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ABSTRACT 

 

Human resources have an important role for company operation activity, 

because an employee has a big potency to operate company activity. Employees are the 

key of success of company in obtaining the goal and in determining organization 

performance. Therefore, employee performance has to be carried by company. 

 Many things are influenced to employee performance, such as work discipline 

and work environment. This research discusses about influence of work discipline and 

work environment on employee performance. Work discipline is employee awareness to 

fulfil all the rules in organization/company. Whereas work environment is all the things 

wich exist around the employee that can influence employee for work. 

 This research use population in the amount 60 respondent. The result of this 

research are work discipline has influence positive and significant on employee 

performance, and work environment has influence positive and significant on employee 

performance. The most variable that influence on employee performance is variable 

work discipline. 

 

Keyword: work discipline, work environment, performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ini dunia bisnis di tuntut menciptakan kinerja karyawan 

yang tinggi untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun 

dan meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. Keberhasilan tersebut di pengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor sumber daya manusia, karena sumber 

daya  manusia merupakan pelaku keseluruhan kegiatan yang ada di dalam suatu 

organisasi, mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatan. Sumber daya manusia juga 

mampu memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan 

atau organisasi. 

 Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting, sebab dengan 

tidak adanya karyawan/tenaga kerja yang profesional, perusahaan tidak dapat 

melaksanakan kegiatannya secara maksimal meskipun semua peralatan modern yang ada 

di perusahaan telah tersedia. Tenaga kerja memiliki potensi yang sangat besar untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi yang ada dalam sumber daya manusia harus 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan output yang maksimal. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kinerja indvidu karyawannya. 

Setiap perusahaan akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja karyawannya 

dengan harapan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

Mencapai kinerja organisasi yang tinggi faktor manusia menjadi salah satu 

bagian penting dalam perkembangan perusahaan, karena kinerja organisasi ditentukan 

oleh apa yang dikerjakan karyawannya. Berkaitan dengan pentingnya kedudukan 
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sumber daya manusia dalam kegiatan usaha perusahaan, maka diperlukan disiplin kerja 

yang tinggi. Disiplin merupakan perilaku seseorang berkaitan dengan peraturan suatu 

organisasi yang harus dipatuhi oleh setiap karyawannya. Apabila disiplin kerja 

karyawannya tinggi maka akan mempercepat tercapainya tujuan perusahaan, begitu juga 

sebaliknya. Apabila seorang karyawan tidak disiplin maka akan menghambat 

tercapainya tujuan perusahaan karena ada waktu yang terbuang sia-sia akibat kelalaian 

karyawan. 

Disiplin kerja merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri setiap karyawan, 

hal tersebut guna mencapai kinerja yang tinggi dan untuk memenuhi peraturan 

organisasi. 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 manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin yang baik 

(Hasibuan, 2011). 

Pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk usaha untuk memperbaiki sikap dan 

perilaku serta membentuk pengetahuan karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan  

meningkatkan prestasi kerjanya, dengan adanya disiplin kerja yang baik diharapkan 

karyawan dapat mampu meningkatkan hasil kerjanya sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai sesuai sasaran. Disiplin diharapkan dapat menimbulkan perubahan dalam 

kebiasaan bekerja dan sikap karyawan dalam pekerjaannya. 

Selain disiplin kerja, lingkungan kerja tempat karyawan tersebut bekerja juga 

tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan kinerja karyawan, dimana lingkungan kerja 

adalah kondisi material dan psikologis yang ada di dalam organisasi. Lingkungan yang 

dibina didalam perusahaan diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, karena 
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dengan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan fasilitas karyawan yang terpenuhi 

akan mendorong karyawan melakukan pekerjaan dengan optimal. Oleh karena itu, suatu 

organisasi/perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang memadai, baik dari 

segi lingkungan fisik (kondisi ruangan yang nyaman) dan dari segi lingkungan non fisik 

(hubungan antar karyawan). Lingkungan kerja yang baik dapat membuat karyawan 

merasa nyaman dalam bekerja sehingga memiliki semangat kerja yang tinggi dan dapat 

mendorong kinerja karyawan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang dirasa tidak nyaman 

oleh karyawan dapat menurunkan semangat kerja karyawan sehingga kinerja karyawan 

juga akan menurun. 

Kemampuan karyawan tercermin dari hasil kinerja masing-masing individu, 

kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal. Kinerja karyawan tersebut merupakan 

salah satu modal bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga kinerja karyawan 

adalah hal yang patut diperhatikan oleh pemimpin perusahaan. Kinerja karyawan 

merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau 

pekerjanya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan untuk pekerjaan itu (Rivai 

et al., 2008). 

Tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut 

dengan istilah “level of performance” atau level kinerja. Karyawan yang memiliki level 

kinerja yang tinggi merupakan karyawan yang produktivitas kerjanya tinggi, begitupun 

sebaliknya, karyawan yang memiliki level kinerja tidak sesuai dengan standar yang 

ditetapkan, maka karyawan tersebut merupakan karyawan yang tidak produktif 

(Suwatno, 2011). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menentukan objek penelitian pada PT. Aditya 

Arta Abadi, yakni sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak dan konsultasi di 

PENGARUH DISIPLIN..., OCTAVIA ASTARINA, Ma.-IBS, 2013



20 
 

bidang teknologi informasi (TI). Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan 

layanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Fenomena yang terjadi pada perusahaan, 

yaitu adanya tindak ketidakdisiplinan yang dikarenakan sistem absensi yang masih 

dilakukan secara manual, sehingga memudahkan karyawan untuk memanipulasi jam 

kerja yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu juga terdapat fenomena yang berkaitan 

dengan lingkungan kerja, yaitu kurangnya keamanan dalam perusahaan dengan adanya 

beberapa barang milik perusahaan yang hilang. Fenomena-fenomena diatas yang 

berkaitan dengan disiplin kerja dan lingkungan kerja yang terdapat di PT. Aditya Arta 

Abadi dapat mengakibatkan penurunan pada kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Aditya Arta Abadi” 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari perumusan masalah yang telah 

diuraikan, maka penulis perlu memberikan batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada 

masalah disiplin kerja dan lingkungan kerja fisik yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di PT. Aditya Arta Abadi. Penelitian ini dilakukan pada seluruh karyawan 

yang setiap hari bekerja didalam kantor/perusahaan, kecuali bagian programmer karena 

mereka tidak diharuskan untuk mengikuti disiplin jam kerja kantor sesuai dengan 

kebijakan perusahaan, dan mereka juga tidak selalu bekerja didalam perusahaan 

dikarenakan pekerjaannya yang mengharuskan berada di luar kantor. Penelitian ini 

dilakukan hanya pada karyawan yang setiap hari bekerja di kantor/perusahaan agar 

mereka dapat menilai dan mengetahui lebih dalam mengenai disiplin kerja dan 
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lingkungan kerja yang terdapat di PT. Aditya Arta Abadi. Dalam penelitian ini tidak 

semua indikator lingkungan kerja fisik digunakan karena atas permintaan dari pihak 

perusahaan. Indikator lingkungan kerja fisik yang digunakan terdiri dari: penerangan, 

suhu udara, kelembaban, sirkulasi udara, kebisingan, bau-bauan ditempat kerja, 

dekorasi, musik, dan keamanan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, pokok masalah yang 

dapat dikaji dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

A. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai 

masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui arti pentingnya 

disiplin kerja dan lingkungan kerja bagi para karyawan sehingga dapat mendorong 

kinerja karyawan. 

B. Bagi Karyawan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada 

karyawan di PT. Aditya Arta Abadi tentang pengaruh disiplin kerja dan lingkungan 

kerja dalam menciptakan kinerja karyawan, sehingga karyawan dapat lebih 

memahami pentingnya kedisiplinan bagi para karyawan serta memahami bagaimana 

kondisi lingkungan kerja yang diharapkan. 

C. Bagi Peneliti 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan pengembangan 

penelitian yang sejenis, khususnya penelitian yang berhubungan dengan disiplin 

kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari STIE Indonesia Banking School. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN   

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang rerangka penelitian, hipotesis, dan  teori-teori 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, antara lain: teori 

mengenai disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai variabel penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil 

analisis dan interpretasinya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian, serta 

saran-saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam 

organisasi, yaitu orang-orang yang melakukan aktivitas perusahaan. Manajemen sumber 

daya manusia (MSDM) adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi (Mondy, 2008). Sumber daya manusia dalam organisasi berarti 

karyawan. Karyawan merupakan aset utama dalam perusahaan sehingga harus dikelola 

dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Tujuan perusahaan 

tidak akan terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki 

perusahaan begitu canggih. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak akan 

bermanfaat tanpa adanya peran aktif dari karyawan. 

 Menurut Hasibuan (2011), manajemen sumber daya manusia (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, yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah 

yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. MSDM lebih memfokuskan 

pembahasannya mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang 

optimal. Pengaturan itu meliputi masalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat.  
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 Menurut Sedarmayanti (2009), manajemen sumber daya manusia adalah seni 

untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan sumber 

daya manusia atau pegawai, dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

 Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang dapat mengendalikan 

sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk memberikan kontribusi yang 

optimal melalui kreativitas, memaksimalkan produktivitas, dan laba perusahaan. Tujuan 

utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai 

terhadap organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami karena semua kegiatan 

organisasi dalam mencapai tujuan, tergantung kepada manusia yang mengelola 

organisasi yang bersangkutan, Oleh sebab itu, sumber daya manusia tersebut harus 

dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna mencapai tujuan organisasi 

(Sedarmayanti, 2009). 

 

2.1.2 Disiplin Kerja 

2.1.2.1 Pengertian Disiplin Kerja 

 Secara umum disiplin adalah taat dan patuh terhadap peraturan dan tata tertib 

yang berlaku. Menurut Hasibuan (2011) kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan 

sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan 

semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Kesediaan adalah suatu suatu sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik 

yang tertulis maupun tidak. 
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 Kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber 

daya manusia karena semakin baik disiplin karyawan, maka akan semakin tinggi prestasi 

kerja dapat dicapai. Tanpa disiplin karyawan yang baik, perusahaan akan sulit mencapai 

hasil yang optimal. Oleh karena itu, manajer selalu berusaha agar para bawahannya 

mempunyai disiplin yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam 

kepemimpinannya, jika para bawahannya berdisiplin baik. Namun, tidaklah mudah 

untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik karena banyak faktor yang 

mempengaruhinya. 

 Menurut Sutrisno (2009) disiplin adalah suatu kondisi atau sikap hormat yang 

ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. 

  Handoko (2008) mengatakan bahwa disiplin adalah kegiatan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasional. 

 Kedisiplinan 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 (Hasibuan, 2011). 

 Disiplin berkaitan erat dengan sanksi/hukuman yang perlu dijatuhkan pada pihak 

yang melangggar. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan 

penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan. 

Hasibuan (2011) mengatakan bahwa dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral 

kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

 Menurut Lateiner (2009) disiplin merupakan kekuatan yang selalu berkembang 

di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan.  
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Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan 

supaya menaati semua peraturan perusahaan. Bagi karyawan yang melanggar peraturan 

yang berlaku dalam perusahaan, maka karyawan yang bersangkutan harus menerima 

sanksi/hukuman yang telah disepakati. Pemberian hukuman harus adil dan tegas 

terhadap semua karyawan. 

 Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Tanpa adanya disiplin 

karyawan yang baik, maka sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya, karena 

kedisiplinan yang tidak baik dapat menghambat kinerja karyawan. Kedisiplinan 

merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

 

2.1.2.2 Jenis-Jenis Disiplin Kerja 

 Pemimpin perusahaan harus mampu mengenal dan mempelajari sifat 

karyawannya, karena sifat dan perilaku karyawan berpengaruh terhadap jenis 

pendisiplinan mana yang akan diterapkan kepada karyawan. Terdapat beberapa jenis 

pendisiplinan menurut Handoko (2008), antara lain: 

a. Disiplin preventif 

Adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar 

mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan 

dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri karyawan. 

Dengan cara ini karyawan menjaga disiplin diri mereka dan bukan karena suatu 

paksaan dari manajemen. 

b. Disiplin korektif 

Adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan 

dan mencoba menghindari pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Kegiatan korektif 
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sering berupa sesuatu bentuk hukuman dan disebut tindakan kedisiplinan. Sasaran 

tindakan pendisiplinan hendaknya positif, bersifat mendidik dan menilai, bukan 

tindakan negatif yang menjatuhkan. Tindakan pendisiplinan korektif menurut 

Handoko (2008) adalah: 

1. Untuk memperbaiki pelanggaran 

2. Untuk menghalangi karyawan lain melakukan pelanggaran serupa 

3. Untuk menjaga berbagai standar agar tetap konsisten dan efektif 

c. Disiplin progresif 

Adalah kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya yaitu untuk memberikan 

kesempatan bagi karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum dikenakan 

hukuman yang lebih berat. Disiplin progresif memungkinkan manajemen untuk 

membantu karyawan memperbaiki kesalahannya. Tindakan pendisiplinan progresif 

dapat diberikan berurut (Handoko, 2008) misalnya: 

1. Teguran secara lisan oleh pimpinan 

2. Teguran tertulis dengan catatan dalam file personalia 

3. Skorsing dari pekerjaan dalam waktu satu sampai tiga hari 

4. Skorsing selama satu minggu atau lebih 

5. Diturunkan pangkatnya 

6. Dipecat  

 

2.1.2.3 Bentuk Sanksi Disiplin Kerja 

 Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan bagi karyawan dalam 

menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan, dengan adanya peraturan tersebut tentu 
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saja ada hukuman/sanksi bagi yang melanggar agar setiap karyawan mematuhi 

peraturan-peraturan yang ada. Peraturan tanpa dibarengi pemberian hukuman yang tegas 

bagi pelanggarnya bukan menjadi alat pendidik bagi karyawan. Pengenaan sanksi 

kepada pelanggar disiplin, tergantung pada tingkat pelanggaran yang telah dilakukan  

 Tujuan pendisiplinan adalah untuk memperbaiki perilaku dimasa yang akan 

datang serta untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik agar tidak melakukan 

kesalahan yang sama di masa yang akan datang. 

 Menurut Mangkunegara (2009) bahwa pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran 

disiplin dengan memberikan peringatan, harus segera, konsisten, dan impersonal. 

a. Memberikan peringatan 

Karyawan yang melanggar disiplin perlu diberikan surat peringatan agar karyawan 

yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya. 

b. Pemberian sanksi harus segera 

Karyawan yang melanggar disiplin kerja harus segera diberikan sanksi sesuai dengan 

peraturan perusahaan yang berlaku. Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah 

disiplin yang ada. 

c. Pemberian sanksi harus konsisten 

Pemberian sanksi kepada karyawan yang tidak disiplin harus konsisten agar pegawai 

sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan. Setiap orang 

yang melakukan pelanggaran yang sama akan dihukum sesuai dengan hukum yang 

berlaku di perusahaan. 
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d. Pemberian sanksi harus impersonal 

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan 

karyawan, tua-muda, pria-wanita, tetap diberlakukan sama sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

 

2.1.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Sikap disiplin harus diterapkan dalam melakukan pekerjaan, untuk mendukung 

lancarnya pelaksanaan pekerjaan maka diperlukan disiplin kerja yang baik. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Hasibuan (2011), sebagai 

berikut: 

a. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 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 sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. Akan tetapi, jika pekerjaan itu diluar kemampuannya atau jauh 

dibawah kemampuannya maka kesungguhan dan kedisiplinan karyawan rendah. 

b. Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan disiplinan karyawan karena 

pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus 

memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan 

perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut 
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baik. Jika teladan pimpinan kurang baik dan kurang berdisiplin maka para bawahan 

pun akan kurang disiplin. 

c. Balas jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena 

balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap 

perusahaan/pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin membaik terhadap 

pekerjaan, maka kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Untuk mewujudkan 

kedisiplinan karyawan yang baik, perusahaan harus memberikan balas jasa yang 

relatif besar. Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik apabila balas jasa yang 

mereka terima kurang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta 

keluarga. 

d. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karayawan, karena ego dan sifat 

manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan 

manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian 

balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan 

karyawan yang baik. 

e. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan perusahaan. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan 

moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, 

pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. 
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f. Sanksi hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. 

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut 

melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan perilaku indisipliner karyawan 

akan berkurang. 

g. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk 

menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang 

telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi 

karyawan yang indisipliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh 

bawahan. Dengan demikian, pimpinan akan dapat memelihara kedisiplinan 

karyawan perusahaan. 

h. Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut menciptakan 

kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-hubungan yang bersifat 

vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single relationship, direct group 

relationship, dan cross relationship hendaknya harmonis. Kedisiplinan karyawan 

akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 

 Menurut Winardi (1997) dalam Yoesana (2013) kriteria disiplin kerja dapat 

dikelompokkan menjadi tiga indikator, diantaranya: 
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a. Disiplin waktu 

Disiplin waktu disini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan 

ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi: kehadiran dan kepatuhan pegawai pada 

jam kerja, pegawai melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. 

b. Disiplin peraturan 

Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu 

organisasi dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai 

terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan disini berarti taat dan 

patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan, peraturan, dan tata tertib yang telah 

ditetapkan. Serta ketaatan pegawai dalam menggunakan kelengkapan pakaian 

seragam yang telah ditentukan organisasi atau lembaga. 

c. Disiplin tanggung jawab 

Salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan pemeliharaan 

peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor dapat 

berjalan dengan lancar. Serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai. 

 Menurut Lateiner (2009) umumnya disiplin kerja karyawan dapat diukur dari: 

a. Para pegawai datang ke kantor dengan tertib, tepat waktu, dan teratur 

Dengan datang ke kantor secara tertib, tepat waktu, dan teratur maka disiplin kerja 

dapat dikatakan baik. 

b. Berpakaian rapi di tempat kerja 

Berpakaian rapi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

karyawan, karena dengan berpakaian rapi suasana kerja akan terasa nyaman dan rasa 

percaya diri dalam bekerja akan tinggi. 
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c. Menggunakan perlengkapan kantor dengan hati-hati 

Sikap hati-hati dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja yang 

baik karena apabila dalam menggunakan perlengkapan kantor tidak secara hati-hati 

maka akan terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian. 

d. Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi 

Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi maka dapat 

menunjukkan bahwa karyawan memiliki disiplin kerja yang baik, juga menunjukkan 

kepatuhan karyawan terhadap organisasi. 

e. Memiliki tanggung jawab 

Tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja, dengan adanya 

tanggung jawab terhadap tugasnya maka menujukkan disiplin kerja yang tinggi. 

 

2.1.3 Lingkungan Kerja 

2.1.3.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam menciptakan kinerja 

karyawan, karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

organisasi. Pada saat ini lingkungan kerja dapat di desain sedemikian rupa untuk 

menciptakan hubungan kerja yang mengikat pekerja dalam lingkungannya. Lingkungan 

kerja yang baik adalah yang aman, tentram, bersih, tidak bising, dan bebas dari segala 

macam ancaman dan gangguan yang dapat menghambat karyawan untuk bekerja secara 

optimal.  

Lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawannya dapat meningkatkan semangat 

kerja karyawan dan berdampak pada hasil kinerja yang bagus, begitupula sebaliknya 
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lingkungan kerja yang tidak memadai akan menurunkan kinerja karyawan. 

Sedarmayanti (2011) mengemukakan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas 

dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok. 

Nitisemito (2010) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai segala sesuatu yang 

ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan. 

Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, 

penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 

Sims and Kroeck (1994) dalam Musriha (2013) menyatakan bahwa penentu 

kinerja individu dalam organisasi adalah faktor individu dan faktor lingkungan, ia juga 

menjelaskan bahwa seseorang memilih untuk bekerja disebuah organisasi/perusahaan 

dengan iklim kerja yang cocok bagi hasratnya. 

 

2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

 Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa secara garis besar lingkungan kerja 

terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. 

a. Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan fisik merupakan semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja 

yang  mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Faktor-faktor lingkungan kerja fisik dalah sebagai berikut: 

PENGARUH DISIPLIN..., OCTAVIA ASTARINA, Ma.-IBS, 2013



36 
 

1. Penerangan/cahaya di tempat kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna mendapat 

keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya 

penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang 

jelas mengakibatkan penglihatan menjadi kurang jelas sehingga pekerjaan akan 

lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang 

efisien dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tujuan organisasi sulit dicapai. 

2. Temperatur suhu udara di tempat kerja 

Temperatur yang terlampau dingin akan mengakibatkan gairah kerja menurun. 

Sedangkan temperatur udara yang terlampau panas akan mengakibatkan cepat 

timbul kelelahan tubuh dan dalam bekerja cenderung membuat banyak 

kesalahan. 

3. Kelembaban di tempat kerja 

Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur udara.  Suatu 

keadaan dengan temperatur udara sangat panas dan kelembabannya tinggi, akan 

menimbulkan pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran, karena sistem 

penguapan. 

4.  Sirkulasi udara di tempat kerja 

Didalam ruangan kerja karyawan dibutuhkan udara yang cukup, dimana dengan 

adanya pertukaran udara yang cukup akan menyebabkan kesegaran fisik bagi 

karyawan. Apabila udara ditempat kerja kotor akan mempengaruhi kesehatan 

tubuh dan mempercepat proses kelelahan. 
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5. Kebisingan di tempat kerja 

Suara bising ditempat kerja dapat menimbulkan kesalahan komunikasi serta 

mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga kinerja karyawan 

menjadi tidak optimal. Kebisingan yang terlalu lama juga dapat mengakibatkan 

gangguan pendengaran bagi karyawan. Oleh karena itu setiap organisasi harus 

selalu berusaha untuk menghilangkan suara bising tersebut atau paling tidak 

menekannya untuk memperkecil kebisingan tersebut. 

6. Getaran mekanis di tempat kerja 

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis, yang 

sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh pegawai dan dapat menimbulkan 

akibat yang tidak diinginkan. Secara umum, getaran mekanis dapat mengganggu 

tubuh dalam hal: konsentrasi bekerja, datangnya kelelahan, timbulmnya beberapa 

penyakit. 

7. Bau-bauan di tempat kerja 

Adanya bau-bauan ditempat kerja dianggap sebagai pencemaran, karena dapat 

mengganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan yang terjadi terus-menerus 

dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Pemakaian air condition yang tepat 

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-

bauan yang mengganggu disekitar tempat kerja. 

8. Tata warna di tempat kerja 

Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan 

lain-lain, karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia. Selain 

itu warna dapat memantulkan sinar yang dapat diterimanya. 
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9. Dekorasi di tempat kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu dekorasi 

tidak hanya berkaitan dengan hiasan ruang kerja saja, tetapi berkaitan juga 

dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan dan lainnya untuk 

bekerja. 

10. Musik di tempat kerja 

Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana, waktu 

dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang pegawai untuk bekerja. Oleh 

karena itu lagu-lagu perlu dipilih dengan selektif untuk diputar ditempat kerja. 

Pemilihan musik yang tidak sesuai akan mengganggu konsentrasi dalam bekerja. 

11. Keamanan di tempat kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam aman maka 

perlu diperhatikan adanya keamanan dalam bekerja. Salah satu upaya untuk 

menjaga keamanan ditempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas 

Pengamanan (SATPAM). 

b. Lingkungan kerja non fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan, hubungan dengan bawahan, 

maupun hubun gan dengan sesama rekan kerja. Apabila hubungan karyawan dengan 

pimpinan dan sesama rekan kerja baik, maka akan membuat karyawan merasa lebih 

nyaman berada dilingkungan kerjanya, dengan begitu semangat kerja karyawan akan 

meningkat dan kinerja karyawan juga meningkat. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja menurut Nitisemito (2010), 

meliputi: 

a. Lingkungan fisik (penampilan), terdiri dari: 

1. Dekorasi atau penataan ruang kerja 

2. Kebersihan 

3. Pencahayaan 

4. Ventilasi 

b. Lingkungan non fisik (mental), terdiri dari: 

1. Hubungan kerja yang harmonis antara atasan dan bawahan 

2. Hubungan kerja yang harmonis antar karyawan 

Menurut Musriha (2013) faktor lingkungan kerja yang harus dipertimbangkan 

adalah warna yang tepat, kebersihan, pencahayaan, ventilasi yang baik, keamanan, dan 

kebisingan di tempat kerja. 

 

2.1.4 Kinerja 

2.1.4.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu hal yang diinginkan oleh 

perusahaan. Pengertian kinerja menurut Rivai et al., (2008) adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 

kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama.  
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  Rivai et al., (2011) telah merangkum beberapa pengertian kinerja menurut para 

ahli, diantaranya: 

a. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai sesuai dengan 

tugasnya dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000). 

b. Kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat 

dinilai dari hasil kerja (Ambar Teguh Sulistiyani, 2003). 

c. Kinerja merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut, kinerja adalah 

perbuatan, prestasi, dan pameran umum keterampilan (Whitmore, 1997). 

Seorang karyawan tidak akan mampu bekerja dengan baik jika tidak memiliki 

kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Walaupun pekerjaannya 

terselesaikan, namun tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Rivai et al., (2008) 

mengatakan kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu: 1) kemampuan, 2) 

keinginan, dan 3) lingkungan. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, 

seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi, kemampuan atau skill individu, serta 

lingkungan yang baik untuk melakukan pekerjaannya. 

Bagi suatu organisasi kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara 

anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. 

Menurut Mathis and Jackson (2008) kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh karyawan.  

Prawirosentono (2010) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi, secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika. 
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Dessler (2009) mengatakan kinerja karyawan merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan. 

 

2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, baik yang berhubungan dengan 

tenaga kerja maupun dengan lingkungan perusahaan. Menurut Prawirosentono (2010) 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan efisiensi 

Efektivitas dari suatu organisasi apabila tujuan organisasi dapat dicapai sesuai 

dengan kebutuhan yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan jumlah 

pengorbanan yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan. 

2. Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai akibat 

dari kepemilikan wewenang tersebut. 

3. Disiplin 

Disiplin apabila taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Disiplin karyawan 

sebagai ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja 

dengan perusahaan dimana karyawan bekerja. 

4. Inisiatif 

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam bentuk ide 

untuk suatu yang berkaitan untuk tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya 

mendapat perhatian atau tanggapan positif dari atasan. 
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 Sutrisno (2009) mengemukakan adanya dua faktor yang mempengaruhi kinerja, 

yaitu faktor individu dan lingkungan: 

1. Faktor individu 

a. Usaha yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan 

dalam menyelenggarakan gerakan tugas. 

b. Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 

c. Role/task perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa perlu oleh 

individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

2. Faktor lingkungan 

a. Kondisi fisik 

b. Peralatan 

c. Waktu 

d. Material 

e. Pendidikan 

f. Supervisi 

g. Desain organisasi 

h. Pelatihan 

i. Keberuntungan 

 

2.1.4.3 Penilaian Kinerja 

 Kriteria penilaian kinerja yang diungkapkan oleh Dessler (2009) meliputi 

indikator sebagai berikut: 

1. Kualitas kerja, adalah akuransi ketelitian dan bisa diterima atas pekerjaan yang 

dilakukan. 
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2. Produktivitas, adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode 

waktu tertentu. 

3. Pengetahuan pekerjaan, adalah keterampilan dan informasi praktis/teknis yang 

digunakan pada pekerjaan. 

4. Bisa diandalkan, adalah sejauh mana seorang karyawan bisa diandalkan atas 

penyelesaian dan tindak lanjut tugas. 

5. Kehadiran, adalah sejauh mana tepat waktu, mengamati periode istirahat/makan 

yang ditentukan, dan catatan kehadiran secara keseluruhan. 

6. Kemandirian, adalah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa 

pengawasan. 

Mathis and Jackson (2008) mengatakan bahwa pengukuran kinerja karyawan 

yang umum yaitu meliputi: 

1. Kuantitas dari hasil, yaitu mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang 

ditetapkan. 

2. Kualitas dari hasil, yaitu banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada. 

3. Ketepatan waktu dari hasil, yaitu kriteria yang menentukan keterbatasan waktu untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan.  

4. Kehadiran, yaitu sejauh mana karyawan tepat waktu, mengamati periode 

istirahat/makan yang ditentukan dan catatan kehadiran secara keseluruhan. 

5. Kemampuan bekerja sama, yaitu kesediaan untuk bisa bekerjasama dengan orang 

lain dengan baik. 
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2.2 Keterkaitan Antar Variabel 

2.2.1 Keterkaitan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku 

perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sedarmayanti (2011) berpendapat bahwa  

manusia sukses adalah manusia yang mampu mengatur cara kerja, maka erat 

hubungannya antara manusia sukses dengan disiplin pribadi. Mengingat eratnya 

hubungan disiplin dengan produktivitas maka disiplin mempunyai peran sentral dalam 

membentuk pola kerja dan etos kerja produktif. 

 Hasibuan (2011) mengatakan bahwa kedisiplinan merupakan faktor penting 

dalam suatu organisasi karena disiplin akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam 

organisasi. Disiplin merupakan cerminan besarnya rasa tanggung jawab seseorang dalam 

melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Mereka menghasilkan jumlah dan 

kualitas pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh 

perusahaan dan menyelesaikan dengan baik. 

 Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri 

Wulandari dan Dini Turipanam (2012) yang berjudul “Pengaruh Pelatihan dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Yayasan Pendidikan Telkom” yang 

membuktikan bahwa adanya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan yang 

sangat kuat dan positif. 

  

2.2.2 Keterkaitan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan pekerjaannya. Lingkungan kerja yang 
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kondusif akan memungkinkan karyawan untuk bekerja secara optimal. Dengan adanya 

lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan memadai maka  membuat karyawan betah 

dalam bekerja sehingga menimbulkan gairah atau semangat kerja yang tinggi dan 

berpengaruh positif terhadap kinerja yang dihasilkan. 

 Lingkungan dan iklim kerja yang baik akan mendorong pegawai agar senang 

bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan 

lebih baik menuju kearah peningkatan produktivitas (Sedarmayanti, 2009). Apabila 

produktivitas dalam suatu organisasi baik, maka kinerja karyawan dalam organisasi 

tersebut juga baik. 

 Dr. K Chandrasekar (2011) yang merupakan asisten profesor di Alagappa 

University, India dalam penulisannya mengatakan bahwa kualitas lingkungan tempat 

kerja karyawan sebagian besar berdampak pada tingkat motivasi dan kinerja. Hal ini 

konsisten dengan pendapat Bindu Anto Ollukaran dan Rupa Gunaseelan (2012) yang 

mengatakan bahwa lingkungan tempat kerja karyawan sebagaian besar berdampak pada 

motivasi dan kinerja..  

 Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Musriha 

(2013) yang berjudul “Influence of Teamwork, Environment on Job Satisfaction and Job 

Performance of the Cigarette Rollers at Clove Cigarette Factories in East Java, 

Indonesia” yang menemukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. 

 

2.3 Rerangka Pemikiran 

 Mengingat pentingnya sumber daya manusia maka setiap perusahaan harus 

memperhatikan tingkat kemampuan yang dimiliki karyawannya. Didalam organisasi 

PENGARUH DISIPLIN..., OCTAVIA ASTARINA, Ma.-IBS, 2013



46 
 

diperlukan kinerja yang tinggi untuk meningkatkan mutu dan kualitas produktivitasnya. 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dihasilkan karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya adalah disiplin kerja dan lingkungan 

kerja. 

 Disiplin kerja merupakan sikap pengendalian diri untuk patuh dan taat terhadap 

peraturan yang ada dalam suatu organisasi. Sedangkan lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas yang dibebankan. 

 Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas maka dibuatlah rerangka pemikiran 

yang berhubungan dengan disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. 

Dimana disiplin kerja dan lingkungan kerja merupakan variabel bebas (independent 

variable) dan kinerja merupakan variabel terikat (dependent variable). Hubungan antara 

variabel bebas dan terikat tersebut dalam penelitian ini digambarkan dalam rerangka 

pemikiran sebagai berikut, dimana untuk hubungan disiplin kerja dan kinerja diadopsi 

dari jurnal Holil (2010) yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara), 

sedangkan untuk hubungan lingkungan kerja dan kinerja diadopsi dari jurnal Musriha 

(2013) yang berjudul Influence of Teamwork, Environment on Job Satisfaction and Job 

Performance of the Cigarette Rollers at Clove Cigarette Factories in East Java, 

Indonesia. 
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Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

 

  

  

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan tinjauan pustaka dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1 : Disiplin kerja (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) 

Ha1 : Disiplin kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) 

Ho2 : Lingkungan kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) 

Ha2 : Lingkungan kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Motivasi dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian 

Kepanduan Divisi 

Pandu Bandar Utama 

Pada PT. IPC  

Ade Anugrah 

Saputra, Agus 

Hermani, 

Widayanto 

 

 

2011 Disiplin kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. Disiplin kerja 

memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan 

 

Disiplin Kerja 

(X1) 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

Kinerja 

(Y) 
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No Judul Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

 Pelabuhan Indonesia 

II (Cabang Tanjung 

Priok) 

   

2 Pengaruh Pelatihan 

dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

Yayasan Pendidikan 

Telkom 

Astri 

Wulandari, Dini 

Turipanam 

Alamanda 

 

2012 Pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan sangat kuat 

dan positif. 

3 Pengaruh Motivasi 

dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai (Studi Kasus 

Kantor Pelayanan 

Pajak Badan Usaha 

Milik Negara) 

Muhammad 

Holil, Agus 

Sriyanto 

 

 

2010 Disiplin kerja tidak 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

4 

 

Influence of 

Teamwork, 

Environmen on Job 

Satisfaction and Job 

Performance of the 

Cigarrate Rollers at 

Clove Cigaratte 

Factories In East 

Java, Indonesia 

Musriha 2013 

 

 

 

Lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

5 Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

dan Stres Pekerjaan 

Terhadap Kinerja 

Pekerja di PT. 

Nemanac Rendem 

Jerry 

Marcellinus 

Logahan 

 

 

2010 Lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja pekerja. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan di PT. Aditya Arta Abadi yang terletak di Jalan Condet Raya 

No. 27, Jakarta Timur. Karyawan yang dijadikan responden dalam penelitian ini hanya 

karyawan yang bekerja setiap hari didalam perusahaan. Penelitian ini dilakukan dalam 

waktu kurang lebih selama 6 bulan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif (descriptive 

research). Menurut Kountour (2009), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang 

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada 

perlakuan terhadap objek yang diteliti.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka (Priyatno, 2008). Sumber data merupakan faktor penting 

yang menjadi pertimbangan dalam metode pengumpulan data. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu: 

a. Data Primer, adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang 

secara umum kita sebut sebagai narasumber (Sarwono, 2012). 

b. Data Sekunder, adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data 

tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan (Sarwono, 2012). 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan 

sekunder dalam penelitian ini antara lain dengan cara: 

a. Data primer 

Pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Dalam hal ini peneliti memberikan kuesioner kepada karyawan yang bekerja 

setiap hari di PT. Aditya Arta Abadi sebagai responden penelitian. Kuesioner 

tersebut berisi pernyataan mengenai variabel penelitian, yaitu disiplin kerja, 

lingkungan kerja, dan kinerja  karyawan. Dalam pengukurannya peneliti 

menggunakan skala likert dengan penilaian 1 sampai 5 dengan keterangan 

sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Setuju  

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

Adapun penilaiannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 
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b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data yang didapat dari 

perusahaan, mempelajari dan mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku 

referensi serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel penelitian.   

 

3.4 Populasi 

 Populasi ialah merupakan kesatuan yang mempunyai karakteristik yang sama 

dimana sampel akan kita tarik. Sebagai contoh, seluruh pegawai dalam suatu perusahaan 

yang akan kita teliti (Sarwono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT. Aditya Arta Abadi yang bekerja setiap hari di dalam perusahaan, kecuali 

programmer. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 karyawan. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional adalah definisi yang memberikan penjelasan atas suatu 

variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional ini memberikan 

informasi-informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel-variabel yang akan 

diteliti (Kountour, 2009). Berikut adalah definisi operasional variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Disiplin 

Kerja (X1) 

Disiplin merupakan suatu kekuatan 

yang selalu berkembang ditubuh para 

pekerja yang membuat mereka dapat 

mematuhi keputusan dan peraturan- 

DK1 : Para pegawai datang ke 

kantor dengan tertib, 

tepat waktu, dan teratur 

DK2 : Berpakaian rapi ditempat  
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Variabel Definisi Variabel Indikator 

 peraturan yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

(Lateiner, 2009) 

 

            kerja 

DK 3 : Menggunakan 

perlengkapan kantor 

dengan hati-hati 

DK 4 : Mengikuti cara kerja 

yang ditentukan oleh 

organisasi 

DK 5 : Memiliki tanggung jawab 

(Lateiner, 2009) 

 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

 

Keseluruhan alat perkakas dan bahan 

yang dihadapi, lingkungan sekitarnya 

dimana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya 

baik sebagai perseorangan maupun 

sebagai kelompok. 

 

 

 

(Sedarmayanti, 2011) 

LK1 : Penerangan 

LK2 : Suhu udara 

LK3 : Kelembaban 

LK4 : Sirkulasi udara 

LK5 : Kebisingan 

LK6 : Bau-bauan ditempat kerja 

LK7 : Dekorasi 

LK8 : Musik 

LK9 : Keamanan 

(Sedarmayanti, 2011) 

 

Kinerja (Y) Perilaku nyata yang ditampilkan setiap 

orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan. 

 

 

(Dessler, 2009) 

K1 : Kualitas kerja 

K2 : Produktivitas 

K3 : Pengetahuan pekerjaan 

K4 : Bisa diandalkan 

K5 : Kehadiran 

K6 : Kemandirian 

(Dessler, 2009) 
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3.6 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen 

yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskadastisitas. Selanjutnya ada uji model 

analisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dan analisis kofisien 

determinasi. Serta uji hipotesis dengan menggunakan uji t. 

 

3.6.1 Uji Instrumen 

3.6.1.1 Uji Validitas 

 Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur 

apa yang ingin diukur (Priyatno, 2012). Item dikatakan valid jika terjadi korelasi yang 

signifikan dengan skor totalnya. Hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut 

dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Item biasanya berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner 

atau angket dengan tujuan mengungkap sesuatu. 

Metode yang akan digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan 

korelasi pearson yaitu dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total item, 

kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan t tabel pada 

tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai positif dan r hitung ≥ r tabel maka item dapat dinyatakan valid. 

2. Jika r hitung < r tabel maka item dinyatakan tidak valid. 
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3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang (Priyatno, 2012). Dalam program SPSS akan dibahas untuk uji yang sering 

digunakan penelitian adalah dengan menggunakan metode Alpha (Cronbach’s), untuk 

menentukan suatu instrument reliabel atau tidak maka bisa menggunakan batas nilai 

Alpha 0,6. Menurut Sekaran (1992) yang dikutip oleh Priyatno (2012), reliabilitas 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah 

baik. 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual 

yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak (Priyatno, 2012). Uji 

ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara 

normal. Pengujian uji normalitas menggunakan metode grafik yaitu dengan melihat 

penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression 

standardized residual atau dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Sebagai dasar 

pengambilan keputusannya, pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized 

residual jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai 

residual tersebut telah normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan pada uji One 

Sample Kolmogorov Smirnov, residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih 

dari 0,05. 
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3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

 Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen (Priyatno, 

2012). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna 

atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). 

Metode uji multikolinearitas yang digunakan yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Untuk mengetahui suatu model 

regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) kurang dari 10 dan mempunyai angka Tolerance lebih dari 0,1. 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Heterokedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2012). Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan metode uji glejser, yaitu dengan cara meregresikan 

antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi 

antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 

 

3.6.3 Uji Model Analisis 

3.6.3.1 Analisis Regresi Berganda  

 Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya 

pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan 

memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel indipenden. Analisis ini 
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untuk mengetahui arah hubungan antara variabel indipenden dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel indipenden berhubungan positif atau negatif (Priyatno, 

2012). 

Persamaan regresi linear berganda (Ghozali, 2011): 

                      + e 

Keterangan: 

    = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X1 dan X2 = Variabel indipenden 

a  = Konstanta (nilai Y apabila X1,  X2, ….., Xn = 0) 

b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

e  = Nilai rata-rata kesalahan = 0 

 

3.6.3.2 Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X) secara serentak terhadap 

variabel dependen (Y) (Priyatno, 2008). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar 

persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan variasi variabel dependen. Jika R2 = 0, maka tidak ada sedikitpun 

persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya, jika R2 = 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan 

variabel indipenden terhadap variabel dependen adalah sempurna. 
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3.6.4 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t yang digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi variabel indipenden (X) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2008). Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Taraf signifikansi dalam 

penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), nilai tersebut merupakan ukuran 

standart yang sering digunakan dalam penelitian. Menentukan t hitung dengan mengacu 

pada tabel Independent Sample Test, sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α 

= 5% dengan melakukan uji 2 (dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n-k-

1). 

Kriteria pengujian: 

1. Ho ditolak apabila -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

2. Ho tidak dapat ditolak apabila -ttabel < thitung < ttabel 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Ringkasan Perusahaan 

 PT. Aditya Arta Abadi (3A) beralamat di Jalan Condet Raya No. 27, Jakarta 

Timur, adalah sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak dan konsultasi di bidang 

teknologi informasi (TI) yang inovatif dan dinamis, yang memfokuskan diri pada 

penyediaan perangkat lunak enterprise dan kepemerintahan. PT. Aditya Arta Abadi 

menyediakan berbagai layanan antara lain pengembangan perangkat lunak, penyediaan 

kebutuhan bidang TI, konsultasi dan edukasi. PT. Aditya Arta Abadi menggabungkan 

kemampuan teknis dan keahlian bisnis dari individu-individu yang telah teruji 

kualifikasinya, didukung oleh ahli-ahli terbaik di bidangnya. PT. Aditya Arta Abadi 

menyediakan layanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi, serta bekerja keras 

memastikan fitur dan kualitas produk-produknya diperbaharui dan dikembangkan secara 

berkelanjutan demi memenuhi, bahkan melampaui harapan klien-klien. 

 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

   Visi PT. Aditya Arta Abadi adalah untuk menjadi pengembang perangkat lunak 

dan konsultan teknologi informasi ternama di Indonesia. 

 Misi PT. Aditya Arta Abadi adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pelayanan yang ramah dan 

komitmen yang kuat. 

2. Menyediakan solusi terbaik yang berkualitas tinggi. 
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3. Menyediakan pengetahuan dan pengaruh yang positif terhadap setiap solusi yang 

ditawarkan. 

4. Mengatasi masalah konsumen dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

5. Menyajikan solusi yang cepat dan tepat waktu. 

6. Menciptakan kepercayaan konsumen yang berkesinambungan. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Aditya Arta Abadi 

 

Sumber: Data sekunder, 2013 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Profil Responden 

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4.2 Jenis Kelamin 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

  

Dari hasil pengolahan kuesioner dengan responden sebanyak 60 orang, dapat 

diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 65% atau berjumlah 

39 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 35% atau 

berjumlah 21 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

adalah laki-laki. 

 

 

 

65% 

35% 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki

Perempuan
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4.2.1.2 Usia Responden 

 

Gambar 4.3 Usia Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

  

Dari hasil pengolahan kuesioner dengan responden sebanyak 60 orang, dapat 

diketahui bahwa jumlah responden yang berusia 21-30 tahun sebesar 58% atau 

berjumlah 35 orang. Jumlah responden yang berusia 31-40 tahun sebesar 37% atau 

berjumlah 22 orang. Jumlah responden yang berusia 41-50 tahun sebesar 5% atau 

berjumlah 3 orang. Sedangkan responden yang berusia kurang dari 20 tahun dan lebih 

dari 50 tahun tidak ada atau tidak berpartisipasi dalam penelitian ini. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 21 tahun sampai 30 tahun.  

 

 

 

0 

58% 

37% 

5% 

0 

Usia 

<20 tahun

21-30 tahun

31-40 tahun

41-50 tahun

>50 tahun
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4.2.1.3 Lama Bekerja 

 

Gambar 4.4 Lama Bekerja 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

  

Dari hasil pengolahan kuesioner dengan responden sebanyak 60 orang, dapat 

diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki masa kerja selama 3 bulan sampai 1 

tahun sebesar 5% atau berjumlah 3 orang. Jumlah responden yang memiliki masa kerja 

lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun sebesar 27% atau berjumlah 16 orang. Jumlah 

responden yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun sampai 6 tahun sebesar 52% atau 

berjumlah 31 orang. Jumlah responden yang memiliki masa kerja lebih dari 6 tahun 

sebesar 16% atau berjumlah 10 orang. Sedangkan responden yang memiliki masa kerja 

kurang dari 3 bulan tidak ada atau tidak berpartisipasi dalam penelitian ini. Maka 

mayoritas responden memiliki masa kerja selama 3 tahun sampai 6 tahun. 

 

0 

5% 

27% 

52% 

16% 

Lama Bekerja 
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3 bulan-1 tahun
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4.2.2 Uji Instrumen 

4.2.2.1 Uji Validitas  

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur 

apa yang ingin diukur (Priyatno, 2012). Dalam uji validitas ini peneliti melakukan pre-

test terlebih dahulu. Uji pre-test dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 30 

responden yang berisi 21 pernyataan yang terkait dengan disiplin kerja, lingkungan 

kerja, dan kinerja. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui apakah variabel 

yang akan diteliti dapat dinyatakan valid dan dapat dilakukan untuk penelitian lebih 

lanjut. Pada uji validitas dilakukan dengan melihat koefisien korelasi antara tiap item 

dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan r tabel pearson product 

moment (pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi, N=30) maka didapat nilai r tabel 

adalah 0,361. Berikut adalah hasil uji validitas: 

Pre-test 

Tabel 4.1 Hasil Pre-test Uji Validitas 

Variabel Pernyataan Pearson Correlation Kesimpulan 

Disiplin Kerja 

(X1) 

DK1 0,760 Valid 

DK2 0,894 Valid 

DK3 0,866 Valid 

DK4 0,825 Valid 

DK5 0,839 Valid 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

LK1 0,882 Valid 

LK2 0,826 Valid 

LK3 0,788 Valid 

LK4 0,861 Valid 

LK5 0,839 Valid 

LK6 0,741 Valid 
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Variabel Pernyataan Pearson Correlation Kesimpulan 

 LK7 0,647 Valid 

LK8 0,746 Valid 

LK9 0,735 Valid 

Kinerja (Y) K1 0,850 Valid 

K2 0,870 Valid 

K3 0,842 Valid 

K4 0,847 Valid 

K5 0,847 Valid 

K6 0,860 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

 

Hasil pre-test uji validitas diatas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dari 

tiap variabel dinyatakan valid, karena hasil korelasi setiap pernyataan dengan skor total 

masing-masing variabel (r hitung) lebih dari 0,361 (r tabel). Oleh karena itu tidak ada 

satupun pernyataan yang dihilangkan. Selanjutnya peneliti melakukan uji validitas untuk 

seluruh populasi dengan N= 60, maka didapat r tabel 0,254. Berikut hasil uji validitas 

untuk seluruh populasi: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Pernyataan Pearson Correlation Kesimpulan 

Disiplin Kerja 

(X1) 

DK1 0,738 Valid 

DK2 0,832 Valid 

DK3 0,762 Valid 

DK4 0,758 Valid 

DK5 0,796 Valid 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

LK1 0,704 Valid 

LK2 0,755 Valid 

LK3 0,707 Valid 
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Variabel Pernyataan Pearson Correlation Kesimpulan 

 LK4 0,762 Valid 

LK5 0,695 Valid 

LK6 0,469 Valid 

LK7 0,565 Valid 

LK8 0,652 Valid 

LK9 0,728 Valid 

Kinerja (Y) K1 0,793 Valid 

K2 0,827 Valid 

K3 0,818 Valid 

K4 0,784 Valid 

K5 0,808 Valid 

K6 0,830 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

 

Hasil uji validitas diatas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dari tiap 

variabel dinyatakan valid, karena nilai r hitung lebih dari r tabel (0,254). Oleh karena itu 

tidak ada satupun pernyataan yang dihilangkan. 

 

4.2.2.3 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang (Priyatno, 2012). Untuk uji reliabilitas semua item yang valid dimasukkan, 

sedangkan item yang tidak valid tidak dimasukkan dalam uji reliabilitas. Instrumen 

dikatakan reliabel ditentukan dengan menggunakan batas Alpha 0,6. Menurut Sekaran 

(1992) yang dikutip oleh Priyatno (2012), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 
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sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah baik. Berikut adalah hasil uji 

reliabilitas: 

Pre-test 

Tabel 4.3 Hasil Pre-test Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Disiplin Kerja (X1) 0,892 Reliabel 

Lingkungan Kerja (X2) 0,922 Reliabel 

Kinerja (Y) 0,922 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

 

Dari hasil pre-test diatas dapat diketahui bahwa seluruh isntrumen dinyatakan 

reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. Selanjutnya berikut 

adalah tabel hasil uji reliabilitas untuk seluruh populasi: 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Disiplin Kerja (X1) 0,833 Reliabel 

Lingkungan Kerja (X2) 0,847 Reliabel 

Kinerja (Y) 0,893 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

 

Pada pengujian reliabilitas untuk seluruh populasi dapat diketahui bahwa seluruh 

instrument reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah reliabel 

dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

PENGARUH DISIPLIN..., OCTAVIA ASTARINA, Ma.-IBS, 2013



67 
 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual 

yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Metode yang 

digunakan yaitu metode grafik dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal 

pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual, jika titik-titik 

menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah 

normal. 

Gambar 4.5 Plot Uji Normalitas 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

  

Dari gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar 

garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Berikut 

adalah hasil statistik uji normalitas dengan metode One Sample Kolmogorov Smirnov, 

dalam hal ini residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.13778055 

Most Extreme Differences Absolute .094 

Positive .074 

Negative -.094 

Kolmogorov-Smirnov Z .731 

Asymp. Sig. (2-tailed) .660 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 
 

Berdasarkan hasil statistik uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 0,660, karena signifikansi lebih dari 0,05 

(0,660 > 0,05) maka nilai residual tersebut telah normal. 

 

4.2.3.2 Uji Multikolineritas 

 Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen (Priyatno, 

2012). Metode uji multikolinearitas yang digunakan yaitu dengan melihat nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Untuk mengetahui 

suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) kurang dari 10 dan mempunyai angka Tolerance lebih dari 0,1.  
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Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 1     (Constant) 2.806 1.879  1.493 .141   

       DKTOT .656 .153 .515 4.299 .000 .364 2.746 

       LKTOT .263 .085 .368 3.078 .003 .364 2.746 

a. Dependent Variable: KTOT 

 
Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance kedua variabel lebih dari 

0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

multikolinearitas pada model regresi. 

 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan yaitu dengan uji 

glejser yang digunakan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan 

absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel indipenden dengan absolut 

residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .254 1.005  .253 .801 

DKTOT .127 .082 .331 1.549 .127 

LKTOT -.031 .046 -.143 -.668 .507 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 
Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kedua variabel 

indipenden lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4.2.4 Uji Model Analisis 

4.2.4.1 Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara 

dua atau lebih variabel indipenden terhadap satu variabel dependen dan memprediksi 

variabel dependen dengan menggunakan variabel indipenden.  
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Tabel 4.8 Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.806 1.879  1.493 .141 

DKTOT .656 .153 .515 4.299 .000 

LKTOT .263 .085 .368 3.078 .003 

a. Dependent Variable: KTOT 

 
Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

 

 Berdasarkan hasil pengolahan data, maka didapat persamaan regresi dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

Kinerja = 2,806 + 0,656 Disiplin Kerja + 0,263 Lingkungan kerja + 0 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (a) adalah 2,806. Artinya jika disiplin kerja (X1) dan lingkungan 

kerja (X2) nilainya 0 maka kinerja (Y) adalah sebesar 2,806. 

2. Nilai koefisien regresi variabel disiplin kerja (X1) adalah 0,656. Artinya jika variabel 

indipenden yang lainnya tetap, dan disiplin kerja mengalami kenaikan 1 satuan, 

maka kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,656. Terjadi hubungan yang 

positif, artinya bila disiplin kerja meningkat maka kinerja juga akan meningkat. 

3. Nilai koefisien regresi variabel lingkungan kerja (X2) adalah 0,263. Artinya jika 

variabel independen yang lainnya tetap, dan lingkungan kerja mengalami kenaikan 1 

satuan, maka kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,263. Terjadi hubungan 

yang positif, artinya bila lingkungan kerja meningkat maka kinerja juga akan 

meningkat. 
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Dari hasil analisis regresi berganda tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 

yang paling mempengaruhi kinerja adalah variabel disiplin kerja, dimana nilai variabel 

disiplin kerja lebih besar dari variabel lingkungan kerja, yaitu sebesar 0,656. 

 

4.2.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh 

variabel indipenden secara serentak terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.9 Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .838a .703 .692 2.175 

a. Predictors: (Constant), LKTOT, DKTOT 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

  

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,692, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel disiplin kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja sebesar 69,2%, sedangkan sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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4.2.5 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t, yaitu untuk mengetahui apakah secara 

parsial variabel indipenden berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Kriteria 

pengujian sebagai berikut: 

1. Ho ditolak apabila -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

2. Ho tidak dapat ditolak apabila -ttabel < thitung < ttabel 

Tabel 4.10 Hasil Uji t 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.806 1.879  1.493 .141 

DKTOT .656 .153 .515 4.299 .000 

LKTOT .263 .085 .368 3.078 .003 

a. Dependent Variable: KTOT 

 
Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

  

Nilai t tabel dicari pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat 

kebebasan df = n-k-1 atau df = 60-2-1 = 57. Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,002. 

Hipotesis 1 

Ho1 : Disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha1 : Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Dari hasil analisis yang diperoleh nilai t hitung > t tabel (4,299 > 2,002) dan nilai 

signifikansinya < 0,05, maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Aditya Arta Abadi. 
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Hipotesis 2 

Ho2 : Lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha2 : Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Dari hasil analisis yang diperoleh nilai t hitung > t tabel (3,078 > 2,002) dan nilai 

signifikansinya < 0,05, maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Aditya Arta Abadi. 

 

4.2.6 Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

 Berdasarkan teori yang ada di bab 2 yang menjelaskan mengenai pengaruh 

disiplin kerja terhadap kinerja, Hasibuan (2011) mengatakan bahwa kedisiplinan 

merupakan faktor penting dalam suatu organisasi karena disiplin akan mempengaruhi 

kinerja pegawai dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan hasil analisis data dalam 

penelitian ini yang menyimpulkan bahwa pada hipotesis disiplin kerja menunjukkan Ho 

ditolak, artinya disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kedisiplinan 

dalam diri masing-masing karyawan sangat diperlukan karena tanpa adanya kedisiplinan 

yang baik maka sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. 

 

4.2.7 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja  

 Berdasarkan teori yang ada di bab 2 yang menjelaskan mengenai pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja, Sedarmayanti (2009) mengatakan bahwa lingkungan 

dan iklim kerja yang baik akan mendorong pegawai agar senang bekerja dan 

meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik 

menuju kearah peningkatan produktivitas, apabila produktivitas dalam suatu organisasi 

baik, maka kinerja karyawan dalam organisasi tersebut juga baik. Hal ini sesuai dengan 
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hasil penelitian ini yang menyimpulkan bahwa pada hipotesis lingkungan kerja 

menunjukkan Ho ditolak, artinya lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan sangat 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 

 

4.2.8 Implikasi Manajerial 

 Setelah penulis melakukan pengolahan data dan analisis data, penulis ingin 

memberikan gambaran lebih jelas mengenai penelitian yang dilakukan melalui implikasi 

manajerial. Penulis mencoba memberikan analisis tambahan untuk memperkuat 

gambaran penelitian tersebut dengan menggunakan data rata-rata jawaban responden 

dalam mengemukakan alternatif pemecahan masalah. 

 Berdasarkan hasil pengujian stastistik bahwa disiplin kerja secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Aditya Arta Abadi, 

artinya peningkatan disiplin kerja akan meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, 

disiplin kerja merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam peningkatan kinerja 

karyawan PT. Aditya Arta Abadi. Hasil ini memberikan implikasi akan perlunya 

penerapan disiplin kerja yang tinggi bagi setiap karyawan. Berikut tabel hasil rata-rata 

jawaban dari setiap indikator disiplin kerja: 

Tabel 4.11 Rata-Rata Jawaban Responden Variabel Disiplin Kerja 

No Indikator Pernyataan 
Rata-Rata 

(Mean) 

1 DK1: Para pegawai 

datang ke kantor dengan 

tertib, tepat waktu, dan 

teratur 

Saya selalu tiba dikantor sebelum jam 

kerja dimulai 

4,03 
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No Indikator Pernyataan 
Rata-Rata 

(Mean) 

2 DK2: Berpakaian rapi 

ditempat kerja 

Saya berpakaian rapi sesuai dengan 

peraturan perusahaan 

3,98 

3 DK3: Menggunakan 

perlengkapan kantor 

dengan hati-hati 

Saya menggunakan dan memelihara 

peralatan kantor dengan hati-hati 

3,83 

4 DK4: Mengikuti cara 

kerja yang ditentukan oleh 

organisasi 

Saya bersedia mematuhi peraturan 

yang ditetapkan perusahaan 

3,98 

5 DK5: Memiliki tanggung 

jawab 

Saya sanggup mengerjakan tugas yang 

diberikan yang menjadi tanggung 

jawab saya sebagai karyawan 

3,96 

Total rata-rata variabel disiplin kerja 3,96 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata jawaban responden 

seluruhnya cenderung setuju dengan pernyataan variabel disiplin kerja. Hal ini ditandai 

dengan nilai rata-rata tiap pernyataan yang berada diatas 3 sebagai standar penilaian 

minimum setuju, artinya bahwa karyawan PT. Aditya Arta Abadi sebagian besar sudah 

menerapkan disiplin kerja yang baik di dalam dirinya masing-masing. Hal ini dapat kita 

lihat dengan rata-rata jawaban responden yang berada diatas 3,96, yaitu nilai rata-rata 

keseluruhan variabel disiplin kerja. Walaupun umumnya responden banyak yang 

menjawab cenderung setuju, namun masih terdapat satu indikator yang nilainya dibawah 

3,96 yaitu pernyataan mengenai penggunaan peralatan kantor dengan hati-hati sebesar 

3,83. Dengan demikian indikator tersebut perlu diperhatikan oleh karyawan PT. Aditya 

Arta Abadi, sebagai berikut: 
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1. Menggunakan peralatan kantor dengan hati-hati penting untuk diperhatikan bagi 

setiap karyawan, karena apabila dalam menggunakan perlengkapan kantor tidak 

secara hati-hati maka akan terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian. 

Pemeliharaan peralatan kantor yang sebaik-baiknya dapat menunjang kegiatan 

kantor agar berjalan dengan lancar. Hal ini harus diperhatikan oleh setiap karyawan, 

dan perlu adanya kesadaran dalam diri masing-masing untuk lebih berhati-hati dalam 

menggunakan peralatan kantor dan merawat segala sumber daya penunjang kegiatan 

operasi kantor yang ada di PT. Aditya Arta Abadi. Perusahaan disarankan untuk 

membuat aturan mengenai pemeliharaan fasilitas kantor, dan memberikan sanksi 

bagi yang melanggarnya, agar para karyawan lebih disiplin dalam hal penggunaan 

fasilitas perusahaan. 

2. Berdasarkan fenomena yang ada pada PT. Aditya Arta Abadi, sebaiknya PT. Aditya 

Arta Abadi mengubah sistim absensi karyawan dengan sistem finger print sehingga 

hal tersebut dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam hal absensi. Selain 

itu pimpinan PT. Aditya Arta Abadi disarankan untuk mengadakan 

inspeksi/pemeriksaan mendadak pada saat jam kerja kantor dimulai, hal tersebut 

dilakukan agar karyawan dapat lebih disiplin dalam mematuhi jam kerja kantor serta 

memastikan bahwa karyawan benar-benar bekerja dan ada diruang kerjanya pada 

saat jam kerja kantor dimulai dan tidak hanya sekedar absen. 

 Berdasarkan hasil pengujian statistik bahwa lingkungan kerja secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Aditya Arta Abadi , 

artinya kinerja karyawan akan meningkat apabila lingkungan kerjanya baik. Berikut 

tabel hasil rata-rata jawaban dari setiap indikator lingkungan kerja: 
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Tabel 4.12 Jawaban Rata-Rata Responden Variabel Lingkungan Kerja 

No Indikator Pernyataan 
Rata-Rata 

(Mean) 

1 LK1: 

Penerangan/cahaya 

ditempat kerja 

Penerangan/cahaya diruangan kerja 

sudah baik, memudahkan aktivitas kerja 

3,7 

2 LK2: Temperatur suhu 

udara ditempat kerja 

Temperatur ditempat kerja nyaman 

untuk bekerja 

3,68 

3 LK3: Kelembaban 

ditempat kerja 

Keadaan suhu diruangan sejuk dan 

memiliki kelembaban yang rendah  

3,46 

4 LK4: Sirkulasi udara 

ditempat kerja 

Pertukaran udara diruangan cukup 

bersih 

3,43 

5 LK5: Kebisingan 

ditempat kerja 

Lingkungan kerja tenang dan tidak 

berisik sehingga mudah konsentrasi 

dalam bekerja 

3,41 

6 LK6: Bau-bauan 

ditempat kerja 

Dilingkungan kerja tidak ada bau 

menyengat yang mengganggu 

konsentrasi kerja 

3,73 

7 LK7: Dekorasi ditempat 

kerja 

Dekorasi ruangan kerja menunjang 

dalam bekerja 

3,53 

8 LK8: Musik ditempat 

kerja 

Musik yang diputar diruangan kerja 

membangkitkan semangat dalam 

bekerja 

3,9 

9 LK9: Keamanan 

ditempat kerja 

Keamanan dilingkungan kerja membuat 

nyaman dalam bekerja 

3,55 

Total rata-rata variabel lingkungan kerja 3,60 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti, 2013 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata jawaban responden 

seluruhnya cenderung setuju dengan pernyatan variabel lingkungan kerja. Hal ini 
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ditandai dengan nilai rata-rata tiap pernyataan yang berada diatas 3 sebagai standar 

penilaian minimum setuju, artinya bahwa PT. Aditya Arta Abadi sudah memiliki 

lingkungan kerja yang cukup baik bagi karyawannya dalam menunjang proses bekerja. 

Namun dari 9 indikator yang ada, masih terdapat 5 indikator yang nilai rata-ratanya di 

bawah 3,60 yaitu nilai rata-rata keseluruhan variabel ligkungan kerja. Indikator tersebut 

adalah kelembaban ditempat kerja sebesar 3,46, sirkulasi udara ditempat kerja sebesar 

3,43, kebisingan ditempat kerja sebesar 3,41, dekorasi ditempat kerja sebesar 3,53, dan 

keamanan ditempat kerja sebesar 3,55. Dengan demikian hal-hal yang perlu diperhatikan 

oleh pihak PT. Aditya Arta Abadi, sebagai berikut: 

1. Kelembaban di tempat kerja dipengaruhi oleh temperatur udara. Suatu keadaan 

dengan temperatur udara sangat panas, maka kelembabannya cenderung tinggi. 

Sebaiknya PT. Aditya Arta Abadi memperhatikan temperatur udara diruangan kerja 

dengan menurunkan suhu pendingin ruangan agar keadaan ruangan kerja lebih sejuk 

dan terasa nyaman. 

2. Didalam ruangan kerja karyawan butuh udara yang cukup dan bersih, dengan 

pertukaran udara yang baik dan bersih akan menyebabkan kesegaran fisik dan 

mempengaruhi kesehatan tubuh karyawan. Sebaiknya PT. Aditya Arta Abadi 

memperhatikan sirkulasi udara dalam ruangan kerja agar pertukaran udara diruangan 

kerja cukup dan tidak terasa pengap.  

3. Kebisingan ditempat kerja dapat menganggu konsentrasi kerja yang bedampak pada 

kinerja karyawan. Hal ini dapat disebabkan karena PT. Aditya Arta Abadi yang 

terletak di jalan raya sehingga suara bising dari luar yang tidak bisa dihindarkan. 

Oleh karena itu PT. Aditya Arta Abadi harus berusaha untuk meminimalkan suara 
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bising tersebut, misalnya dengan memberikan peredam suara diruang kerja agar 

dapat meminimalkan suara bising tersebut. 

4. Dekorasi ditempat kerja yang nyaman dapat membangun semangat kerja karyawan. 

Sebaiknya PT. Aditya Arta Abadi dapat mengatur tata letak ruang kerja yang lebih 

enak dilihat dan menaruh perlengkapan-perlengkapan kantor dengan rapi. 

5. Keamanan ditempat kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam 

lingkungan kerja, karena apabila karyawan merasa tempat kerjanya kurang aman 

maka akan mengurangi loyalitas kerja karyawan tersebut. Sebaiknya PT. Aditya Arta 

Abadi menggunakan jasa Satuan Petugas Pengamanan (SATPAM) untuk menjaga 

kemanan ditempat kerja dari pihak luar, karena kondisi pada saat ini SATPAM yang 

ada hanyalah SATPAM untuk menjaga ruko yang ada dihalaman tersebut secara 

keseluruhan. Selain itu sebaiknya pimpinan perusahaan memberikan pengarahan 

kepada seluruh karyawan mengenai kesadaran untuk memiliki rasa kejujuran dan 

kebersamaan dalam menjaga dan memelihara fasilitas kantor, sehingga para 

kayawan pun merasa aman dalam bekerja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh disiplin kerja 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan  di PT. Aditya Arta Abadi maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja karyawan di PT. 

Aditya Arta Abadi. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di 

PT. Aditya Arta Abadi. 

3. Variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Aditya Arta 

Abadi adalah variabel disiplin kerja . 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan implikasi manajerial yang telah disusun 

sebelumnya, berikut saran-saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi 

PT. Aditya Arta Abadi: 

1. Sebaiknya PT. Aditya Arta Abadi dapat benar-benar menerapkan peraturan 

mengenai pemeliharaan fasilitas kantor dan memberikan sanksi kepada karyawan 

yang tidak disiplin dalam hal pemeliharaan fasilitas perusahaan, hal ini untuk 

meningkatkan disiplin karyawan mengenai pemakaian peralatan kantor . 

2. Sebaiknya PT. Aditya Arta Abadi mengubah sistim absensi dengan sistim finger 

print, hal tersebut dapat mencegah kecurangan karyawan dalam hal absensi. Selain 
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itu juga menerapkan absensi sebanyak empat kali (jam masuk kantor, jam keluar 

istirahat, jam masuk istirahat, dan jam pulang kantor) hal ini agar  mencegah 

karyawan tidak telat masuk pada saat setelah jam istirahat. 

3.  Sebaiknya pimpinan PT. Aditya Arta Abadi mengadakan inspeksi/pemeriksaan 

mendadak pada saat jam kerja dimulai. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

kedisiplinan para karyawan dan memastikan bahwa karyawan benar-benar ada 

diruangan kerja dan bekerja tepat waktu sesuai peraturan dan tidak hanya sekedar 

absen. 

4. Sebaiknya PT. Aditya Arta Abadi menerapkan sistim reward and punishment 

dengan jelas dan mensosialisasikan kepada seluruh karyawan agar dapat 

meningkatkan kedisiplinan karyawan.    

5. Sebaiknya PT. Aditya Arta Abadi mengadakan evaluasi Standar Operation 

Procedure (SOP) secara berkala untuk memastikan kesesuaian disiplin karyawan 

dengan SOP yang telah dibuat. 

6. Sebaiknya PT. Aditya Arta Abadi memberikan peredam suara diruang kerja untuk 

dapat meminimalkan kebisingan yang ada, hal ini agar dapat menjaga konsentrasi 

kerja karyawan. 

7. Sebaiknya PT. Aditya Arta Abadi dapat mengatur tata letak ruang kerja yang lebih 

enak dilihat dan menaruh perlengkapan-perlengkapan kantor dengan rapi untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 

8. Mengingat kejadian pernah hilangnya beberapa peralatan kantor, sebaiknya PT. 

Aditya Arta Abadi menggunakan jasa Satuan Petugas Pengamanan (SATPAM) 

pribadi untuk menjaga keamanan perusahaan dari gangguan luar, karena pada saat 

ini SATPAM yang ada hanyalah SATPAM ruko untuk menjaga keamanan seluruh 
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ruko yang ada dihalaman tersebut. Selain itu pimpinan PT. Aditya Arta Abadi 

sebaiknya juga memberikan pengarahan mengenai kesadaran kepada karyawan 

untuk memiliki rasa kejujuran dan kebersamaan dalam memelihara fasilitas kantor. 

 

Saran untuk peneliti: 

1. Penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel 

independen dalam penelitian, karena menurut hasil analisis dalam penelitian ini 

masih ada 30,8% sisanya yang dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Lampiran 1 

Kuesioner 

 

1. Pendahuluan 

Kepada Bapak/Ibu, 

Saya Octavia Astarina, mahasiswi STIE Indonesia Banking School jurusan 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang pada saat ini sedang mengerjakan tugas 

akhir (skripsi) dengan tujuan memperoleh data untuk dapat menganalisa “Pengaruh 

Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan” di PT. Aditya 

Arta Abadi. Bapak/Ibu merupakan salah satu responden yang terpilih untuk 

berpartisipasi. Atas kesediaan dan kerjasamanya mengisi kuesioner ini saya ucapkan 

terimakasih. 

 

2. Identitas Karyawan  

Jawab dan berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan anda ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila lama bekerja anda kurang dari 3 bulan, mohon untuk tidak melanjutkan 

pernyataan. Terimakasih. 

 

 

Jenis Kelamin 

Laki-laki   

Perempuan   

Usia saat ini 

< 20 tahun   

21 – 30 tahun   

31 – 40 tahun   

41 – 50 tahun   

> 50 tahun   

Lama Bekerja  

< 3 bulan   

3 bulan – 1 tahun   

> 1 tahun – 3 tahun   

> 3 tahun  - 6 tahun   

> 6 tahun   
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3. Pernyataan Utama 

Petunjuk 

Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan penilaian anda terhadap disiplin 

kerja dan lingkungan kerja di PT. Aditya Arta Abadi. Untuk masing-masing 

pernyataan, anda dimohon untuk mengungkapkan sejauh mana anda yakin bahwa 

karyawan di PT. Aditya Arta Abadi memiliki karakteristik sebagaimana yang 

digambarkan oleh setiap pernyataan.  

 

Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS = Tidak Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

 

Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan anda ! 

 

Pernyataan terkait mengenai disiplin kerja 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya selalu tiba di kantor sebelum jam 

kerja dimulai 

     

2 Saya berpakaian rapi sesuai dengan 

peraturan perusahaan 

     

3 Saya menggunakan dan memelihara 

peralatan kantor dengan hati-hati 

     

4 Saya bersedia mematuhi peraturan yang 

ditetapkan perusahaan 

     

5 Saya sanggup mengerjakan tugas yang 

diberikan yang menjadi tanggungjawab 

saya sebagai karyawan 
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Pernyataan terkait mengenai lingkungan kerja 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Penerangan/cahaya diruangan kerja sudah 

baik, memudahkan aktivitas kerja 

     

2 Temperatur ditempat kerja nyaman untuk 

bekerja  

     

3 Keadaan suhu diruangan  sejuk dan 

memiliki kelembaban yang rendah 

     

4 Pertukaran udara diruangan cukup bersih      

5 Lingkungan kerja tenang dan tidak berisik 

sehingga mudah konsentrasi dalam bekerja 

     

6 Di lingkungan kerja tidak ada bau 

menyengat yang mengganggu konsentrasi 

kerja 

     

7 Dekorasi ruangan kerja menunjang dalam 

bekerja 

     

8 Musik yang diputar diruangan kerja 

membangkitkan semangat dalam bekerja 

     

9 Keamanan dilingkungan kerja membuat 

nyaman dalam bekerja 

     

 

 

Pernyataan terkait mengenai kinerja 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat dan teliti sesuai dengan 

kualitas yang diinginkan oleh perusahaan 

     

2 Kuantitas kerja selama saya bekerja sudah 

sesuai dengan standar perusahaan 

     

3 Pekerjaan saya dapat dilakukan secara 

efisien 

     

 

PENGARUH DISIPLIN..., OCTAVIA ASTARINA, Ma.-IBS, 2013



89 
 

No Pernyataan STS TS N S SS 

4 Saya memiliki pengetahuan dan informasi 

yang cukup tentang pekerjaan yang saya 

lakukan di perusahaan tempat saya bekerja 

     

5 Pekerjaan yang diserahkan kepada saya 

dapat terselesaikan dengan baik sesuai 

dengan prosedur dan standar kerja yang 

ditetapkan perusahaan 

     

6 Saya mengikuti tata tertib waktu kerja 

perusahaan 

     

7 Saya mampu mengerjakan pekerjaan saya 

secara mandiri 
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Lampiran 2 

 

Hasil Pre-test Uji Validitas 

Disiplin Kerja 

 
Correlations 

 DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DKTOT 

DK1 Pearson Correlation 1 .657** .473** .485** .579** .760** 

Sig. (2-tailed)  .000 .008 .007 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

DK2 Pearson Correlation .657** 1 .777** .677** .634** .894** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

DK3 Pearson Correlation .473** .777** 1 .696** .650** .866** 

Sig. (2-tailed) .008 .000  .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

DK4 Pearson Correlation .485** .677** .696** 1 .628** .825** 

Sig. (2-tailed) .007 .000 .000  .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

DK5 Pearson Correlation .579** .634** .650** .628** 1 .839** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 30 

DKTOT Pearson Correlation .760** .894** .866** .825** .839** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lingkungan Kerja 

Correlations 

 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LKTOT 

LK1 Pearson 

Correlation 

1 .759** .578** .850** .738** .529** .466** .500** .738** .882** 

Sig. (2-

tailed) 
 .000 .001 .000 .000 .003 .009 .005 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK2 Pearson 

Correlation 

.759
** 

1 .639** .734** .610** .516** .354 .532** .641** .826** 

Sig. (2-

tailed) 

.000  .000 .000 .000 .004 .055 .002 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK3 Pearson 

Correlation 

.578
** 

.639** 1 .656** .592** .618** .369* .631** .495** .788** 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .000  .000 .001 .000 .045 .000 .005 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK4 Pearson 

Correlation 

.850
** 

.734** .656** 1 .755** .476** .456* .520** .571** .861** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000  .000 .008 .011 .003 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK5 Pearson 

Correlation 

.738
** 

.610** .592** .755** 1 .560** .456* .520** .663** .839** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .001 .000  .001 .011 .003 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK6 Pearson 

Correlation 

.529
** 

.516** .618** .476** .560** 1 .615** .685** .392* .741** 

Sig. (2-

tailed) 

.003 .004 .000 .008 .001  .000 .000 .032 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK7 Pearson 

Correlation 

.466
** 

.354 .369* .456* .456* .615** 1 .652** .342 .647** 

Sig. (2-

tailed) 

.009 .055 .045 .011 .011 .000  .000 .064 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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LK8 Pearson 

Correlation 

.500
** 

.532** .631** .520** .520** .685** .652** 1 .289 .746** 

Sig. (2-

tailed) 

.005 .002 .000 .003 .003 .000 .000  .122 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK9 Pearson 

Correlation 

.738
** 

.641** .495** .571** .663** .392* .342 .289 1 .735** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .005 .001 .000 .032 .064 .122  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LKTOT Pearson 

Correlation 

.882
** 

.826** .788** .861** .839** .741** .647** .746** .735** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 
Kinerja 

Correlations 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 KTOT 

K1 Pearson Correlation 1 .753** .555** .752** .635** .704** .850** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

K2 Pearson Correlation .753** 1 .671** .672** .618** .777** .870** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

K3 Pearson Correlation .555** .671** 1 .690** .703** .653** .842** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

K4 Pearson Correlation .752** .672** .690** 1 .672** .575** .847** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

K5 Pearson Correlation .635** .618** .703** .672** 1 .662** .847** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 
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K6 Pearson Correlation .704** .777** .653** .575** .662** 1 .860** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

KTOT Pearson Correlation .850** .870** .842** .847** .847** .860** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Hasil Pre-test Uji Reliabilitas 

Disiplin Kerja 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.892 5 
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Lingkungan Kerja 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.922 9 

 

Kinerja 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.922 6 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH DISIPLIN..., OCTAVIA ASTARINA, Ma.-IBS, 2013



95 
 

Lampiran 3 
 

1. Uji Validitas 
 
Disiplin Kerja 

Correlations 

 DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DKTOT 

DK1 Pearson Correlation 1 .604** .308* .425** .541** .738** 

Sig. (2-tailed)  .000 .017 .001 .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 

DK2 Pearson Correlation .604** 1 .595** .517** .560** .832** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 

DK3 Pearson Correlation .308* .595** 1 .558** .479** .762** 

Sig. (2-tailed) .017 .000  .000 .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 

DK4 Pearson Correlation .425** .517** .558** 1 .472** .758** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 

DK5 Pearson Correlation .541** .560** .479** .472** 1 .796** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 60 60 60 60 60 60 

DKTOT Pearson Correlation .738** .832** .762** .758** .796** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lingkungan Kerja 

 

Correlations 

 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LKTOT 

LK1 Pearson 

Correlation 

1 .605** .464** .522** .345** .026 .258* .372** .578** .704** 

Sig. (2-

tailed) 
 .000 .000 .000 .007 .841 .047 .003 .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

LK2 Pearson 

Correlation 

.605** 1 .657** .553** .377** .073 .333** .530** .437** .755** 

Sig. (2-

tailed) 

.000  .000 .000 .003 .580 .009 .000 .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

LK3 Pearson 

Correlation 

.464** .657** 1 .596** .363** .247 .232 .432** .345** .707** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000  .000 .004 .057 .074 .001 .007 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

LK4 Pearson 

Correlation 

.522** .553** .596** 1 .609** .363** .326* .270* .415** .762** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000  .000 .004 .011 .037 .001 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

LK5 Pearson 

Correlation 

.345** .377** .363** .609** 1 .418** .251 .170 .611** .695** 

Sig. (2-

tailed) 

.007 .003 .004 .000  .001 .053 .195 .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

LK6 Pearson 

Correlation 

.026 .073 .247 .363** .418** 1 .250 .250 .295* .469** 

Sig. (2-

tailed) 

.841 .580 .057 .004 .001  .054 .054 .022 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

LK7 Pearson 

Correlation 

.258* .333** .232 .326* .251 .250 1 .605** .273* .565** 

Sig. (2-

tailed) 

.047 .009 .074 .011 .053 .054  .000 .035 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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LK8 Pearson 

Correlation 

.372** .530** .432** .270* .170 .250 .605** 1 .307* .652** 

Sig. (2-

tailed) 

.003 .000 .001 .037 .195 .054 .000  .017 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

LK9 Pearson 

Correlation 

.578** .437** .345** .415** .611** .295* .273* .307* 1 .728** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .007 .001 .000 .022 .035 .017  .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

LKTOT Pearson 

Correlation 

.704** .755** .707** .762** .695** .469** .565** .652** .728** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

Kinerja 
 

Correlations 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 KTOT 

K1 Pearson Correlation 1 .721** .529** .503** .550** .588** .793** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

K2 Pearson Correlation .721** 1 .521** .605** .623** .609** .827** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

K3 Pearson Correlation .529** .521** 1 .649** .572** .659** .818** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

K4 Pearson Correlation .503** .605** .649** 1 .577** .515** .784** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

K5 Pearson Correlation .550** .623** .572** .577** 1 .601** .808** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 
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K6 Pearson Correlation .588** .609** .659** .515** .601** 1 .830** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

KTOT Pearson Correlation .793** .827** .818** .784** .808** .830** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

2. Uji Reliabilitas 
 

Disiplin Kerja 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 60 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.833 5 

 

 Lingkungan Kerja 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 60 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.847 9 

 

Kinerja 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 60 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 6 

 

 

3. Uji Normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.13778055 

Most Extreme Differences Absolute .094 

Positive .074 

Negative -.094 

Kolmogorov-Smirnov Z .731 

Asymp. Sig. (2-tailed) .660 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

4. Uji Multikolinearitas 
 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.806 1.879  1.493 .141   

DKTOT .656 .153 .515 4.299 .000 .364 2.746 

LKTOT .263 .085 .368 3.078 .003 .364 2.746 

a. Dependent Variable: KTOT 

 

 

5. Uji Heteroskedastisitas 
 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .254 1.005  .253 .801 

DKTOT .127 .082 .331 1.549 .127 

LKTOT -.031 .046 -.143 -.668 .507 

a. Dependent Variable: ABS_RES 
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6. Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, dan Uji Hipotesis 
 

Variables Entered/Removed
b 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LKTOT, DKTOT . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: KTOT 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .838a .703 .692 2.175 

a. Predictors: (Constant), LKTOT, DKTOT 

 
 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.806 1.879  1.493 .141 

DKTOT .656 .153 .515 4.299 .000 

LKTOT .263 .085 .368 3.078 .003 

a. Dependent Variable: KTOT 
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