tuntutan 

dalam keseluruhan upaya peningkatan produktivitas kerja. 

Tohardi (2011) mengemukakan bahwa produktivitas kerja merupakan sikap mental. 

Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu Keyakinan 

bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan 

esok lebih baik hari ini. 
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Ada tiga aspek utama yang perlu ditinjau dalam menjamin produktivitas yang tinggi, 

yaitu: 

a. Aspek kemampuan tenaga kerja 

b. Aspek efisiensi tenaga kerja 

c. Aspek kondisi lingkungan kerja. 

Menurut Singodimedjo (2000) Ketiga aspek tersebut saling terkait dan terpadu dalam 

suatu sistem dan dapat diukur dengan berbagai ukuran yang relatif sederhana. Produktivitas 

harus menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan dalam penyusunan strategi bisnis, yang 

mencakup bidang produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa orang yang mempunyai sifat tersebut terdorong untuk 

menjadi dinamis, kreatif, inovatif, serta terbuka namun tetap kritis dan tanggap terhadap ide-

ide baru dan perubahan-perubahan. Dalam kaitannya dengan tenaga kerja, maka produktivitas 

tenaga kerja merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga 

kerja per satuan waktu. Faktor manusia telah menjadi fokus penghargaan dunia sejak abad 

ke-18 yang popular dengan penerapan perilaku ilmu manusia. 

 

2.1.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Menurut Ravianto (2011) setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja 

yang dimiliki mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri 

maupun faktor lain, seperti pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap, dan etika kerja, 

motivasi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan social, lingkungan kerja, iklim kerja, 

teknologi, sarana produksi, manajemen, dan pemasaran. 

Adapun Tiffin dan Corcmik (dalam Siagian,2002), mengatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi produktivitas kerja dapat disimpulkan menjadi dua golongan, yaitu: 
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1. faktor yang ada pada diri individu, yaitu umur, tempramen, keadaan fisik 

individu, keluhan, dan motivasi. 

2. faktor yang ada diluar individu, yaitu kondisi fisik seperti suara, penerangan, 

waktu istirahat, lama kerja, upah, bentuk organisasi, lingkungan sosial, dan keluarga. 

 

2.1.5.2 Indikator Produktivitas 

Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para karyawan yang ada di 

perusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara 

efisien dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan 

yang sudah ditetapkan. Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator, 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang karyawan 

sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam 

bekerja. Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada 

mereka.  

2. Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu yang 

dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan 

tersebut. Jadi, upaya unyuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang 

terlibat dalam suatu pekerjaan. 

3. Semangat Kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari kemarin. Indikasi ini dapat dilihat dari etos 

kerja dan hasil yang dicapai dalam suatu hari kemudian dibandingkan dengan hari 

sebelumnya. 

Pengaruh Disiplin..., Dhimas Anggoro Bangun, Ma.-Ibs, 2013



37 
 

4. Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. 

Pengembangan diri dapa dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang 

akan dihadapi. Sebab, semakin kuat tantangannya, pengembangan diri mutlak dilakukan. 

Begitu juga harapan untuk menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada 

keinginan karyawan untuk meningkatkan kemampuan. 

5. Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. Mutu 

merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Jadi, 

meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannya 

akan sangta berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri. 

6. Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang 

digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. 

 

2.1.6 Hubungan Variabel Disiplin Terhadap Produktivitas Karyawan 

Disiplin merupakan masalah yang penting dan menentukan serta perlu diperhatikan 

oleh setiap perusahaan karena menjadi tolak ukur mengetahui apakah fungsi-fungsi MSDM 

lainnya secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. 

 Disiplin diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat waktunya, 

mengerjakan semua pekerjaanya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan 

karena meningkatnya produktivitas karyawan yang disebabkan oleh diterapkan kedisiplinan 

dalam diri para karyawan. 
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Hasil penelitian dari Anisa Novitasari yang berjudul hubungan motivasi kerja dan 

disiplin kerja dengan produktivitas kerja pegawai memberikan tanggapan bahwa disiplin 

yang terdapat dalam diri pegawai (internal) maupun dari luar (eksternal) rendah. Alasan ini 

disebabkan karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari atasan yang jarang sekali 

meluangkan waktu untuk berkonsultasi masalah pekerjaan dengan bawahan. Selain itu pula 

dapat disebabkan faktor absensi yang masih dibuat manual yang dapat dimanipulasi dengan 

tangan-tangan nakal, hal ini membuat disiplin pegawai jadi buruk dan produktivitas juga jadi 

menurun. 

 

2.1.7 Hubungan Variabel Motivasi Terhadap Produktivitas Karyawan 

Motivasi mempunyai peranan yang begitu penting karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan 

antusias mencapai hasil yang optimal. Perusahaan bukan saja mengaharpkan karyawan 

mampu, cakap, dan terampil, tetapi juga mereka mau bekerja giat dan berkeingainan untuk 

mencapai hasil kerja yang maksimal. 

Motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja giat sehingga dapat mencapai tujuan 

mereka dan perusahaan. Hal ini tentu saja akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Hasil penelitian dari Igantius Irawan Sukma (2009) yang berjudul pengaruh motivasi 

kerja, pelatihan, disiplin serta pengawasan terhadap produktivitas kerja karyawan adalah 

pengaruh secara bersama-sama antara motivasi kerja, pelatihan, disiplin serta pengawasan 

terhadap produktivias sebesar 68.8 %. Selebihnya sebesar 31.2 % dipengaruhi faktor lain 

selain keempat faktor tersebut.  

Variabel motivasi memberikan kontribusi sebesar 49.5 %, variabel pelatihan 

memberikan kontribusi 7.3 %, variabel disiplin memberikan kontribusi sebesar 31.% serta 
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variabel pengawasan memberikan kontribusi sebesar 24.3 %. Sehingga dari keempat variabel 

yang paling banyak memberikan kontribusi adalah motivasi kerja. 

 

2.1.8 Hubungan Variabel Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan 

Dalam menempatkan tenaga kerja, manager harus mempertimbangkan beberapa 

faktor yang dimiliki oleh seorang pekerja. Faktor-faktor tersebut mungkin sangat 

berpengaruh terhadap kontinuitas suatu perusahaan. Salah satu faktor tersebut ialah 

pengalaman kerja. Kenyataan menunjukkan bahwa adanya kecenderungan makin lama 

banyak   pengalaman kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut dan memberikan 

kecenderungan bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang 

relatif tinggi. Sebaliknya terbatasnya pengalaman kerja akan makin rendah keahlian dan 

keterampilan kerja yang bersangkutan. 

Pengalaman kerja adalah faktor yang cukup penting dalam pengadaan tenaga kerja. 

Untuk melaksanakan pengadaan tenaga kerja perku diperhitungkan dan ditentukan dahulu 

kualitas ataupun mutu tenaga kerja yang dibutuhkan. Salah satu persyaratan kerja adalah 

pengalaman kerja. Suatu perusahaan akan lebih cenderung memilih pelamar yang sudah 

berpengalaman daripada yang tidak berpengalalaman karena dipandang lebih mampu dlam 

melaksanakan tugas nantinya. Karena melalui pengalaman kerja, pengetahuan teknis dan 

keterampilan dapat ditingkatkan, demikian juga kualitas dan kemampuan kerja seseorang 

dapat bertambah dan berkembang sehingga dengan demikian sfisiensi dan efektivitas 

kerjapun meningkat. 

Hasil penelitian dari Nano Ismanto (2005) yang berjudul pengaruh pengalaman kerja 

dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan mengatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan secara parsial. Hal tersebut diketahui melalui signifikansi koefisien regresi yang 
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lebih kecil 0,05. Persamaan yang diperoleh adalah Y = 0,210X1 + 0,336X2 + 6,343. sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan regresi dua prediktor diperoleh hasil dimana 

regresi a1 dan a2 bertanda positif. Maka dapat diartikan bahwa dengan konstanta 6,343 

kenaikan produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh pengalaman kerja sebesar 0,210 dan 

disiplin kerja sebesar 0,336. Jadi semakin baik atau tinggi pengalaman kerja dan disiplin 

kerja maka akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang 

mengambil permasalahan yang hampir sama yaitu “Pengaruh disiplin, motivasi, dan 

pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan”. Yang menjadi acuan penulis dalam 

mengerjakan penelitian ini adalah penelitian dibawah ini: 

1. Ignatius Irawan Sukma 

Penelitian ini dilakukan oleh Ignatius Irawan Sukma (2009) yang berjudul “Pengaruh 

motivasi kerja, pelatihan, disiplin serta pengawasan terhadap produktivitas kerja karyawan”, 

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

serta melihat faktor motivasi, pelatihan, disiplin serta pengawasan dalam mengendalikan 

pergerakan produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan. 

Adapun hipotesis yang diuji adalah pengaruh dari faktor-faktor tersebut secara 

bersama-sama terhadap produktivitas kerja karyawan, juga pengaruh dari masing-masing 

faktor terhadap produktivitas karyawan, serta faktor manakah yang paling mempengaruhi dan 

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Pengujian ini dilakukan dengan meggunakan 

metode multiple regression. 

Indikator-indikator yang digunakan pada variabel penelitian ini adalah: 
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1. Produktivitas kerja mempunyai indikator organisasi tempat kerja, efisiensi dan 

efektivitas. 

2. Motivasi kerja mempunyai indikator kesadaran, kebutuhan, harapan, pujian, hukuman 

dan aturan. 

3. Pelatihan mempunyai indikator tujuan training, sunyek training, jadwal training, 

lokasi training, jumlah dan kualifikasi para peserta, instruktur, dan metode training. 

4. Disiplin kerja mempunyai indikator ketaatan pada jam kerja, ketaatan pada peraturan, 

ketaatan pada prosedur kerja, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. 

5. Pengawasan mempunyai indikator penetuan keluaran standar, perencanaan dan 

pelaksanaan, mengambil tindakan korektif. 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Variabel motivasi memberikan 

kontribusi sebesar 49.5 %, variabel pelatihan memberikan kontribusi 7.3 %, variabel disiplin 

memberikan kontribusi sebesar 31.% serta variabel pengawasan memberikan kontribusi 

sebesar 24.3 %. Sehingga dari keempat variabel yang paling banyak memberikan kontribusi 

adalah motivasi kerja. 

 

2. Nano Ismanto  

Penelitian ini dilakukan oleh Nano Ismanto (2005) yang berjudul “Pengaruh 

pengalaman kerja dan disiplin kerja karyawan”, Universitas Negeri Semarang. Menurut 

penulis setiap perusahaan menghendaki adanya keuntungan yang maksimal, dalam mencapai 

hasil yang optimal perusahaan itu diperlukan produktivitas yang tinggi, dengan demikian 

kelangsungan perusahaan dapat terjamin dan dapat mengembangkan usaha-usahanya. 

Permasalahan yang timbul adalah: 

1. Adakah pengaruh pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus ? 
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2. Seberapa besar pengaruh pengaruh pengalaman kerja dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus ? 

Indikator-indikator yang digunakan pada variabel penelitian ini adalah:  

1. Pengalaman kerja mempunyai indikator lama waktu/ masa kerja, tingkat pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki, penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. 

2. Disiplin kerja mempunyai indikator datang ke kantor datang dan tepat waktu, 

berpakaian rapi di tempat kerja, menggunakan perlengkapan kantor dengan hati-hati, 

mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan, dan memiliki tanggung jawab 

yang tinggi. 

3. Produktivitas kerja mempunyai indikator penggunaan waktu dan hasil kerja. 

Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara variabel pengalaman kerja dan 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan secara parsial. Hal tersebut diketahui 

melalui signifikansi koefisien regresi yang lebih kecil 0,05. Persamaan yang diperoleh adalah 

Y=0,210X1+0,336X2+6,343. Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap produktivitas 

kerja karyawan adalah disiplin kerja yang ditunjukan oleh nilai koefisien regresi sebesar 

0,336. Sedangkan variabel yang paling kecil pengaruhnya adalah variabel pengalaman kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya kesimpulan bahwa ada 

indikasi kelemahan, oleh karena itu, peneliti memberi masukan, terutama dalam hal: 

1. Diperlukan adanya pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan karyawan sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik yang pada akhirya dapat menambah pengalaman kerja karyawan. 

2. Perbaikan dalam hal disiplin kerja karyawan perlu ditingkatkan lagi yaitu 

mengenai kesadaran karyawan untuk datang ke tempat kerja tepat waktu dan 

tanggung jawab terhadap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan nantinya. 
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3. Ketty Syntiana 

Penelitian ini dilakukan oleh Ketty Syntiana (2003) yang berjudul “Pengaruh motivasi 

terhadap peningkatan produktivitas kerja pada karyawan”, Universitas Katolik Indonesia 

Atma Jaya. Dengan adanya faktor motivasi yang baik dari karyawan tentunya dapat 

meningkatkan produktivitas dari perusahaan karena dari karyawan sendiri memiliki 

keinginan agar perusahaan dapat maju. 

Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Motivasi mempunya indikator pengakuan atas prestasi kerja karyawan, kesempatan 

untuk berkembang, dan tanggungjawab dalam melakukan pekerjaan. 

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah motivasi, pendidikan, 

disiplin kerja, ketrampilan, sikap etika kerja, tingkat penghasilan, lingkungan kerja, 

jaminan sosial, manajemen, kesempatan berprestasi. 

Hasil perhitungan rxy adalah 0.93 menunjukkan hasil yang mendekati sempurna 

karena hampir mendekati 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang terjadi 

antara motivasi dengan peningkatan produktivitas dan hubungan antara variabel X dan 

variabel Y adalah sempurna dan positif. Sedangkan faktor penentunya adalah : 

 

KP = r
2
 x 100% 

  = (0.93)
2
 x 100% 

   = 86.49 % 

Artinya sebanyak 86.49% dari peningkatan produktivitas karyawan yang tejadi 

dipengaruhi oleh motivasi dan sisanya sebanyak 13.51% dipengaruhi oleh faktor-faktor di 

luar model. 
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4. Dian Novianti Resdiani 

Penelitian ini dilakukan oleh Dian Novianti Resdiani (2004) yang berjudul 

“Hubungan motivasi kerja derngan produktivitas karyawan Perum Pegadaian”, Universitas 

Katolik Indonesia Atma Jaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar 

hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas karyawan. 

Dari hasil analisa korelasi diperoleh r=0.4740 yang mana nilai koefisien korelasi ini 

mendekati 1, yang berarti korelasi antara kedua variabel X (motivasi) dengan variabel Y 

(produktivitas kerja) adalah positif dan lemah dengan nilai koefisien penentu (kp) 22,4676 %. 

Dengan demikian dari hasil penelitian yang dipeoleh bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara motivasi kerja dengan produktivitas karyawan. 

Indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini adalah: 

1. Motivasi mempunyai indikator pengakuan, kemungkinan untuk berkembang, 

pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, upah, kebijaksanaan perusahaan, 

kondisi kerja, supervisi, dan hubungan antar karyawan. 

2. Produktivitas mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang sealu berpandngan 

bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus 

lebih baik dari hari ini. 

 

5. Anisa Novitasari 

Penelitian ini dilakukan oleh Anisa Novitasari (2008) yang berjudul “Hubungan 

motivasi kerja dan disiplin kerja derngan produktivitas kerja pegawai”, Universitas 

Diponegoro Semarang. Adanya hubungan yang signifikan antara variabel motivasi dengan 

produktivitas kerja yang dibuktikan dari hasil TX1.Y (t )= 0,542. Adanya hubungan yang 
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signifikan antara variabel disiplin dengan produktivitas kerja yang dibuktikan dari hasil 

TX2.Y= (t ) = 0,393. 

Adanya hubungan yang signifikan antara motivasi dan disiplin terhadap produktivitas 

kerja yang dibuktikan dari hasil Koefisien Konkordasi Kendall (W) yang menunjukkan angka 

W sebesar 0,808 dan uji signifikansi (x
2
) menghasilkan nilai x

2
 sebesar 81,18. Kemudian ini 

dikonsultasikan dengan  (x
2
) tabel dengan taraf signifikan 5% = 55,75 menunjukan bahwa x

2
 

observasi = 81,18 > x
2
 tabel 5% = 55,75 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat 

diterima secara signifikan. 

Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Motivasi mempunyai indikator : tingkat tanggung jawab terhadap pekerjaan, 

dorongan organisasi terhadap anggotanya, tingkat kemampuan memotivasi diri, 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan penghargaan, dan tingkat 

pemberian sanksi. 

2. Disiplin mempunyai indikator : penggunaan waktu secara efektif, ketaatan 

terhadap peraturan yang telah ditetapkan, dan tanggungjawab dalam pekerjaan dan 

tugas. 

3. Produktivitas mempunyai indikator dalam penelitian ini adalah: tingkat efektivitas 

dan tingkat efisiensi.  

 

6. Kisy Atalya 

Penelitian ini dilakukan oleh Kisy Atalya (2012) yang berjudul “Pengaruh 

kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Astra 

International Tbk-Honda”, STIE Indonesia Banking School. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengukur seberapa besar hubungan antara kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja 

dengan kinerja  karyawan. 
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Indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini adalah: 

1. Kepemimpinan (X1) (robbins,2007) 

 Pemimpin menunjukkan tingkat usaha yang tinggi. 

 Pemimpin mempunyai pengaruh dalam memimpin orang lain. 

 Pemimpin membangun hubungan saling percaya antar mereka sendiri dan 

pengikutnya dengan menjadi jujur dan menunjukkan konsistensi yang tinggi 

antara perkataan dan perbuatan. 

 Pemimpin memiliki kepercayaan diri dan tidak ragu akan dirinya. 

 Pemimpin memiliki kecerdasan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis 

informasi, menciptakan visi, memecahkan masalah dan membuat keputusan yang 

tepat. 

2. Motivasi (X2) (Mitchell dan moudgill dalam mas’ud,2004) 

 Kebutuhan keamanan 

 Kebutuhan sosial 

 Kebutuhan harga diri 

 Kebutuhan aktualisasi diri 

3. Lingkungan kerja (X3) (sedarmayanti,2001) 

 Pengaturan ruang kerja 

 Pengaturan pencahayaan 

 Pengaturan tata warna 

 Keamanan 

 Hub. Dengan pemimpin 

 Hub. Antar karyawan 

4. Kinerja Karyawan (Y) (Bambang guritno dan waridin,2005) 

 Kemampuan untuk meningkatkan target pekerjaan 
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 Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

 Kemampuan untuk menciptakan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan 

 Kemampuan meminimalkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan 

Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara variabel motivasi terhadap kinerja 

karyawan. Persamaan yang diperoleh adalah Y =3.562+0.107X1+0.232X2+0.72X3. Dimana 

Y merupakan kinerja, X1 adalah kepemimpinan, X2 adalah motivasi, dan X3 adalah 

lingkungan kerja. Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja karyawan adalah 

variabel motivasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya kesimpulan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan variabel motivasi terhadap kinerja karyawan, terutama dalam hal: 

1. Berdasarkan unsur kebutuhan keamanan, karyawan PT. Astra International Tbk-

Honda, cabang cawang merasa aman dengan posisi yang dimiliki saat ini dan merasa 

bahwa pekerjaan yang mereka lakukan cukup mencampuri urusan pribadi mereka. 

2. Berdasarkan unsur kebutuhan sosial, karyawan PT. Astra International Tbk-Honda, 

merasa memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan sesama rekan kerjanya dan 

memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan hubungan baik dengan sesama 

rekan kerja. 

3. Berdasarkan unsur kebutuhan harga diri, karyawan PT. Astra International Tbk-

Honda merasa mendapatkan pengakuan dan mendapat penghargaan dari sesama rekan 

kerja ketika merka berhasil melaksanakan pekerjaan dengan baik serta penghargaan 

yang mereka terima baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

4. Berdasarkan unsur kebutuhan aktualisasi, memiliki kebanggan atas posisi pekerjaan 

mereka saat ini dan mereka memiliki kesempatan bekerja secara kreatif karena 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan gagasan atau ide mereka ke dalanm 

pekerjaan yg mereka lakukan. 
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7. Rob H. Kamery 

Peneltian ini dilakukan oleh Rob H. Kamery, Nova Southeastern University yang 

berjudul ‘Employee Motivation as it Realtes to Effectiveness, Efficiency, Productivity, and 

Performance’. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara motivasi 

dengan efektivitas, efisiensi, poduktivitas dan perfomance.  

Agar efektif, pimpinan harus peduli dengan karyawan untuk memotivasi 

pekerjaannya. Oleh karena itu, pimpinan harus mencari metode untuk merancang motivasi. 

Desain pekerjaan harus memasukkan dinamika lingkungan, sumber daya organisasi, dan 

preferensi individu, pembesaran pekerjaan, pengayaan pekerjaan. Karakteristik tiga metode 

yang dapat digunakan dalam proses merancang pekerjaan memotivasi (Robbins & Coulter 

dalam Kamery, 1996). 

Perluasan kerja adalah jenis ekspansi horizontal yang dirancang untuk mengatasi 

fokus sempit pekerjaan yang sangat khusus. Hal ini melibatkan konsep pembesaran 

pengetahuan - pengayaan individu melalui peningkatan pengetahuan pekerjaan / pelatihan. 

Beberapa contoh hasil pengayaan meliputi kepuasan pekerja meningkat, peningkatan 

pelayanan, dan peningkatan akurasi.  

Pengayaan pekerjaan adalah ekspansi vertikal yang memberikan tanggung jawab 

pekerja meningkat yaitu merencanakan dan mengevaluasi tugas. Tanggung jawab yang lebih 

besar dalam pekerjaan akan meningkatkan hasil dalam pemberdayaan karyawan. 

Pemberdayaan sering mengarah kepada kualitas yang lebih tinggi terhadap output karena 

pekerja merasa terhubung dengan pekerjaan mereka.  
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Tugas model karakteristik adalah metode analisis pekerjaan dan desain yang 

mengidentifikasi lima karakteristik pekerjaan: keterampilan bakat, identitas tugas, tingkat 

dampak , kebebasan pekerja, dan evaluasi kinerja. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber : hasil olahan peneliti 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan  kerangka  pemikiran  tersebut  diatas  hipotesis  yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

Ho1: Disiplin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas karyawan 

PT.Hanazono Engineering Indonesia 

Ha1: Disiplin berpengaruh secara signifiksn terhadap produktifitas karyawan PT.Hanazono 

Disiplin 

Apakah 

pengalama

n kerja 

berpengaru

h secara 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

PT XYZ? 

Motivasi 
Produktivitas 

Pengalaman kerja 
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Engineering Indonesia 

Ho2: Motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas karyawan 

PT.Hanazono Engineering Indonesia 

Ha2: Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas karyawan 

PT.Hanazono Engineering Indonesia 

Ho3: Pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas 

karyawan PT.Hanazono Engineering Indonesia 

Ha3:  Pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas karyawan 

PT.Hanazono Engineering Indonesia 

Ho4:  Disiplin, motivasi, dan pengalaman kerja secara simultan tidak berpengaruh secara 

signifikan  terhadap produktifitas karyawan PT.Hanazono Engineering Indonesia 

Ha4: Disiplin, motivasi, dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh secara 

signifikan terhadap produktifitas karyawan PT.Hanazono Engineering Indonesia 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia yang 

berlokasi di Jl. Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading Square Blok B 41 Jakarta- Indonesia. 

Penyebaran kuisioner kepada para responden yang ditujukan khusus terhadap PT. 

Hanazono Engineering Indonesia dilaksanakan sekama lima hari kerja, yaitu dimulai pada 

tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 8 Februari 2013. 

 Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer yaitu peneliti 

menyebarkan instrumen berupa kuesioner kepada karyawan. Selain itu peneliti juga 

menggunakan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah 

ada seperti buku, laporan, dan jurnal. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan, gejala-gejala, fakta-fakta atau 

untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan 

tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat situasi-situasi 

tertentu tentang hubungan sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Pelaksanaan metode deskriptif tidak hanya terbatas 

pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interprestasi tentang arti 

dari data itu. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat penjelesan, gambaran atau lukisan 
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secara sisitematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Cross Sectional yaitu desain 

penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan satu kali 

(Malhotra,2007) atau tepatnya Single Cross Sectional, dimana kegiatan pengumpulan data 

dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari dua 

sumber  yaitu : 

 Data primer, data primer yaitu peneliti menyebarkan instrumen berupa kuesioner 

kepada karyawan. 

 Data sekunder, data yang didapatkan secara tidak langsung dari laporan, jurnal, 

dan buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan dan PT. Hanazono Engineering 

Indonesia. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel/Populasi 

Objek penelitian ini adalah seluruh karyawan pada semua divisi PT. Hanazono 

Engineering Indonesia. Jumlah populasi adalah 154 karyawan. 

 Untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan, peneltian ini menggunakan rumus 

Slovin yaitu sebagai berikut: 
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dimana :  

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran Populasi 

α = Taraf signifikansi (0,05) 

              n =        154        

        1+ 154.(0,05)
2 

 

             n = 111,1913 

                = 120 

 

 

3.4 Operaisonalisasi Variabel 

Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdapat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi variabel 

Varibel Definisi Variabel Indikator 

Disiplin 

(Variabel X1) 

Disiplin (X1) adalah fungsi operatif 

keenam dari manajemen sumber 

daya manusia. Kedisiplinan 

merupakan fungsi operatif MSDM 

yang terpenting karena semakin 

baik disiplin karyawan semakin 

tinggi prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin 

karyawan yang baik sulit bagi 

perusahaan mencapai hasil yang 

optimal. (Hasibuan,2008) 

 Menurut hasibuan ada 

delapan indikator 

dalam disiplin kerja.  

1. Tujuan dan kemampuan 

2. Teladan pimpinan 

3. Balas jasa 

4. Keadilan 

5. Pengawasan melekat 

6. Sanksi hukuman 

7. Ketegasan 

8. Hubungan kemanusiaan 

Motivasi 

(variabel X2) 

Motivasi (X2) adalah hieraki 

kebutuhan mengikuti teori jamak 

yakni seseorang berperilaku/bekerja 

karena adanya dorongan untuk 

memenuhi bermacam-macam 

kebutuhan. Kebutuhan yang 

diinginkan seseorang itu berjenjang 

artinya jika kebutuhan yang pertama 

telah terpenuhi, kebutuhan tingkat 

kedua akan muncul jadi yang utama. 

Selanjutnya jika kebutuhan tingkat 

1. Kebutuhan fisiologis 
2. Kebutuhan akan rasa aman 

3. Kebutuhan sosial  

4. Kebutuhan akan penghargaan 

diri  
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri 
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kedua telah terpenuhi, muncul 

kebutuhan tingkat ketiga dan 

seterusnya sampai tingkat 

kebutuhan kelima. 

(A.H. Maslow,2008) 

 Menurut Maslow ada 

lima indikator dalam 

motivasi. 

Pengalaman kerja 

(variabel X3) 

Pengalaman kerja (X3) adalah 

sebagai suatu ukuran tentang lama 

waktu atau masa kerjanya yang 

ditelah ditempuh seseorang dalam 

memahami tugas-tugas suatu 

pekerjaan dan telah 

melaksanakannya dengan baik.  

(Foster,2001) 

 Menurut Foster ada 

tiga indikator dalam 

pengalaman kerja. 

1. Masa kerja 
2. Tingkat pengetahuan dan 

keterampilan 
3. Penguasaan terhadap 

pekerjaan dan peralatan 

Produktivitas 

(variabel Y) 

Produktivitas (Y) adalah ukuran 

yang relatif nilai atau ukuran yang 

ditampilkan oleh daya produksi, 

yaitu sebagai campuran dari 

produksi dan aktivitas; sebagai 

ukuran yaitu seberapa baik kita 

menggunakan sumber daya dalam 

mencapai hal yang diinginkan. 

(Ravianto,2011) 

1. Kemampuan 

2. Meningkatkan hasil yang 

dicapai 

3. Semangat kerja 

4. Pengembangan diri 

5. Mutu 

6. Efisiensi 

Sumber : Data yang diolah Peneliti 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

cara, seperti berikut ini: 

 Observasi langsung, datang ke ruangan kerja karyawan di direktorat Sumber 

Daya Manusia (SDM) PT. Hanazono Engineering Indonesia yang berlokasi di Jl. 

Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Square Blok B 41 Jakarta. 

 Kuesioner (angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah 

dipersiapkan penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan 

sebenar-benarnya. Dalam menyusun angket, peneliti menggunakan skala untuk 

mengukur variabel-variabel yang terkait dengan penelitian. Skala yang digunakan 
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adalah skala likert, menurut Supranto (1997) skala likert merupakan skala yang 

paling sering digunakan untuk mengukur variabel-variabel objek penelitian yang 

sifatnya kuantitatif. Skala ini menggunakan lima buah kategori yaitu : sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Adapun bobot 

penilaiannya: 

o Sangat setuju/puas   : Diberi skor 5 

o Setuju/puas    : Diberi skor 4 

o Netral     : Diberi skor 3 

o Tidak setuju/Tidak puas  : Diberi skor 2 

o Sangat tidak setuju/Sangat tidak puas  : Diberi skor 1 

 Tinjauan kepustakaan, mengumpulkan kajian teori-teori pendukung yang terkait 

dengan masalah penelitian ini dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu dan 

sumber pustaka lainnya. 

 

3.6 Teknik Pengolahan Data 

3.6.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika instrumen pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2005). Dengan demikian, 

instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang 

hendak diukur.  
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Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel/item dengan skor 

total variabel. Cara mengukur dengan mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan 

dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi product moment dari pearson. Teknik 

ini bertujuan untuk menguji apakah setiap item atau butir pernyataan benar-benar mampu 

mengungkap faktor yang akan diukur atau konsistensi internal tiap item alat ukur dalam 

mengukur suatu faktor. Nilai korelasi yang diperoleh (nilai korelasi per item dengan total 

itema yang diperoleh setelah dikorelasikan secara statistik per individu) lalu dibandingkan 

dengan tabel nilai korelasi (r) Product Moment untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang 

diperoleh signifikan atau tidak. Jika indeks nilai yang diperoleh dari perhitungan tersebut 

memiliki nilai yang lebih besar dari nilai table korelasi maka item itu dinyatakan valid 

demikian juga sebaliknya. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan menguji validitas alat 

ukur maka yang dilakukan adalah mengukur kesahihan butir (validitas item). Rumus yang 

digunakan dalam mencari kesahihan butir adalah korelasi Product Moment dari Karl Pearson 

sebagai berikut : 

 sebagai berikut :  

 

 

Dimana : r : Koefisien korelasi product moment 

  X : Skor tiap pertanyaan/item 

  Y : Skor total 

  N : Jumlah responden 

Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka akan ada korelasi yang nyata antara kedua 

variabel tersebut sehingga alat ukur ini valid atau sahih dan sebaliknya. Jika r hitung lebih 

besar dari r tabel, maka dinyatakan valid. 
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3.6.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur seharusnya memiliki 

kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu. 

Menurut Malhotra (2007), sebuah faktor dikatakan reliabel jika mempunyai nilai alpha 

Cronbach di atas 0,6. 

 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependent, 

variable independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati nomal. Uji statistik 

yang digunakan untuk menguji data penelitian ini terdistribusi secara normal atau 

tidak adalah dengan menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov. Dengan tingkat 

signifikansi (α) sebesar 5%, maka apabila dari hasil perhitungan didapatkan tingkat 

signifikansi lebih dari 5% (>0,05) dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal, 

sebaliknya jika tingkat signifikansi (α) dibawah 5% (<0,05) data tidak terdistribusi 

normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya persoalan multikolinearitas. Metode pengujian 

multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai 
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inflation factor (VIF) pada model regresi. Menurut Algifari (2001), pada umumnya 

jika VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Begitu pula sebaliknya jika nilai VIF 

berada dibawah 10 maka variabel tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas. 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

Salah satu cara melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan 

menggunakan uji gleyser. Deteksi ada atau tidaknya heterokedasitas dapat dilakukan dengan 

melihat jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, 

maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Jika signifikansinya diatas kepercayaan 5% 

dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

Selain menggunakan uji gleyser dapat juga dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya 

heterokedstisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika ada pola yang tidak jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Sedangkan jika terdapat pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.  

 

3.6.4. Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi, digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Analisis regresi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa model 

variabel pemisahan serta mengelompokkan variabel bebas. 

Model yang digunakan : 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
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Keterangan : 

Y   :  Produktivitas 

X1   : Disiplin 

X2   : Motivasi 

X3   : Pengalaman Kerja 

a   : Nilai konstanta 

b1,b2,b3,bn  : Koefisien arah regresi 

e   : Error term 

 

3.6.5. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Rumus uji t adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut : 

Ho : b1 ≥ 0 Variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen secara parsial. 

Ha : b1 < 0    Variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

secara parsial. 

Keputusan : 

Jika  probabilitasnya (sig) > 0.05 maka Ho diterima 

Jika probabilitasnya  (sig) ≤ 0.05 maka Ho ditolak 
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3.6.6. Uji F 

Selain perlu menguji apakah koefisien regresi secara individual siginifikan atau tidak 

dalam mempengaruhi variabel terikat, perlu juga diuji untuk membuktikan secara statistik 

bahwa secara keseluruhan koefisien regresi juga signifikan. Rumus yang digunakan 

(Algifari,2001) adalah sebagai berikut : 

R 
2
 /(k-1) 

F = -------------------------------- 

(1-R 
2
 ) /(n-k) 

Keterangan: 

R
2
 = Koefisien determinasi 

n = Jumlah data 

k = Jumlah variabel 

Hipotesis uji F adalah sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan untuk df pembilang : k-1 

3) Derajat kebebasan untuk df pembagi : n - k 

4) Uji satu sisi. 

Ho : b1 ≥ 0  Disiplin kerja, motivasi, dan pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. 

Ha : b1 < 0 Disiplin kerja, motivasi, dan pengalaman kerja memiliki pengaruh secara simultan 

terhadap produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. 

Keputusan pengujian : 

Jika sig dari F ≤ 0.05 Ho ditolak  

  Jika sig dari F > 0.05 Ho diterima  
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6.6.7 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (coefficient of determination atau R
2
) digunakan untuk 

mengukur proporsi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel penjelas (variabel 

bebas). Definisi khusus ini memiliki penafsiran yang valid apabila model estimasi (model 

regresi) mengandung konstanta. Nilai R
2
 tergantung jumlah kuadrat residu (∑e2). 

Apabila dimasukkan suatu variabel tambahan ke dalam model regresi (persamaan 

regresi) akan mengakibatkan ∑e2 menjadi kecil dan akibatnya R
2
 akan meningkat. 

Meningkatnya nilai R
2
 ini sebenarnya karena sifat matematik, oleh karena itu memasukkan 

variabel baru ke dalam model estimasi (persamaan regresi) perlu pertimbangan yang benar. 

Rumus (R
2
) sebagai berikut: 

 

R
2
 = b1∑yx1+b2∑yx2+b3∑yx3 

∑y2 

 

6.6.8 Koefisien Determinasi Disesuaikan (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi disesuaikan (adjusted R
2
) adalah koefisien determinasi yang 

mempertimbangkan derajat bebas. Derajat bebas besarnya tergantung dengan banyaknya 

variabel penjelas (variabel bebas). Koefisien determinasi disesuaikan (adjusted R
2
) digunakan 

untuk membandingkan 2 model estimasi apabila banyaknya variabel epnjelas tidak sama, 

misalnya model estimasi 1 memiliki variabel penjelas sebanyak 4 buah dan model estimasi 2 

memiliki variabel penjelas sebanyak 5 buah. 

Apabila kita membandingkan 2 model estimasi berdasarkan koefisien determinasi 

maupun koefisien determinasi diseusiakan harus hati-hati, hal ini karena tujuan menaksir 

model bukan semata-mata menacari besarnya nilai koefisien determinasi maupun koefisien 
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determinasi diseusikan namun yang lebih penting adalah untuk mendapatkan taksiran yang 

menyakinkan mengenai koefisien-koefisien regresi yang mencerminkan populasi yang 

sebenarnya dan menarik inferensi. 

Apabila kita memperoleh nilai koefisien determinasi maupun koefisien determinasi 

disesuaikan yang tinggi itu baik sekali, namun jika dipeoleh nilai yang rendah bukan berarti 

model estimasi yang kita gunakan merupakan model estimasi yang jelek.  

Rumus (adjusted R
2
) sebagai berikut: 

 

Adj R
2
 =1-(1-R

2
) (n-1) 

   (n-3) 
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BAB IV 

ANALISIS dan PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

PT. Hanazono Engineering Indonesia adalah perusahaan PMA (Penanaman Modal 

Asing) dengan komposisi pemegang saham pihak Indonesia 25% dan pihak Jepang 75% yang 

didirikan pada tanggal 19 Juni 2003. 

PT. Hanazono Engineering Indonesia yang berlokasi di Jl. Raya Boulevard Barat 

Kelapa Gading Square Blok B 41 Jakarta. PT. Hanazono Engineering Indonesia bergerak 

dibidang engineering (rekayasa rancang bangun), Procurement (pengadaan material) dan 

Fabrication (Pabrikasi) untuk Pressure Vessel (Column & Drum), Filter & Snubber, Special 

Equipment (Hopper Dryer, Prilling Tower and Reactor), Duct and Stack incl. Damper, 

Platform and Ladder for Equipment, Fired Heater, Flare Stack, Suction Pot & Head Plate 

for Cryogenic Pump. 

Berdasarkan equipment tersebut diatas akan digunakan untuk keperluan Refenerry 

Plant, LNG Plant, Chemical Plant, serta Power Plant. 

Modal dasar perseroan adalah Rp.4.099.000.000 atau setara dengan US$.500,000 

dengan modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp.1.024.750.000,- 

Market orientasi PT. Hanazono adalah 70% ekspor dan 30% domestik yang 

khususnya untuk project plant atau order made bukan mass product. 

 

4.1.1 Visi dan Misi 

Visi PT. Hanazono Engineering Indonesia 

Menjadi perusahaan peralatan pabrik yang berkualitas dengan teknik  tinggi, dan 

bersama sama mempromosikan industri pembangunan di Indonesia. 
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Misi PT. Hanazono Engineering Indonesia 

Memberikan serta menyediakan kualitas tinggi yang kompetitif dan peralatan pabrik 

dan bahan untuk pelanggax n domestik dan pelanggan Internasional. 

 

4.1.2 Keunggulan Perusahaan 

 Memiliki pengalaman yang baik terhadap perusahaan di dalam Negeri ataupun 

Internasional 

 Memiliki reputasi dan citra yang baik 

 Personil yang professional 

 Mutu pelayanan sesuai standar dan dapat dipercaya 

 

4.1.3 Strategi Perusahaan 

 H : Human Community 

 A : Associated to be success 

 N : Nearly for all 

 A : Atvantage for all partner  

 Z : Zero lost target 

 O : Organizer well 

 N : Network in business development 

 O : Offering customer satisfactory 

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, maka dikembangkanlah nilai budaya 

perusahaan yang menjadi perilaku dasar seluruh pegawai yang meliputi : 

 Integritas : Mengedepankan kejujuran, dapat dipercaya dan tidak berpihak 

 Inovatif : Secara berkesinambungan melakukan perbaikan dan pembaharuan 

yang memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan. 
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 Teamwork : Mengutamakan kerja sama dalam melakasanakan dan 

menyelesaikan pekerjaan sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan 

bagi pelanggan seta para pihak yang berkepentingan lainnya. 

 Kompetensi : Mendasarkan setiap secara Profesional dengan hasil yang 

bermutu sesuai dengan tuntutan pasar. 

 

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan  

4.1.4.1 Dewan Komisaris dan Direksi 

Susunan dewan komisaris dan dewan direksi PT. Hanazono Engineering Indonesia 

sebagai berikut : 

 Dewan Komisaris :  

 Komisaris Utama : Kazuyuki Morio 

Dewan Direksi : 

 Direktur Utama : Takayuki Murasato 

 Direktur  : Agus Pranata 

 Direktur Teknik : Toto Suharto 

 

4.1.4.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Hanazono Engineering Indonesia dapat dilihat pada lampiran 

(Terlampir). 

 

4.1.5 Kebijakan Umum Kepegawaian 

Ketentuan mengenai penggajian dan kepegawaian ini diatur dalam buku 

"Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Hanazono Engineering Indonesia dengan 

serikat pekerja PT. Hanazono Engineering Indonesia.  
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Perusahaan memberi kebebasan kepada pegawai untuk berperan aktif dalam 

berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah penyaluran aspirasi pegawai kepada 

manajemen yang bernama Serikat Pekerja Hanazono singkat SPH sebagai mitra 

dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. 

Mengingat tingkat persaingan usaha kedepan akan semakin komplek akibat dari 

proses globalisasi dan masuknya perusahaan-perusahaan asing sejenis di Indonesia, 

disamping itu adanya SPH dalam penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan. 

 

4.1.5.1 Penerimaan pekerjaan/pegawai (reqruitment) 

Pemilihan dan penerimaan pekerja merupakan wewenang penuh perusahaan 

berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan jumlah pekerja yang 

dipekerjakan di perusahaan disesuaikan dengan skala usaha serta kebutuhan perkembangan 

pcrusahaan. Pemilihan pegawai didasarkan atas lamaran yang masuk yang diiklankan 

oleh perusahaan melalui media cetak maupun referensi pegawai yang ada. Dimulai 

dengan memeriksa surat lamaran yang masuk yang berisi biodata calon pegawai beserta ijazah 

yang harus diperiksa keasliannya.  

Jika syarat yang tercantum dalam surat lamaran terpenuhi maka calon pegawai 

dipanggil untuk wawancara. Dari wawancara dapat diketahui sifat -sifat calon pegawai, 

seperti : ramah, berpenampilan menarik, sopan, suka bekerja, dan lain-lain. Selanjutnya 

calon pegawai yang telah lulus wawancara dipersiapkan untuk pelatihan. Perusahaan 

akan senantiasa menjaga dan mempertahankan jumlah pekerja pada batas yang wajar, 

agar beban perusahaan yang berlebihan dapat ditiadakan, sehingga kelangsungan 

peningkatan kesejahteraan pekerja selalu dijamin. 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon pegawai adalah sebagai  

berikut : 
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 Minimal berusia 17 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan (UU RI No. 13/2003). 

 Memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai standar perusahaan. 

 Berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. 

 Berkelakuan baik dinyatakan dengan surat keterangan kepolisian. 

 Tidak terikat dalam hubungan kerja dengan pihak lain. 

 Tidak mempunyai suami atau istri yang telah bekerja di perusahaan. 

 

4.1.5.2 Status Pekerja dan Pelatihan Pekerja 

Para pekerja dalam PT. Hanazono Engineering Indonesia digolongkan sebagai berikut  

1. Pekerja Tetap, yaitu pegawai yang terikat dalam suatu hubungan kerja dengan 

Perusahaan yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau selesainya pekerjaan 

tertentu, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Pekerja Tidak Tetap, yaitu pegawai yang terikat dalam suatu hubungan kerja 

dengan Perusahaan untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Calon pekerja yang memenuhi persyaratan penerimaan akan diterima sebagai 

calon pekerja dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari yang 

bersangkutan mulai masuk kerja. Dan apabila berhasil melampaui masa percobaan akan 

diangkat menjadi pekerja kontrak. Masa kerjanya akan diperhitungkan sejak hari pertama 

masa percobaan. 

Pekerja yang baru masuk diwajibkan mengikuti pelatihan prakerja yang 

diselenggarakan oleh perusahaan dengan materi meliputi pengetahuan umum, cara kerja, 

struktur organisasi, perangkat kerja, nilai-nilai/norma-norma (kode etik) yang berlaku, 
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serta isi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Perusahaan juga 

memberikan pelatihan dasar umum bagi pekerja dalam rangka membentuk sikap dan perilaku 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mengemban serta melaksanakan 

tugasnya. Sedangkan pelatihan fungsional diberikan kepada pekerja untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam suatu bidang pekerjaan yang disesuaikan dengan 

tugas dan tanggung jawab atau jabatannya. 

Demi memenuhi dan melengkapi ketrampilan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan, maka perusahaan menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pekerja baru 

maupun pekerja yang dialih tugaskan/dipindah ke bagian/divisi lain atau jabatan baru yang 

dilakukan pada saat pekerja melaksanakan tugasnya. 

 

4.1.5.3 Penilaian Prestasi 

Penilaian prestasi untuk masing-masing pekerja dilakukan oleh atasan langsung 

atau atasan dari atasan langsung pekerja, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

Adapun hal-hal yang dinilai meliputi :  

a. Pencapaian hasil kerja. 

b. Pelaksanaan tanggung jawab. 

c. Sikap kerja. 

d. Kepemimpinan. 

Pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan lembaran penilaian prestasi 

yang telah ditentukan, dan prinsip-prinsip penilaian dilakukan secara obyektif, adil, jujur, 

proporsional dan transparan serta didiskusikan dengan atasan langsung. Hal ini perlu 

diadakan karena menjadi salah satu dasar dalam menentukan besarnya kenaikan gaji, 

promosi, mutasi/rotasi, pendidikan/pelatihan, dan bonus. Jadi para pekerja termotivasi 

untuk lebih meningkatkan produktivitas kerjanya. 
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4.1.5.4 Peraturan Waktu Kerja 

Penetapan waktu kerja didasarkan pada kebutuhan perusahaan. Adapun waktu 

kerja di perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam seminggu sedangkan jam kerja di 

perusahaan adalah 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu. 

Penyimpangan jam kerja dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Departemen 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan 1 (satu) salinan dari ijin tersebut disampaikan 

ke Serikat Pekerja. 

Adapun hari dan jam kerja di PT. Hanazono Engineering Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

a). Waktu Kerja 

  Jam kerja Kantor Pusat (non shift) tetap sebagai berikut :  

Tabel  4.1 

Jam Kerja 

 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin s/d Jum'at 08.00 - 17.00 12.00 - 13.00 

Sabtu Libur (kecuali posisi tertentu)  

Minggu Libur  
Keterangan : Jam istirahat tidak diperhitungkan sebagai jam kerja 

 

Pengaturan mengenai jadwal kerja pada perusahaan berlandaskan pada 

ketentuan yang berlaku tidak melebihi 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) 

jam seminggu. Pekerjaan yang dilakukan pekerja lebih dari 8 (delapan) jam sehari dan 40 

(empat puluh) jam seminggu dihitung sebagai kerja lembur. 

Pencatatan waktu hadir dilakukan dengan cara absensi. Pencatatan absensi untuk 

karyawan kantor ini dilakukan pada pagi hari saat masuk kerja/kantor dan pada sore hari 

saat keluar kerja/kantor dengan menggunakan buku absensi yang berisi nama, nomor  

induk karyawan, serta kolom paraf karyawan. Selain itu, karyawan juga memakai kartu 

yang berfungsi sebagai tanda pengenal yang sudah terkomputerisasi yang berisi nama, 
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nomor induk karyawan, jabatan dan bagian yang juga berfungsi sebagai kartu absensi. Dan 

pada akhir bulan bagian personalia akan mereview kembali data-data di komputer tersebut 

untuk kemudian diserahkan ke bagian payroll (penggajian) untuk menentukan besarnya gaji 

karyawan. 

Setiap perubahan hari kerja, jam kerja, dan jadwal istirahat tersebut diatas 

dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja 

sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi perusahaan. 

Untuk petugas satpam dan petugas lapangan yang karena pekerjaannya bersifat 

khusus, hari dan jam kerja serta pembagian shiftnya diatur tersendiri sesuai dengan SK 

Bersama Menteri Tenaga Kerja RI dan Kepala Kepolisian RI No. Kep-100/MEN/2004. 

b). Cuti 

 Cuti Tahunan 

Setiap pekerja berhak atas cuti selama 12 (dua belas) hari kerja sesudah 

pekerja yang bersangkutan bekerja selama 1 (satu) tahun secara terus menerus 

dengan upah penuh sedangkan periode penetapan timbulnya hak cuti tahunan pekerja 

adalah satu bulan sejak tanggal mulai bekerja. 

Hak cuti tahunan akan gugur apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah hak 

cutinya timbul tetapi tidak dipergunakan oleh pekerja. Namun demikian karena 

kebutuhan perusahaan pelaksanaan cuti tersebut dapat ditangguhkan selama 6 (enam) 

bulan. 

Pekerja yang bermaksud menggunakan hak cuti tahunannya wajib mengajukan 

secara tertulis kepada perusahaan melalui atasannya minimal 1(satu) bulan atau 

selambat-lambatnya I (satu) minggu sebelum mulai cutinya kecuali dalam kondisi 

yang mendadak. 
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 Cuti Besar 

Cuti besar adalah waktu istirahat bagi pekerja setelah mempunyai masa dinas 

6 (enam) tahun terus menerus mendapat upah penuh diluar cuti tahunan. 

Ketentuan Pemberian cuti besar adalah ketika seseorang telah melewati masa dinas 

lebih dari 6 tahun maka akan mendapatkan jumlah cuti sebanyak 3 bulan lamanya.  

 Cuti Bersalin 

Cuti bersalin diberikan kepada pekerja wanita untuk persalinan selama 3 (tiga) 

bulan, 1 1/2 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1 1/2 (satu setengah) bulan 

setelah melahirkan atau sejak mendapat surat keterangan dokter yang mcnyatakan 

harus istirahat karena akan segera melahirkan dengan tetap mendapatkan upah penuh 

(gaji pokok + tunjangan tetap). 

 Cuti Haid 

Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu 

haid dengan mendapatkan upah penuh. Dan diwajibkan untuk memberitahukan kepada 

atasannya mengenai perlunya cuti tersebut, dimana yang bersangkutan tidak dapat 

melakukan kegiatan sehari-hari karena sakit akibat haid, yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter.  

c). Izin 

 Izin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit 

Pekerja yang tidak masuk bekerja karena sakit, harus memberitahukan kepada 

perusahaan melalui atasannya/manajer dengan disertai surat keterangan dokter. Apabila 

tidak ada pemberitahuan dan surat keterangan dari Dokter dinyatakan sebagai alpa. 

Sedangkan pekerja yang sakit pada saat bekerja, dapat mengajukan pulang dengan 

ijin dari pimpinan perusahaan atau surat keterangan dari Dokter di perusahaan (bila ada) 

untuk istirahat di rumah. 
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 Izin Meninggalkan Pekerjaan Yang Mendapat Upah Penuh 

Perusahaan memberikan ijin kepada pekerja untuk meninggalkan pekerjaan atau 

tidak masuk kerja dengan mendapat upah penuh tanpa dipotong hak cuti tahunannya 

sehubungan dengan hal-hal berikut : Pernikahan pekerja (3 hari), pernikahan anak sah 

pekerja (3 hari), istri sah melahirkan (2 hari), khitanan atau pembaptisan anak sah (2 hari), 

kematian keluarga : orangtua, mertua, suami/istri, anak, saudara kandung (3 hari), istri 

melahirkan atau keguguran kandungan, selama (2 hari).  

Perusahaan juga memberikan ijin kepada pekerja yang me menunaikan ibadah haji 

untuk pertama kalinya yang lamanya disesuaikan dengan waktu perjalanan yang 

dibutuhkan berdasarkan pada Dokumen Perjalanan Gaji, ditambah 1(satu) hari sebelum 

dan 1(satu) hari sesudah perjalanan. 

 

4.1.5.5 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja yang 

disebabkan oleh kedua pihak, baik perusahaan maupun pekerja, baik putus karena hukum atau 

akibat pelanggaran yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Bersama atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan dengan segala daya upaya harus 

mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Apabila terpaksa dilakukan PHK, maka 

proses PHK tersebut harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

 

4.1.5.6 Sanksi dan Bentuk Peringatan 

Perusahaan dan Serikat Pekerja sepakat menegakkan disiplin kerja. Adapun setiap 

pelanggaran atau perbuatan tidak disiplin yang dilakukan pekerja terhadap tata tertib kerja, 

maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan, akan diberikan 

peringatan atau sanksi-sanksi yang sesuai dengan berat/ringannya perbuatan atau 
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pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja. 

Peringatan atau sanksi-sanksi yang diberikan atas kesalahan/pelanggaran, 

merupakan usaha perbaikan/pencegahan sebagai bentuk pengarahan atau pembinaan 

terhadap tindakan dan tingkah laku pekerja. Apabila dalam penyelesaian pelanggaran tata 

tertib diperlukan pemeriksaan pemrosesan Berita Acara, maka pekerja dapat menggunakan 

haknya atau meminta untuk didampingi oleh 1 orang wakil dari perusahaan. Dan atas 

permintaan pekerja, setiap bentuk keputusan, sanksi/hukuman disiplin yang diterbitkan 

oleh perusahaan dapat dikirimkan 1(satu) salinannya kepada Serikat Pekerja. 

Adapun peringatan/sanksi atas kesalahan atau pelanggaran yang diberikan kepada 

pekerja dapat berupa : 

1. Teguran/peringatan lisan 

Teguran/peringatan secara lisan diberikan oleh atasan langsung atau pimpinan yang 

berwenang untuk kesalahan atau pelanggaran yang bersifat ringan atau umum 

yang masih dapat diperbaiki dan dicatat dalam “personel record” pekerja yang 

bersangkutan. 

2. Peringatan tertulis 

Peringatan tertulis diberikan secara tertulis oleh atasan atau atasan langsung kepada 

pekerja yang bersangkutan. Peringatan tertulis terdiri dari 3 tingkatan :  

 Surat Peringatan Tertulis I (SP I). 

 Surat Peringatan Tertulis 11 (SP II). 

 Surat Peringatan Tertulis III (SP III)/Surat Peringatan Terakhir. 
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4.2 Analisa dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan dalam sub bab ini mengacu pada upaya untuk menganalisa hasil 

kuesioner sistem disiplin, motivasi, dan pengalaman kerja terhadap 120 orang karyawan PT. 

Hanazono Engineering Indonesia yang berlokasi di Jl. Raya Boulevard Barat Kelapa Gading 

Square Blok B 41 Jakarta. 

 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Responden dari penelitian ini berjumlah 120 orang karyawan PT. Hanazono 

Engineering Indonesia yang berlokasi di Jl. Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Square 

Blok B 41 Jakarta. 

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan sarana berupa angket yang 

berisikan daftar pernyataan dengan bentuk jawaban skala Likert yaitu skala satu sampai 

dengan lima, dimana satu adalah sangat tidak setuju dan lima adalah sangat setuju. 

Responden dapat memilih sesuai keinginannya. 

 Berdasarkan seluruh angket yang dibagikan, ternyata seluruhnya dijawab secara 

lengkap. Sehingga diharapkan dari jawaban atas pernyataan yang diberikan tersebut dapat 

diperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai keadaan yang dialami oleh responden 

sesuai dengan fakta yang ada. 

 Analisis karakteristik responden dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik data 

individu masing-masing responden yang meliputi antara lain : jenis kelamin, status, usia, 

pendidikan terakhir, jumlah tanggungan anak, dan lama bekerja. 
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4.2.1.1 Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.2 

 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari total 120 responden, sebanyak 88 orang 

atau setara dengan 73.3% merupakan pria, sedangkan 32 orang atau setara dengan 26.7% 

adalah berjenis kelamin wanita. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden dengan jenis 

kelamin pria lebih banyak dibandingkan dengan responden berjenis kelamin wanita. 

 

4.2.1.2 Status Responden 

Tabel 4.3 

 

 

 
 

 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

 

Pria 
73% 

Wanita 
27% 

Jenis Kelamin 

Menikah 
64% 

Belum 
Menikah 

36% 

Status Responden 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari total 120 responden, dapat diketahui 

bahwa responden yang telah menikah sebanyak 77 orang atau setara dengan 64.2%, 

sedangkan responden yang belum menikah sebanyak 43 orang atau setara dengan 35.8%. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang sudah menikah lebih banyak 

dibandingkan dengan responden yang belum menikah dalam penelitian ini. 

 

 

4.2.1.3 Usia Responden 

Tabel 4.4 

 
 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Berdasarkan tabel diatas  terlihat bahwa dari total 120 orang responden, dapat 

diketahui bahwa responden yang memiliki usia kurang dari 20 tahun adalah sebanyak 4 orang 

atau setara dengan 3.3%, responden berusia 20 tahun sampai 35 tahun sebanyak 61 orang 

atau setara dengan 50.8%, responden yang memiliki usia 35 tahun sampai 50 tahun sebanyak 

52 orang atau setara dengan 43.3%, dan responden yang memiliki usia lebih dari 50 tahun 

sebanyak 3 orang atau setara dengan 2.5%. 

 

 

 

< 20 tahun 
3% 

20 - 25 tahun 
43% 35 - 50 tahun 

51% 

> 50 tahun 
3% 

Usia Responden 
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4.2.1.4 Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel 4.5 

 

 
 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas  terlihat bahwa dari total 120 orang responden, dapat 

diketahui bahwa responden yang memiliki pedidikan terakhir D3 sebanyak 28 orang atau 

setara dengan 23.3%, responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 83 orang 

atau setara dengan 69.2%, dan responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 sebanyak 9 

orang atau setara dengan 7.5%. 

 

4.2.1.5 Jumlah Tanggungan Anak Responden 

Tabel 4.6  

 
 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

D3 
23% 

S1 
69% 

S2 
8% 

Pendidikan Terakhir 

Tidak 
Ada, 
35.8 

1 - 3 
orang, 
52.2 

4 - 6 orang, 11.7 

Jumlah Tanggungan Anak 
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Berdasarkan tabel diatas  terlihat bahwa dari total 120 orang responden, dapat 

diketahui bahwa responden yang tidak memiliki tanggungan anak ialah sebanyak 43 orang 

atau setara dengan 35.8%, responden yang memiliki 1–3 orang tanggungan anak ialah 

sebanyak 63 orang atau setara dengan 52.5%, dan responden yang memiliki 4–6 orang 

tanggungan anak adalah sebanyak 14 orang atau setara dengan 11.7%. 

 

4.2.1.6 Lama Kerja Responden 

Tabel 4.7 

 
Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Berdasarkan tabel diatas  terlihat bahwa dari total 120 orang responden, dapat 

diketahui bahwa responden yang memiliki lama bekerja kurang dari 1 tahun adalah sebanyak 

18 orang atau setara dengan 15%, responden yang memiliki lama bekerja 1–3 tahun adalah 

sebanyak 58 orang atau setara dengan 48.3%, responden yang memiliki lama bekerja 3–5 

tahun sebanyak 35 orang atau setara dengan 29.2%, dan responden yang memiliki lama 

bekerja lebih dari 5 tahun adalah sebanyak 9 orang atau setara dengan 7.5%. 

 

 

 

< 1 tahun, 15.0 

1-3 tahun, 48.3 

3-5 tahun, 
29.2 

> 5 tahun, 7.500 

Lama Kerja Responden 
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4.3 Analisa Pre-Test 

4.3.1 Uji Validitas Pre-Test 

Analisis validitas data Pre-Test pada penelitian ini menggunakan responden awal 

berjumlah 30 orang karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia sesuai dengan yang telah 

peneliti targetkan sebelumnya.  

Nilai korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan statistik menggunakan SPSS lalu 

dibandingkan dengan tabel nilai korelasi (r) Product Moment untuk mengetahui apakah nilai 

korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak. Jika melihat nilai r tabel dengan sampel atau 

n=30, maka akan didapatkan nilai r tabel sebesar 0.361. Berikut tabel hasil pengolahan data 

yang diolah dengan program SPSS versi 13 pada komputer : 

Tabel 4.8 

Uji Validitas Pre-Test 

 

No 
Kode Variabel Hasil r hitung Validitas 

Disiplin Kerja (X1) 

1 

Q1 0.727 Valid 

Q2 0.802 Valid 
Q3 0.772 Valid 
Q4 0.839 Valid 
Q5 0.762 Valid 
Q6 0.740 Valid 
Q7 0.751 Valid 
Q8 0.796 Valid 

Motivasi Kerja (X2) 

2 

Q9 0.757 Valid 
Q10 0.823 Valid 
Q11 0.928 Valid 
Q12 0.854 Valid 

 Q13 0.807 Valid 

Pengalaman Kerja (X3) 

3 

Q14 0.862 Valid 
Q15 0.824 Valid 
Q16 0.892 Valid 

Produktivitas (Y) 

4 

Q17 0.783 Valid 
Q18 0.849 Valid 
Q19 0.830 Valid 
Q20 0.853 Valid 
Q21 0.823 Valid 
Q22 0.732 Valid 

Sumber : Data yang diolah peneliti 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pernyataan yang ada didalam 

kuesioner yang disebarkan kepada responden adalah valid. Dibuktikan dengan nilai r hitung 

statistik yang lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel). Hal tersebut menandakan bahwa 

indikator yang digunakan adalah tepat dan layak digunakan dalam penelitian untuk mengukur 

pengaruh disiplin kerja, motivasi, dan pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan PT. 

Hanazono Engineering Indonesia. 

 

4.3.2 Uji Realibilitas Pre-Test 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pernyataan-pernyataan 

yang ada di dalam angket  dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan konsisten dari waktu ke 

waktu. Jika nilai alpha lebih besar dari pada 0.6, maka pernyataan dinyatakan realibel. 

Untuk uji reliabilitas penulis menggunakan alat bantu SPSS guna mendapatkan nilai 

alpha Cronbach. Nilai alpha Cronbach tiap variabel dapat dilihat pada table 4.9 dibawah ini : 

Tabel 4.9 

Uji Reliabilitas Pre-Test 

No Kode Variabel Cronbach’s Alpha Realibilitas 

1 Disiplin Kerja 0.903 Reliabel 

2 Motivasi Kerja 0.891 Reliabel 

3 Pengalaman Kerja 0.823 Reliabel 

4 Produktivitas 0.895 Reliabel 
Sumber: Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini 

reliabel, hal ini dibuktikan dengan nilai alpha Cronbach masing-masing variabel lebih besar 

dari 0.6 (di atas nilai 0.6). 

Oleh karena kuesioner telah dinyatakan valid dan reliabel, kuesioner tersebut sudah 

layak disebarkan kepada responden dalam penelitian untuk mengukur pengaruh disiplin 

kerja, motivasi, dan pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan PT. Hanazono 

Engineering Indonesia. 
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4.3.2.1 Uji Reliabilitas Pre-test Disiplin Kerja 

Uji reliabilitas disiplin kerja dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Uji Reliabilitas Pre-Test Disiplin Kerja 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel disiplin kerja dalam penelitian 

ini reliabel, hal ini dapat dilihat dari kolom nilai Cronbach’s Alpha if item deleted pada 

variable disiplin kerja lebih besar dari 0.6 (di atas nilai 0.6). 

 

4.3.2.2 Uji Reliabilitas Pre-Test Motivasi 

Uji reliabilitas motivasi dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Uji Reliabilitas Pre-Test Motivasi 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel motivasi dalam penelitian ini 

reliabel, hal ini dapat dilihat dari kolom nilai Cronbach’s Alpha if item deleted pada variable 

motivasi lebih besar dari 0.6 (di atas nilai 0.6). 

Item-Total Statistics

29.47 20.326 .648 .895
29.53 19.292 .733 .888
29.40 19.145 .687 .892
29.63 18.378 .773 .883
29.77 18.944 .668 .894
29.73 20.271 .665 .894
29.53 20.257 .679 .893
29.77 18.875 .717 .889

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Item-Total Statistics

16.97 10.033 .638 .888
17.20 9.407 .721 .870
17.13 8.395 .878 .833
17.00 8.759 .753 .863
17.03 9.275 .689 .878

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted
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4.3.2.3 Uji Reliabilitas Pre-Test Pengalaman Kerja 

Uji reliabilitas pengalaman kerja dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 4.12 

Uji Reliabilitas Pre-Test Pengalaman Kerja 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel pengalaman kerja dalam 

penelitian ini reliabel, hal ini dapat dilihat dari kolom nilai Cronbach’s Alpha if item deleted 

pada variable pengalaman kerja lebih besar dari 0.6 (di atas nilai 0.6). 

 

4.3.2.4 Uji Reliabilitas Pre-Test Produktivitas 

Uji reliabilitas produktivitasa dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Uji Reliabilitas Pre-Test Produktivitas 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel produktivitas dalam penelitian 

ini reliabel, hal ini dapat dilihat dari kolom nilai Cronbach’s Alpha if item deleted pada 

variable produktivitas lebih besar dari 0.6 (di atas nilai 0.6). 

 

 

Item-Total Statistics

8.37 1.964 .665 .772
8.53 2.257 .627 .804
8.57 1.978 .749 .683

Q1
Q2
Q3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Item-Total Statistics

20.70 11.597 .700 .881
21.07 10.478 .771 .869
20.97 10.378 .737 .874
20.87 10.671 .781 .867
21.00 10.690 .734 .874
21.07 11.237 .607 .894

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Pengaruh Disiplin..., Dhimas Anggoro Bangun, Ma.-Ibs, 2013



83 
 

4.4 Analisis Hasil Data Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

Setelah dilakukan pre-test dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh indikator 

penelitian valid. Maka selanjutnya indikator tersebut digunakan untuk melakukan penelitian. 

Setelah kuesioner disebar dan dikumpulkan kembali, maka langkah berikutnya adalah 

melakukan pengujian validitas. Berikut adalah hasil pengujian validitas hasil penelitian yang 

telah dilakukan : 

 

Tabel 4.14 

Uji Validitas Penelitian 

 

No 
Kode Variabel Hasil r hitung Validitas 

Disiplin Kerja (X1) 

1 

Q1 0.493 Valid 

Q2 0.561 Valid 
Q3 0.617 Valid 
Q4 0.704 Valid 
Q5 0.696 Valid 
Q6 0.731 Valid 
Q7 0.696 Valid 
Q8 0.657 Valid 

Motivasi Kerja (X2) 

2 

Q9 0.619 Valid 
Q10 0.660 Valid 
Q11 0.741 Valid 
Q12 0.805 Valid 

 Q13 0.659 Valid 

Pengalaman Kerja (X3) 

3 

Q14 0.715 Valid 
Q15 0.788 Valid 
Q16 0.842 Valid 

Produktivitas (Y) 

4 

Q17 0.598 Valid 
Q18 0.568 Valid 
Q19 0.590 Valid 
Q20 0.602 Valid 
Q21 0.688 Valid 
Q22 0.499 Valid 

Sumber : Data yang diolah peneliti 
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Jika melihat nilai r tabel dengan sampel atau n=120, maka akan didapatkan nilai r 

tabel sebesar 0.179, sehingga berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai indikator per 

variabel memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel (r hitung > r tabel), data 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan valid. Hal tersebut menandakan bahwa indikator yang 

digunakan adalah tepat dan layak digunakan dalam penelitian untuk mengukur pengaruh 

disiplin kerja, motivasi, dan pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan PT. 

Hanazono Engineering Indonesia. 

 

4.4.2 Uji Realibilitas 

 

Tabel 4.15 

Uji Reliabilitas Penelitian 

No Kode Variabel Cronbach’s Alpha Realibilitas 

1 Disiplin Kerja 0.802 Reliabel 

2 Motivasi Kerja 0.738 Reliabel 

3 Pengalaman Kerja 0.684 Reliabel 

4 Produktivitas 0.628 Reliabel 
Sumber: Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini 

reliabel, hal ini dibuktikan dengan nilai alpha Cronbach masing-masing variabel lebih besar 

dari 0.6 (di atas nilai 0.6). Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan 

dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 
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4.4.2.1 Uji Reliabilitas Disiplin Kerja 

Tabel 4.16 

Uji Reliabilitas Disiplin Kerja 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel disiplin kerja dalam penelitian ini 

reliabel, hal ini dapat dilihat dari kolom nilai Cronbach’s Alpha if item deleted pada variabel 

disiplin kerja lebih besar dari 0.6 (di atas nilai 0.6). 

 

4.4.2.2 Uji Reliabilitas Motivasi 

Tabel 4.17 

Uji Reliabilitas Motivasi 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat  dilihat bahwa variabel motivasi dalam penelitian ini 

reliabel, hal ini dapat dilihat dari kolom nilai Cronbach’s Alpha if item deleted pada variable 

motivasi lebih besar dari 0.6 (di atas nilai 0.6). 

 

 

Item-Total Statistics

29.13 20.083 .354 .801
29.15 19.423 .427 .792
29.18 19.053 .497 .783
29.23 17.609 .580 .770
29.31 17.812 .574 .771
29.43 17.020 .605 .765
29.24 17.260 .555 .774
29.37 17.780 .509 .782

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Item-Total Statistics

15.71 8.360 .391 .732
15.47 8.402 .478 .701
15.81 7.350 .543 .675
15.90 6.847 .640 .633
15.62 8.188 .456 .708

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted
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4.4.2.3 Uji Reliabilitas Pengalama Kerja 

Tabel 4.18 

Uji Reliabilitas Pengalaman Kerja 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel pengalaman kerja dalam penelitian 

ini reliabel, hal ini dapat dilihat dari kolom nilai Cronbach’s Alpha if item deleted pada 

variable pengalaman kerja lebih besar dari 0.6 (di atas nilai 0.6). 

 

4.4.2.4 Uji Reliabilitas Produktivitas 

Tabel 4.19 

Uji Reliabilitas Produktivitas 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel produktivitas kerja dalam 

penelitian ini reliabel, hal ini dapat dilihat dari kolom nilai Cronbach’s Alpha if item deleted 

pada variable produktivitas lebih besar dari 0.6 (di atas nilai 0.6). 
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4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.3.1 Uji normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent, 

variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati nomal. Uji yang digunakan adalah 

dengan menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov, dengan tingkat signifikansi sebesar 

5%, maka apabila dari hasil perhitungan didapatkan tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 

dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal, sebaliknya jika tingkat signifikansi lebih 

kecil 0.05 maka data tidak terdistribusi normal.  

Hipotesis 

Ho : Data berasal dari sampel berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berasal dari sampel berdistribusi normal 

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.20 

Uji Normalitas 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 Disiplin Kerja Motivasi Pengalaman Kerja Produktivitas 

N 120 120 120 120 

Normal Parameters 
Mean 33.43 19.63 11.50 22.91 
Std. Deviation 4.815 3.388 2.290 3.408 

Most Extreme Differences Absolute .122 .090 .111 .103 
Positive .086 .090 .069 .088 
Negative -.122 -.083 -.111 -.103 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.342 .984 1.221 1.131 
Asymp. Sig. (2-tailed) .055 .287 .102 .155 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari uji kolmogorov-

smirnov untuk ketiga variabel lebih besar dari 0.05 maka dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa data terdistribusi secara normal. 
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4.3.3.2 Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independent 

dalam model regresi. multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi. Menurut Algifari (2001), pada 

umumnya jika VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Begitu pula sebaliknya jika nilai VIF berada 

dibawah 10 maka variabel tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas. Hasil 

perhitungan uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.21 

Uji Multikolinearitas 

 
Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF tidak ada yang berada diatas 

10. Berarti hal ini menunjukan bahwa di antara variabel tersebut tidak memiliki persoalan 

multikolinearitas. 

 

4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Suatu model dikatakan memiliki masalah heterokedastisitas itu berarti ada atau 

terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa 

dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi 

tersebut. Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang bisa digunakan, salah 

Coefficients

.865 1.155

.740 1.351

.748 1.338

Disiplin Kerja
Motivasi
Pengalaman Kerja

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
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satunya metode gleyser. Caranya dengan mengorelasikan nilai absolute residualnya dengan 

masing-masing variabel independen, jika hasil nilai probabilitasnya memiliki nilai 

signifikansi > nilai alphanya (0.05), maka model tidak mengalami heterkedastisitas. 

Berikut hasil analisa menggunakan metode gleyser : 

 
Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel dependen yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini 

terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan 

model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

Cara lain melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi 

ada atau tidaknya heterokedstisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika ada pola yang tidak jelas serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. Sedangkan jika terdapat pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi 

heterokedastisitas.  

Pada uji ini dapat dilihat dari grafik scatterplot berikut ini: 

 

 

Coefficientsa

2,259 1,063 2,125 ,036
-,039 ,029 -,131 -1,327 ,187
,063 ,045 ,150 1,410 ,161

-,011 ,066 -,018 -,171 ,865

(Constant)
Disiplin Kerja
Motivasi
Pengalaman Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  Abs_Uta. 
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Gambar 4.14 

Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Dari grafik scatter plot pada Produktivitas tampak titik-titik tidak membentuk suatu 

pola tertentu. Diagram pencar diatas ternyata tidak membentuk pola tertentu. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas 

sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi Produktivitas berdasarkan 

masukan variabel bebas. 

 

4.5 Pembahasan 

4.4.1 Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara disiplin kerja 

(X1), motivasi (X2), dan pengalaman kerja (X3) yang merupakan variabel bebas terhadap 

produktivitas (Y) yang merupakan variabel terikat. Adapun hasil pengolahan data dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.23 

Uji Regresi Berganda 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda, sebagai 

berikut: 

Y = 4.638 + 0.263X1 + 0.298X2 + 0.317X3  

Penjelasan regresi diatas dapat di jelaskan sebagai berikut : 

 Konstanta memiliki nilai sebesar 4.683 ini menunjukkan jika disiplin kerja (X1), 

motivasi (X2), dan pengalaman kerja (X3) nilai adalah nol, maka Produktivitas (Y) 

memiliki nilai 4.683. 

 Variabel disiplin kerja (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.263, ini berarti 

jika variabel independen lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 

1 satuan variabel disiplin kerja akan meningkatkan nilai produktivitas (Y) sebesar 

0.263.  Koefisien variabel disiplin kerja (X1) bernilai positif artinya terdapat 

hubungan positif antara disiplin kerja (X1) dengan produktivitas (Y), artinya semakin 

meningkat nilai disiplin kerja (X1) maka akan meningkatkan produktivitas (Y). 

 Variabel motivasi (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.298, ini berarti jika 

variabel independen lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap kenaikan 1 

satuan variabel motivasi kerja akan meningkatkan nilai produktivitas (Y) sebesar 

0.298.  Koefisien variabel motivasi (X2) bernilai positif artinya terdapat hubungan 

Coefficientsa

4.638 1.905 2.434 .016
.263 .052 .371 5.014 .000 .865 1.155
.298 .080 .296 3.701 .000 .740 1.351
.317 .119 .213 2.675 .009 .748 1.338

(Constant)
Disiplin Kerja
Motivasi
Pengalaman Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Stat ist ics

Dependent  Variable: Produktiv itasa. 
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positif antara motivasi (X2) dengan produktivitas (Y), artinya semakin meningkat 

nilai motivasi (X2) maka akan meningkatkan produktivitas (Y). 

 Variabel pengalaman kerja (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.317, ini 

berarti jika variabel independen lain nilainya tetap atau tidak berubah, maka setiap 

kenaikan 1 satuan variabel pengalaman kerja akan meningkatkan nilai produktivitas 

(Y) sebesar 0.317.  Koefisien variabel pengalaman kerja (X3) bernilai positif artinya 

terdapat hubungan positif antara pengalaman kerja (X3) dengan produktivitas (Y), 

artinya semakin meningkat nilai pengalaman kerja (X3) maka akan meningkatkan 

produktivitas (Y). 

 variabel bebas yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas (Y) 

karyawan PT. Hanazono Engineering adalah pengalaman kerja (X3) sebesar 0.317. 

 

4.4.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian mempunyai 

pengaruh secara parsial atau terpisah terhadap variabel terikatnya. Dalam penelitian ini uji t 

digunakan untuk mengetahui apakah disiplin kerja, motivasi, dan pengalaman kerja memiliki 

pengaruh secara parsial terhadap produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering 

Indonesia. Untuk itu disusunlah hipotesis yang terpisah antara variabel X1, variabel X2 dan 

variabel X3 sebagai berikut : 

Hipotesis: 

Ho1  :  Disiplin kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas 

karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. 

Ha 1  : Disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan PT. 

Hanazono Engineering Indonesia. 
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Ho2  :  Motivasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan 

PT. Hanazono Engineering Indonesia. 

Ha2  : Motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan PT. 

Hanazono Engineering Indonesia. 

Ho3  :  Pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas 

karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. 

Ha3  : Pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan 

PT. Hanazono Engineering Indonesia. 

 

Hasil perhitungan uji t dengan alat bantu statistik SPSS versi 13 dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.24 

Uji t 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat probability (sig) variabel disiplin kerja adalah 

sebesar 0.000, untuk variabel motivasi sebesar 0.000, sedangkan untuk variabel pengalaman 

kerja adalah sebesar 0.009. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan alpha (0.05), jika sig > 

alpha maka Ho diterima, sebaliknya Jika sig < alpha maka Ho ditolak. 

Variabel disiplin kerja, karena 0.000 < 0.05 (sig < alpha) maka Ho ditolak, Ha 

diterima, artinya secara parsial disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

Produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia.  

Coefficientsa

4.638 1.905 2.434 .016
.263 .052 .371 5.014 .000 .865 1.155
.298 .080 .296 3.701 .000 .740 1.351
.317 .119 .213 2.675 .009 .748 1.338

(Constant)
Disiplin Kerja
Motivasi
Pengalaman Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Stat ist ics

Dependent  Variable: Produktiv itasa. 

Pengaruh Disiplin..., Dhimas Anggoro Bangun, Ma.-Ibs, 2013



94 
 

Variabel motivasi, karena 0.000 < 0.05 (sig < alpha) maka Ho ditolak, Ha diterima, 

artinya secara parsial motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap Produktivitas 

karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia.  

Variabel pengalaman kerja, karena 0.009 < 0.05 (sig < alpha)  maka Ho ditolak, Ha 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengalaman kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap Produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. 

 

4.4.3 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau serentak terhadap variabel terikatnya. Dalam 

penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui apakah disiplin kerja, motivasi, dan 

pengalaman kerja memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap produktivitas 

karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. Untuk itu disusunlah hipotesis sebagai 

berikut : 

Ho :  Disiplin kerja, motivasi, dan pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh secara simultan 

terhadap produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. 

Ha : Disiplin kerja, motivasi, dan pengalaman kerja memiliki pengaruh secara simultan 

terhadap produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. 

Hasil perhitungan uji F dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS versi 13 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.25 

Uji F 

 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

Cara untuk menentukan ketepatan model di atas, yaitu dengan membandingkan 

probabilitas (sig) dengan alpha (0.05) 

 Jika probabilitasnya > 0,05 maka model ditolak 

 Jika probabilitasnya < 0,05 maka model diterima 

Dapat dilihat probabilitas (Sig) adalah 0,000 < 0,05 berarti model diterima atau dapat 

disimpulkan bahwa bentuk persamaan linear Y = a + b1X1 + b1X2 + b1X3  sudah tepat. 

 

4.4.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Tabel 4.26 

 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel di atas nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0.671, maka dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara variabel disiplin kerja, motivasi, dan pengalaman 

terhadap produktivitas adalah positif kuat.  

ANOVAb

621.959 3 207.320 31.642 .000a

760.033 116 6.552
1381.992 119

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Pengalaman Kerja,  Disiplin Kerja, Motivasia. 

Dependent Variable: Produktiv itasb. 

Model Summaryb

.671a .450 .436 2.560
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), Pengalaman Kerja, Disiplin
Kerja, Motiv asi

a. 

Dependent  Variable: Produkt iv itasb. 
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Pada tabel tersebut terlihat angka Adjusted R
2
 sebesar 0.436. Hal ini berarti bahwa 

produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia dipengaruhi oleh variabel 

disiplin kerja, motivasi, dan pengalaman kerja sebesar 43.6% sedangkan sisanya sebanyak 

56.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, peneliti 

juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke dalam implikasi 

manajerialnya. Peneliti mencoba untuk memberikan analisis tambahan untuk memperkuat 

gambaran penelitian tersebut agar para praktisi khususnya praktisi dari PT. Hanazono 

Engineering Indonesia dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan  mereka dalam 

meningkatkan produktivitas karyawannya. 

4.6.1 Disiplin Kerja 

 Pada analisa tambahan ini penulis akan menggunakan data pada peringkat 

pernyataan berdasarkan rata-rata jawaban responden tiap pernyataan. Berikut tabel hasil 

pemeringkatan rata-rata tiap pernyataan : 

Tabel 4.27 

Average Value pernyataan disiplin kerja 

N

O 
PERNYATAAN RATA-RATA RANKING 

1 Kemampuan yang saya miliki mendorong saya 

mengerjakan tugas dengan tepat waktu. 
4.30 1 

2 Keteladanan yang baik dari atasan menjadi panutan 

bagi saya dan teman lainnya. 
4.28 2 

3 Mendapatkan kesejahteraan yang layak dari 

perusahaan dapat meningkatkan disiplin kerja saya. 
4.25 3 

4 Adanya sanksi dan penghargaan membuat saya 

disiplin dalam bekerja. 
4.20 4 

5 Sikap pimpinan yang melakukan pengawasan 

sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja saya. 
4.12 6 

6 Jika saya melanggar peraturan perusahaan akan 

mendapatkan sanksi yang sesuai. 
4.00 8 

7 Keputusan atasan yang tegas dan konsisten 4.19 5 
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berpengaruh terhadap disiplin kerja saya. 

8 Hubungan yang harmonis antara sesama pegawai 

dan atasan dapat berpengaruh terhadap disiplin 

kerja saya. 

4.06 7 

Avarage value variabel disiplin kerja 4.17 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya sudah 

setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap pernyataan berada di atas 3 

sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada 

variabel disiplin kerja adalah sebesar 4.17. Walaupun umumnya responden telah setuju 

dengan masing-masing pernyataan, dari kedelapan indikator pernyataan ternyata terdapat 3 

pernyataan yang nilainya berada di bawah rata-rata keseluruhan. Sedangkan 5 pernyataan 

yaitu mengenai tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, dan ketegasan 

lebih mampu mempengaruhi disiplin kerja karena sudah berada di atas rata-rata keseluruhan. 

Sedangkan 3 indikator pernyataan yaitu mengenai pengawasan melekat, sanksi hukuman dan 

hubungan kemanusiaan nilainya masih di bawah rata-rata keseluruhan. 

 

Tabel 4.28 

Pendapat Responden Terhadap Pengawasan Melekat 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Tidak Setuju 8 6.7 6.7 6.7 

Netral 21 17.5 17.5 24.2 
Setuju 39 32.5 32.5 56.7 
Sangat Setuju 52 43.3 43.3 100.0 
Total 120 100.0 100.0   

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 52 responden (43.3%) yang merasa sangat 

setuju dengan sikap pimpinan yang melakukan pengawasan akan mempengaruhi disiplin 

kerjanya, begitupun ada 39 responden (32.5%) yang juga setuju, dan ada 21 responden 
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(17.5%) yang menyatakan netral atau biasa saja. Secara umum responden telah setuju dengan 

pernyataan dalam kuesioner, namun ada 8 responden (6.7%) yang menyatakan tidak setuju. 

Dapat disimpulkan bahwa 8 responden (6.7%) yang tidak setuju beranggapan bahwa 

sejauh ini pimpinan perusahaan belum melakukan pengawasan secara melekat terhadap 

karyawan. Pengawasan merupakan salah satu hal penting agar para karyawan disiplin selama 

berada dalam lingkungan kerja. Sehingga diharapkan pimpinan melakukan pengawasan yang 

melekat untuk mengawasi kegiatan karyawan selama berada dalam lingkungan kerja. 

Tabel 4.29 

Pendapat Responden Terhadap Sanksi Hukuman 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Tidak Setuju 12 10.0 10.0 10.0 

Netral 26 21.7 21.7 31.7 
Setuju 31 25.8 25.8 57.5 
Sangat Setuju 51 42.5 42.5 100.0 
Total 120 100.0 100.0   

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 51 responden (42.5%) yang merasa sangat 

setuju dengan adanya sanksi yang sesuai ketika melanggar peraturan perusahaan, begitupun 

ada 31 responden (25.8%) yang juga setuju, dan ada 26 responden (21.7%) yang menyatakan 

netral atau biasa saja terhadap adanya sanksi yang sesuai ketika melanggar peraturan 

perusahaan. Secara umum responden telah setuju dengan pernyataan dalam kuesioner, namun 

ada 12 responden (10%) yang menyatakan tidak setuju dengan adanya sanksi yang sesuai 

ketika melanggar peraturan perusahaan. 

Dapat disimpulkan bahwa 12 responden (10%) yang tidak setuju beranggapan bahwa 

sejauh ini pimpinan perusahaan belum menerapkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran 

yang dilakukan oleh karyawan. Dari hasil ini diharapkan adanya ketegasan dari pimpinan 

untuk dapat memberikan sanksi yang sesuai secara tegas dan objektif bagi karyawan yang 

melanggar peraturan perusahaan. 
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Tabel 4.30 

Pendapat Responden Terhadap Hubungan Kemanusiaan 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Tidak Setuju 13 10.8 10.8 10.8 

Netral 19 15.8 15.8 26.7 
Setuju 35 29.2 29.2 55.8 
Sangat Setuju 53 44.2 44.2 100.0 
Total 120 100.0 100.0   

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 53 responden (44.2%) yang merasa sangat 

setuju dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama pegawai dan atasan dapat 

mempengaruhi disiplin kerjanya, begitupun ada 35 responden (29.2%) yang juga setuju, dan 

ada 19 responden (15.8%) yang menyatakan netral atau biasa saja. Secara umum responden 

telah setuju dengan pernyataan dalam kuesioner, namun ada 13 responden (10.8%) yang 

menyatakan tidak setuju. 

Sejauh ini hubungan yang terjadi antara sesama karyawan sudah berjalan baik dan 

harmonia, namun hubungan karyawan dengan atasan walaupun sudah baik namun masih 

tetap terasa ada jarak antara atasan dengan karyawan. Hubungan antara sesama karyawan dan 

atasan apabila berjalan dengan harmonis akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja 

yang nyaman. Jadi kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan 

dalam perusahaan tersebut baik dan harmonis. 

 

4.6.2 Motivasi 

Pada analisa tambahan ini penulis akan menggunakan data pada peringkat pernyataan 

berdasarkan rata-rata jawaban responden tiap pernyataan. Berikut tabel hasil pemeringkatan 

rata-rata tiap pernyataan : 
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Tabel 4.31 

Average Value Pernyataan Motivasi  

N

O 
PERNYATAAN RATA-RATA RANKING 

1 Pendapatan yang saya peroleh mencukupi 

kebutuhan hidup. 
3.91 3 

2 Saya dapat bekerja dengan aman secara fisik dan 

mental ketika mendapatkan asuransi. 
4.15 1 

3 Saya dapat bersosialisasi dengan teman-teman. 3.81 4 

4 Saya merasa dihargai selama bekerja di sini. 3.72 5 

5 Saya dapat mengaktualisasi diri selama bekarja 4.00 2 

Avarage value variabel motivasi kerja 3.92 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya sudah 

setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap pernyataan berada di atas 3 

sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada 

variabel motivasi kerja adalah sebesar 3.92. Walaupun umumnya responden telah setuju 

dengan masing-masing pernyataan, dari kelima indikator pernyataan ternyata terdapat 3 

pernyataan yang nilainya berada di bawah rata-rata keseluruhan. Sedangkan 2 pernyataan 

yaitu mengenai kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan akan aktualisasi diri lebih mampu 

mempengaruhi motivasi kerja karena sudah berada di atas rata-rata keseluruhan. Sedangkan 3 

indikator pernyataan yaitu mengenai kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan 

akan penghargaan diri nilainya masih di bawah rata-rata keseluruhan. 

Tabel 4.32 

Pendapat Responden Kebutuhan Fisiologis 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Tidak Setuju 9 7.5 7.5 7.5 

Netral 34 28.3 28.3 35.8 
Setuju 35 29.2 29.2 65.0 
Sangat Setuju 42 35.0 35.0 100.0 
Total 120 100.0 100.0   

Sumber: Data yang diolah peneliti 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 42 responden (35%) yang merasa sangat 

setuju dengan pendapatan yang diperoleh mencukupi untuk kebutuhan hidup, begitupun ada 

35responden (29.2%) yang juga setuju, dan ada 35 responden (29.2%) yang menyatakan 

netral atau biasa saja terhadap pendapatan yang diperoleh mencukupi untuk kebutuhan hidup. 

Secara umum responden telah setuju dengan pernyataan dalam kuesioner, namun ada 9 

responden (7.5%) yang menyatakan tidak setuju dengan pendapatan yang diperoleh 

mencukupi untuk kebutuhan hidup. 

Pendapatan yang diterima karyawan telah memenuhi ketentuan upah minimum 

regional, walaupun telah sesuai dengan ketentuan upah minimum namun jika dianggap 

kurang sebanding dengan jerih payah yang diberikan maka akan berdampak pada motivasi 

kerja yang secara tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas karyawan. Hal ini perlu 

mendapat perhatian khusus, karena pendapatan adalah komponen variabel motivasi kerja 

yang sangat sensitif. Pendapatan diterima langsung setiap bulannya oleh karyawan, maka dari 

itu meskipun masih dalam kategori baik, perusahaan diharapkan mengevaluasi kembali 

besaran pendapatan yang diterima karyawannya bahkan jika perlu menaikkannya. Hal ini 

bertujuan untuk memelihara motivasi kerja yang berujung pada peningkatan produktivitas 

karyawan. 

Tabel 4.33 

Pendapat Responden Terhadap Kebutuhan Sosial 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Tidak Setuju 12 10.0 10.0 10.0 

Netral 41 34.2 34.2 44.2 
Setuju 24 20.0 20.0 64.2 
Sangat Setuju 43 35.8 35.8 100.0 
Total 120 100.0 100.0   

Sumber: Data yang diolah peneliti 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 43 responden (35.8%) yang merasa sangat 

setuju dengan pernyataan dapat bersosialisasi dengan teman-teman, begitupun ada 24 

responden (20%) yang juga setuju, dan ada 41 responden (34.2%) yang menyatakan netral 

atau biasa saja terhadap pernyataan dapat bersosialisasi dengan teman-teman. Secara umum 

responden telah setuju dengan pernyataan dalam kuesioner, namun ada 12 responden (10%) 

yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan dapat bersosialisasi dengan teman-teman. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas menunjukkan bahwa para responden setuju 

sosialisasi merupakan suatu hal yang mereka butuhkan, begitu juga ketika berada dalam 

lingkungan kerja. Interaksi satu sama lain dibutuhkan karena akan selalu berhubungan 

dengan hasil pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama atau dalam kelompok, sehingga 

pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Namun ada 12 responden (10%) yang menyatakan 

belum dapat bersosialisasi dengan teman-teman, hal ini dimungkinkan jika kita melihat tabel 

4.7 tentang lama kerja, dimana ada 18 responden (15%) yang baru bekerja kurang dari 1 

tahun. Butuh peran pimpinan untuk bisa membuat responden yang belum dapat bersosialisasi 

dengan teman-teman untuk merasa memiliki, bisa diterima dalam kelompok, berafiliasi dan 

berinteraksi dengan satu sama lainnya. 

Tabel 4.34 

Pendapat Responden Terhadap Kebutuhan Akan Penghargaan Diri 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 2 1.7 1.7 1.7 

Tidak Setuju 12 10.0 10.0 11.7 
Netral 39 32.5 32.5 44.2 
Setuju 31 25.8 25.8 70.0 
Sangat Setuju 36 30.0 30.0 100.0 
Total 120 100.0 100.0   

Sumber: Data yang diolah peneliti 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 36 responden (30%) yang sangat setuju 

dengan pernyataan merasa dihargai selama bekerja, begitupun ada 31 responden (25.8%) 

yang juga setuju, dan ada 39 responden (32.5%) yang menyatakan netral atau biasa saja 
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terhadap pernyataan merasa dihargai selama bekerja. Secara umum responden telah setuju 

dengan pernyataan dalam kuesioner, namun ada 12 responden (10%) yang menyatakan tidak 

setuju dan 2 responden (1.7%) yang menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan 

merasa dihargai selama bekerja. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas menunjukkan para responden setuju bahwa 

karyawan merasa telah dihargai selama bekerja, penghargaan yang diberikan oleh pimpinan 

merupakan suatu hal yang mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Namun masih ada 

responden yang merasa belum dihargai selama bekerja. Hal ini tentu saja harus diperhatikan 

karena penghargaan diri yang diakui oleh orang lain terutama pimpinan merupakan 

komponen variabel motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Tujuannya untuk memelihara 

motivasi kerja karyawan yang berujung pada peningkatan produktivitas 

 

4.6.3 Pengalaman Kerja 

Pada analisa tambahan ini penulis akan menggunakan data pada peringkat pernyataan 

berdasarkan rata-rata jawaban responden tiap pernyataan. Berikut tabel hasil pemeringkatan 

rata-rata tiap pernyataan : 

Tabel 4.35 

Average Value pernyataan pengalaman kerja 

N

O 
PERNYATAAN RATA-RATA RANKING 

1 Masa kerja yang saya miliki mendukung pekerjaan 

yang diberikan kepada saya. 
4.17 1 

2 Pengetahuan dan ketrampilan yang saya miliki 

memudahkan untuk menjalankan tugas yang 

diberikan. 

3.58 3 

3 Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan 

membuat saya mudah menjalankan tugas yang 

diberikan. 

3.74 2 

Avarage value variabel pengalaman kerja 3.83 

Sumber: Data yang diolah peneliti 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya sudah 

setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap pernyataan berada di atas 3 

sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada 

variabel pengalaman kerja adalah sebesar 3.83. Walaupun umumnya responden telah setuju 

dengan masing-masing pernyataan, dari ketiga indikator pernyataan ternyata terdapat 2 

pernyataan yang nilainya berada di bawah rata-rata keseluruhan. Sedangkan 1 pernyataan 

yaitu mengenai masa kerja lebih mampu mempengaruhi motivasi kerja karena sudah berada 

di atas rata-rata keseluruhan. Sedangkan 2 indikator pernyataan yaitu mengenai tingkat 

pengetahuan dan ketrampilan, serta penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan nilainya 

masih di bawah rata-rata keseluruhan. 

 

Tabel 4.36 

Pendapat Responden Terhadap Tingkat Pengetahuan & Keterampilan 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Tidak Setuju 19 15.8 15.8 15.8 

Netral 42 35.0 35.0 50.8 
Setuju 29 24.2 24.2 75.0 
Sangat Setuju 30 25.0 25.0 100.0 
Total 120 100.0 100.0   

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 30 responden (25%) yang sangat setuju 

dengan pernyataan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki memudahkan untuk 

menjalankan tugas yang diberikan, begitupun ada 29 responden (24.2%) yang juga setuju, 

dan ada 29 responden (24.2%) yang menyatakan netral atau biasa saja terhadap pernyataan 

merasa dihargai selama bekerja. Secara umum responden telah setuju dengan pernyataan 

dalam kuesioner, namun ada 19 responden (15.8%) yang menyatakan tidak setuju dengan 
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pernyataan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki memudahkan untuk menjalankan 

tugas yang diberikan. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas menunjukkan para responden setuju bahwa 

pengetahuan dan keterampilan merupakan suatu hal yang memudahkan karyawan dalam 

menjalankan pekerjaan yang diberikan. Pengetahuan memudahkan untuk menjalankan tugas 

karena berhubungan dengan pemahaman dan penerapan informasi, konsep, prosedur 

mengenai suatu pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik untuk 

menjalankan suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. 

Pengetahuan dan keterampilan bisa dimiliki seiring dengan lama waktu bekerja , namun ada 

19 responden (15.8%) yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki memudahkan untuk menjalankan tugas yang diberikan. Hal ini 

dimungkinkan jika kita melihat tabel 4.7 tentang lama kerja, dimana ada 18 responden (15%) 

yang baru bekerja kurang dari 1 tahun.  

Dalam suatu perusahaan di mana ditempatkan pegawai baru untuk jabatan tertentu 

diharapkan pegawai tersebut sukses mengerjakan tugas-tugasnya, maka perlu pegawai 

tersebut diberikan pendidikan terlebih dahulu. Memang seorang pegawai yang ditugaskan 

untuk menjabat posisi tertentu sudah mempunyai pendidikan namun belum cukup agar ia 

mampu untuk mengerjakan sesuatu dengan efisien dan efektif. Pemberian pendidikan 

membuat pegawai dapat berkembang ke tingkat kecerdasan, pengetahuan, dan kemampuan 

yang lebih tinggi. 
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Tabel 4.37 

Pendapat Responden Mengenai Penguasaan Terhadap Pekerjaan & Peralatan 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 2 1.7 1.7 1.7 

Tidak Setuju 12 10.0 10.0 11.7 
Netral 31 25.8 25.8 37.5 
Setuju 45 37.5 37.5 75.0 
Sangat Setuju 30 25.0 25.0 100.0 
Total 120 100.0 100.0   

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 30 responden (25%) yang sangat setuju 

dengan pernyataan penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan memudahkan untuk 

menjalankan tugas yang diberikan, begitupun ada 45 responden (37.5%) yang juga setuju, 

dan ada 31 responden (25.8%) yang menyatakan netral atau biasa saja. Secara umum 

responden telah setuju dengan pernyataan dalam kuesioner, namun ada 12 responden (10%) 

yang menyatakan tidak setuju dan 2 responden (1.7%) yang menyatakan sangat tidak setuju 

dengan pernyataan penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan memudahkan untuk 

menjalankan tugas yang diberikan. 

Hal ini didukung pula dengan tabel 4.7 tentang lama masa kerja yang menunjukkan 

bahwa ada 58 responden (48.3%) yang telah bekerja antara rentang waktu 1-3 tahun dan ada 

35 responden (29.2%) yang telah bekerja antara rentang 3-5 tahun. Penguasaan terhadap 

pekerjaan dan peralatan dilatar belakangi faktor pengalaman kerja yang telah karyawan 

dapatkan. Namun ada responden yang menyatakan tidak setuju, hal ini juga bisa dilihat dari 

tabel 4.7 tentang lama masa kerja, dimana ada 18 responden (15%) yang baru bekerja kurang 

dari 1 tahun.  

Diharapkan pimpinan perusahaan semakin menyadari bahwa karyawan baru pada 

umumnya hanya mempunyai kecakapan teoritis saja dari bangku kuliah, jadi perlu diberikan 

pelatihan dalam kemampuan nyata untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Memang 

pemberian pelatihan karyawan membutuhkan biaya cukup besar, tetapi biaya ini merupakan 
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investasi jangka panjang bagi perusahaaan, karena karyawan yang menguasai pekerjaan dan 

peralatan dapat bekerja lebih efisien, efektif, pemborosan bahan baku berkurang, hasil 

kerjanya lebih baik maka daya saing perusahaan akan semakin besar.  

Hal ini akan memberikan peluang yang lebih baik bagi perusahaan untuk memperoleh 

laba yang semakin besar sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi balas jasa 

karyawan dapat dinaikkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh disiplin kerja, 

motivasi, dan pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering 

Indonesia, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. Hal ini sejalan 

dengan teori menurut Melayu Hasibuan (2008), kedisiplinan merupakan 

fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan 

semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya 

2. Variabel motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas 

karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori 

menurut Melayu Hasibuan (2008) bahwa tujuan motivasi adalah 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3. Variabel pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

produktivitas karyawan PT. Hanazono Engineering Indonesia. Hal ini sejalan 

dengan teori menurut Siswanto (2005) bahwa seseorang kadang harus lebih 

dihargai daripada pendidikan yang tinggi dengan pengalaman yang dimiliki 

oleh seseorang akan dapat bekerja dengan lebih efisien sehingga akan 

menguntungkan perusahaan. 
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4. Variabel disiplin kerja, motivasi, dan pengalaman kerja secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas karyawan PT. 

Hanazono Engineering Indonesia. 

5. Dari ketiga variabel tersebut, variabel pengalaman kerja adalah variabel yang 

paling dominan berpengaruh pada produktivitas karyawan PT. Hanazono 

Engineering Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti mengajukan saran antara lain : 

5.2.1 Bagi Akademisi  

1. Karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terbatas, diharapkan 

dapat dijadikan acuan untuk melakukan penambahan pada penelitian 

mendatang. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah keterbatasan waktu 

yang singkat dalam melakukan penelitian dan hanya meneliti pada PT. 

Hanazono Engineering Indonesia. Selain ketiga variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu disiplin kerja, motivasi dan pengalaman kerja. Masih 

banyak faktor lain yang mempengaruhi produktivitas seperti variabel 

pendidikan, lingkungan kerja, dan sarana produksi. Oleh karena itu penulis 

menyarankan kepada peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang 

sama, untuk mengunakan atau menambahkan variabel lain. 

 

5.2.2 Bagi Perusahaan 

1. Diharapkan perusahaan memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan disiplin kerja karyawan yaitu melalui berbagai cara antara lain 
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pimpinan harus melakukan pengawasan melekat kepada karyawan, adanya 

ketegasan dari pimpinan untuk dapat memberikan sanksi yang sesuai bagi 

karyawan yang melanggar peraturan perusahaan, dan membangun hubungan 

yang jauh lebih harmonis antara sesama karyawan dan atasan. 

2. Diharapkan perusahaan memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempertahankan bahkan meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja 

dengan mengkaji ulang besaran pendapatan yang dipeoleh karyawan, turut 

berperan aktif membuat karyawan dapat bersosialisasi dengan baik satu sama 

lainnya, dan memberikan penghargaan terhadap karyawan. 

3. Untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta penguasaan 

terhadap pekerjaan dan peralatan, diharapkan perusahaan memberikan 

program pengembangan karyawan yang dibuat secara sistematis dan kontinyu 

didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada 

keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk masa depan. 

Program pengembangan karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan 

pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan 

konseptual supaya produktivitas karyawan meningkat. 
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LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Dhimas Anggoro Bangun 

NIM  : 200611028 

Jurusan : Manajemen SDM 

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan 

hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan Skripsi 

ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia 

mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata 

tertib STIE IBS. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis, 

 

Materai Rp6000 

 

(Dhimas Anggoro Bangun) 
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KUESIONER BAGI KARYAWAN  

PT. HANAZONO ENGINEERING INDONESIA 

 

Bapak/Ibu karyawan Divisi Sumber Daya Manusia yang saya hormati, 

Nama saya Dhimas Anggoro Bangun mahasiswa semester akhir STIE-Indonesia 

Banking School, saat ini saya sedang mengadakan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul  

“Pengaruh disiplin kerja, motivasi dan pengalaman kerja terhadap produktivitas 

karyawan PT.Hanazono Engineering Indonesia”. Oleh karena itu, saya memohon bantuan 

kepada Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya. 

 

I. Identitas Responden 

Cara mengisi kuisioner adalah dengan memberi tanda centang (√) pada pilihan anda. 

1) Jenis kelamin :   

                                  Pria                  Wanita  

 

2) Status : 

   Menikah    Belum menikah    Duda/Janda 

 

3) Usia : 

   < 20 tahun    20 – 35 tahun           35 – 50 tahun            > 50 tahun 

 

4) Pendidikan terakhir : 

    SMA/SMK    D3                         S1                     S2 

 

5) Jumlah tanggungan keluarga : 

    Tidak ada     1 – 3 orang           4 – 6 orang            > 6 orang 

 

6) Berapa lama anda bekerja di perusahaan ini : 

    <1 tahun     1 – 3 tahun           3 -5 tahun             > 5 tahun 
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Berikut ini terdapat beberapa pernyataan mengenai variabel penelitian. Pengukuran kuesioner 

ini menggunakan skala Likert dengan skala 1-5, keterangan : 

 1 = Sangat Tidak Setuju 

 2 = Tidak Setuju 

 3 = Netral 

 4 = Setuju 

 5 = Sangat Setuju 

 Cara mengisi kolom pernyataan di bawah ini adalah dengan memberikan tanda (X) 

pada skala pilihan anda. 

 

II. Disiplin Kerja 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

1 Kemampuan yang saya miliki mendorong 

saya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. 
     

2 Keteladanan yang baik dari atasan menjadi 

panutan bagi saya dan teman lainnya. 
     

3 Mendapatkan kesejahteraan yang layak dari 

perusahaan dapat meningkatkan disiplin 

kerja saya. 

     

4 Adanya sanksi dan penghargaan membuat 

saya disiplin dalam bekerja. 
     

5 Sikap pimpinan yang melakukan 

pengawasan sangat berpengaruh terhadap 

disiplin kerja saya. 

     

6 Jika saya melanggar peraturan perusahaan 

akan mendapatkan sanksi yang sesuai. 
     

7 Keputusan atasan yang tegas dan konsisten 

berpengaruh terhadap disiplin kerja saya. 
     

8 Hubungan yang harmonis antara sesama 

pegawai dan atasan dapat berpengaruh 

terhadap disiplin kerja saya. 

     

 

III. Motivasi 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

1 Pendapatan yang saya peroleh mencukupi 

kebutuhan hidup. 
     

2 Saya dapat bekerja dengan aman secara fisik 

dan mental ketika mendapatkan asuransi. 
     

3 Saya dapat bersosialisasi dengan teman-

teman. 
     

4 Saya merasa dihargai selama bekerja di sini.      

5 Saya dapat mengaktualisasi diri selama 

bekarja. 
     

Pengaruh Disiplin..., Dhimas Anggoro Bangun, Ma.-Ibs, 2013



 

IV. Pengalaman Kerja 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

1 Masa kerja yang saya miliki mendukung 

pekerjaan yang diberikan kepada saya. 
     

2 Pengetahuan dan ketrampilan yang saya 

miliki memudahkan untuk menjalankan 

tugas yang diberikan. 

     

3 Penguasaan terhadap pekerjaan dan 

peralatan membuat saya mudah menjalankan 

tugas yang diberikan. 

     

 

 

V. Produktivitas 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

1 Saya harus memiliki kemampuan 

mengerjakan pekerjaan dengan baik guna 

tercapainya produktivitas. 

     

2 Saya berusaha menambah pengetahuan dan 

ketrampilan untuk meningkatkan hasil yang 

dicapai. 

     

3 Saya akan lebih bersemangat bekerja 

dibanding waktu-waktu sebelumnya 
     

4 Saya akan mengembangkan diri saya untuk 

peningkatan produktivitas. 
     

5 Saya akan meningkatkan mutu pekerjaan 

saya untuk peningkatan produktivitas. 
     

6 Dalam melaksanakan tugas saya 

menggunakan sumber daya seefisien 

mungkin. 
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Lampiran 1 : Hasil Uji Validitas 

a. Pre-test 

Disiplin (X1) 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1 .526** .572** .747** .332 .465** .458* .457* .727**
.003 .001 .000 .073 .010 .011 .011 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
.526** 1 .612** .646** .545** .494** .575** .570** .802**
.003 .000 .000 .002 .006 .001 .001 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
.572** .612** 1 .471** .582** .378* .463** .654** .772**
.001 .000 .009 .001 .039 .010 .000 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
.747** .646** .471** 1 .497** .677** .565** .609** .839**
.000 .000 .009 .005 .000 .001 .000 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
.332 .545** .582** .497** 1 .630** .509** .563** .762**
.073 .002 .001 .005 .000 .004 .001 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
.465** .494** .378* .677** .630** 1 .559** .435* .740**
.010 .006 .039 .000 .000 .001 .016 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
.458* .575** .463** .565** .509** .559** 1 .588** .751**
.011 .001 .010 .001 .004 .001 .001 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
.457* .570** .654** .609** .563** .435* .588** 1 .796**
.011 .001 .000 .000 .001 .016 .001 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30
.727** .802** .772** .839** .762** .740** .751** .796** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

TSX1

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

Q
7

Q
8

TS
X1

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Motivasi (X2) 

 

Pengalaman Kerja (X3) 

 

 

 

 

Correlations

1 .423* .636** .459* .685** .757**
.020 .000 .011 .000 .000

30 30 30 30 30 30
.423* 1 .789** .738** .473** .823**
.020 .000 .000 .008 .000

30 30 30 30 30 30
.636** .789** 1 .778** .660** .928**
.000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30
.459* .738** .778** 1 .550** .854**
.011 .000 .000 .002 .000

30 30 30 30 30 30
.685** .473** .660** .550** 1 .807**
.000 .008 .000 .002 .000

30 30 30 30 30 30
.757** .823** .928** .854** .807** 1
.000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

TSX2

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 TSX2

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 .522** .675** .862**
.003 .000 .000

30 30 30 30
.522** 1 .630** .824**
.003 .000 .000

30 30 30 30
.675** .630** 1 .892**
.000 .000 .000

30 30 30 30
.862** .824** .892** 1
.000 .000 .000

30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q1

Q2

Q3

TSX3

Q1 Q2 Q3 TSX3

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Produktivitas (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1 .560** .629** .682** .512** .499** .783**
.001 .000 .000 .004 .005 .000

30 30 30 30 30 30 30
.560** 1 .604** .715** .647** .597** .849**
.001 .000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30 30
.629** .604** 1 .586** .786** .413* .830**
.000 .000 .001 .000 .023 .000

30 30 30 30 30 30 30
.682** .715** .586** 1 .586** .609** .853**
.000 .000 .001 .001 .000 .000

30 30 30 30 30 30 30
.512** .647** .786** .586** 1 .444* .823**
.004 .000 .000 .001 .014 .000

30 30 30 30 30 30 30
.499** .597** .413* .609** .444* 1 .732**
.005 .000 .023 .000 .014 .000

30 30 30 30 30 30 30
.783** .849** .830** .853** .823** .732** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

TSY

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 TSY

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Pengaruh Disiplin..., Dhimas Anggoro Bangun, Ma.-Ibs, 2013



b. Penelitian 

Disiplin (X1) 

 

Motivasi (X2) 

 

Correlations

1 .349** .369** .233* .270** .290** .062 .164 .493**
.000 .000 .011 .003 .001 .498 .073 .000

120 120 120 120 120 120 120 120 120
.349** 1 .460** .365** .162 .157 .259** .298** .561**
.000 .000 .000 .077 .087 .004 .001 .000
120 120 120 120 120 120 120 120 120

.369** .460** 1 .347** .338** .303** .260** .266** .617**

.000 .000 .000 .000 .001 .004 .003 .000
120 120 120 120 120 120 120 120 120

.233* .365** .347** 1 .499** .435** .405** .331** .704**

.011 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
120 120 120 120 120 120 120 120 120

.270** .162 .338** .499** 1 .483** .449** .354** .696**

.003 .077 .000 .000 .000 .000 .000 .000
120 120 120 120 120 120 120 120 120

.290** .157 .303** .435** .483** 1 .562** .434** .731**

.001 .087 .001 .000 .000 .000 .000 .000
120 120 120 120 120 120 120 120 120

.062 .259** .260** .405** .449** .562** 1 .445** .696**

.498 .004 .004 .000 .000 .000 .000 .000
120 120 120 120 120 120 120 120 120

.164 .298** .266** .331** .354** .434** .445** 1 .657**

.073 .001 .003 .000 .000 .000 .000 .000
120 120 120 120 120 120 120 120 120

.493** .561** .617** .704** .696** .731** .696** .657** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
120 120 120 120 120 120 120 120 120

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Disiplin Kerja

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Disiplin Kerja

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

1 .323** .211* .341** .300** .619**
.000 .021 .000 .001 .000

120 120 120 120 120 120
.323** 1 .405** .349** .306** .660**
.000 .000 .000 .001 .000
120 120 120 120 120 120

.211* .405** 1 .623** .289** .741**

.021 .000 .000 .001 .000
120 120 120 120 120 120

.341** .349** .623** 1 .431** .805**

.000 .000 .000 .000 .000
120 120 120 120 120 120

.300** .306** .289** .431** 1 .659**

.001 .001 .001 .000 .000
120 120 120 120 120 120

.619** .660** .741** .805** .659** 1

.000 .000 .000 .000 .000
120 120 120 120 120 120

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Motivasi

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Motivasi

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Pengalaman Kerja (X3) 

 

Produktivitas (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1 .291** .450** .715**
.001 .000 .000

120 120 120 120
.291** 1 .513** .788**
.001 .000 .000
120 120 120 120

.450** .513** 1 .842**

.000 .000 .000
120 120 120 120

.715** .788** .842** 1

.000 .000 .000
120 120 120 120

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q1

Q2

Q3

Pengalaman Kerja

Q1 Q2 Q3
Pengalaman

Kerja

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 .291** .450** .715**
.001 .000 .000

120 120 120 120
.291** 1 .513** .788**
.001 .000 .000
120 120 120 120

.450** .513** 1 .842**

.000 .000 .000
120 120 120 120

.715** .788** .842** 1

.000 .000 .000
120 120 120 120

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q1

Q2

Q3

Pengalaman Kerja

Q1 Q2 Q3
Pengalaman

Kerja

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Reliability Statistics

.903 8

Cronbach's
Alpha N of  Items

Lampiran 2 : Hasil Uji Reliabilitas 

a. Pre-test 

Disiplin (X1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics

33.83 25.040 5.004 8
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

29.47 20.326 .648 .895
29.53 19.292 .733 .888
29.40 19.145 .687 .892
29.63 18.378 .773 .883
29.77 18.944 .668 .894
29.73 20.271 .665 .894
29.53 20.257 .679 .893
29.77 18.875 .717 .889

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.891 5

Cronbach's
Alpha N of  Items

Motivasi (X2) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics

21.33 13.954 3.736 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

16.97 10.033 .638 .888
17.20 9.407 .721 .870
17.13 8.395 .878 .833
17.00 8.759 .753 .863
17.03 9.275 .689 .878

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.823 3

Cronbach's
Alpha N of  Items

Pengalaman Kerja (X3)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics

12.73 4.271 2.067 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

8.37 1.964 .665 .772
8.53 2.257 .627 .804
8.57 1.978 .749 .683

Q1
Q2
Q3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.895 6

Cronbach's
Alpha N of  Items

Produktivitas (Y) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics

25.13 15.292 3.910 6
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

20.70 11.597 .700 .881
21.07 10.478 .771 .869
20.97 10.378 .737 .874
20.87 10.671 .781 .867
21.00 10.690 .734 .874
21.07 11.237 .607 .894

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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b. Penelitian 

Disiplin Kerja (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics

33.43 23.189 4.815 8
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

29.13 20.083 .354 .801
29.15 19.423 .427 .792
29.18 19.053 .497 .783
29.23 17.609 .580 .770
29.31 17.812 .574 .771
29.43 17.020 .605 .765
29.24 17.260 .555 .774
29.37 17.780 .509 .782

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

120 100.0
0 .0

120 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.802 8

Cronbach's
Alpha N of  Items
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Motivasi (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics

19.63 11.480 3.388 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

15.71 8.360 .391 .732
15.47 8.402 .478 .701
15.81 7.350 .543 .675
15.90 6.847 .640 .633
15.62 8.188 .456 .708

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

120 100.0
0 .0

120 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.738 5

Cronbach's
Alpha N of  Items
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Pengalaman Kerja (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics

11.50 5.244 2.290 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

7.33 3.129 .425 .678
7.92 2.581 .480 .618
7.76 2.386 .601 .447

Q1
Q2
Q3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

120 100.0
0 .0

120 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.684 3

Cronbach's
Alpha N of  Items
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Produktivitas (Y) 

 

‘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics

22.91 11.613 3.408 6
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

18.93 8.893 .402 .571
18.88 8.867 .337 .592
19.78 8.445 .321 .602
18.93 8.557 .366 .581
19.07 7.827 .467 .537
18.98 9.403 .268 .616

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

120 100.0
0 .0

120 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.628 6

Cronbach's
Alpha N of  Items
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Lampiran 3 : Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

120 120 120 120
33.43 19.63 11.50 22.91
4.815 3.388 2.290 3.408
.122 .090 .111 .103
.086 .090 .069 .088

-.122 -.083 -.111 -.103
1.342 .984 1.221 1.131
.055 .287 .102 .155

N
Mean
Std.  Dev iat ion

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negativ e

Most Extreme
Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Disiplin
Kerja Motivasi

Pengalaman
Kerja Produktiv itas

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Lampiran 4 : Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

4.638 1.905 2.434 .016
.263 .052 .371 5.014 .000 .865 1.155
.298 .080 .296 3.701 .000 .740 1.351
.317 .119 .213 2.675 .009 .748 1.338

(Constant)
Disiplin Kerja
Motivasi
Pengalaman Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Stat ist ics

Dependent  Variable: Produktiv itasa. 
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Lampiran 5 : Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

2,259 1,063 2,125 ,036
-,039 ,029 -,131 -1,327 ,187
,063 ,045 ,150 1,410 ,161

-,011 ,066 -,018 -,171 ,865

(Constant)
Disiplin Kerja
Motivasi
Pengalaman Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  Abs_Uta. 
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Lampiran 6 : Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

4.638 1.905 2.434 .016
.263 .052 .371 5.014 .000 .865 1.155
.298 .080 .296 3.701 .000 .740 1.351
.317 .119 .213 2.675 .009 .748 1.338

(Constant)
Disiplin Kerja
Motivasi
Pengalaman Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Stat ist ics

Dependent  Variable: Produktiv itasa. 
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Lampiran 7 : Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

4.638 1.905 2.434 .016
.263 .052 .371 5.014 .000 .865 1.155
.298 .080 .296 3.701 .000 .740 1.351
.317 .119 .213 2.675 .009 .748 1.338

(Constant)
Disiplin Kerja
Motivasi
Pengalaman Kerja

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Stat ist ics

Dependent  Variable: Produktiv itasa. 
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Lampiran 8 : Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAb

621.959 3 207.320 31.642 .000a

760.033 116 6.552
1381.992 119

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Pengalaman Kerja,  Disiplin Kerja, Motivasia. 

Dependent Variable: Produktiv itasb. 
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Lampiran 9 : Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

 

Model Summaryb

.671a .450 .436 2.560
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), Pengalaman Kerja, Disiplin
Kerja, Motiv asi

a. 

Dependent  Variable: Produkt iv itasb. 
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