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ABSTRACT 

Ulfa Parera, 2019. "The Effect of Discipline on the Performance of 

Employees of PT. Sinar Sosro Tasikmalaya ", Thesis Bachelor Program 

Faculty of Economics and Business Management Study Program Winaya 

Mukti University. Adviser: Dede Rahayu, S.Sos, S.Pd, M.Pd 

 

In this study there are two variables, namely variable X (Work Discipline) 

and variable Y (Employee Performance), this study was conducted to determine 

work discipline at PT. Sinar Sosro Tasikmalaya, employee performance at PT. 

Sinar Sosro Tasikmalaya, and the influence of discipline on employee 

performance at PT. Sinar Sosro Tasikmalaya. 

The method used in this research is descriptive verification method to 

discuss the identification of the problem of how discipline at PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya and how the performance of employees at PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya. The data used are primary data and secondary data collected 

through observation, interviews, questionnaires. The hypothesis of this study is 

that there is a significant influence between work discipline and employee 

performance at PT. Sinar Sosro Tasikmalaya. To measure the magnitude of the 

influence of these variables used simple linear regression and the coefficient of 

determination with the help of the IBM SPSS 25 computer application program. 

Based on the results of data analysis using a statistical method that is 

simple linear regression, the coefficient of determination obtained by 13%. Based 

on these results it can be concluded that discipline affects the performance of 

employees at PT. Sinar Sosro Tasikmalaya. 
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ABSTRAK 

Ulfa Parera, 2019. “Pengaruh Disiplin terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Sinar Sosro Tasikmalaya”, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti. 

Pembimbing: Dede Rahayu, S.Sos, S.Pd, M.Pd 

 

 Dalam penelitian ini terdapat dua varibael yaitu variable X (Disiplin Kerja) 

dan variable Y (Kinerja Karyawan), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

disiplin kerja di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya, kinerja karyawan di PT. Sinar 

Sosro Tasikmalaya, dan pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan di PT. Sinar 

Sosro Tasikmalaya. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

verifikatif untuk membahas identifikasi masalah bagaimana disiplin di PT. Sinar 

Sosro Tasikmalaya dan bagaimana kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket (kuesioner). Hipotesis dari 

penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja dengan 

kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya. Untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel tersebut digunakan regresi linier sederhana dan koefisien 

determinasi dengan bantuan program aplikasi komputer IBM SPSS 25. 

 Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik 

yaitu regresi linier sederhana, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 13%. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Organisasi merupakan suatu kumpulan yang menjadi banyak tumpuan 

dan harapan setiap anggotanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal 

ini menjadi penentu dalam mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga 

organisasi harus dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada setiap 

anggotanya untuk mencapai tujuannya masing-masing. 

Setiap individu yang ada di dalam organisasi menjadi bagian yang penting 

dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, segala tugas dan 

kewajiban sebagai anggota organisasi hendaknya dapat dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya agar harapan serta keinginannya dapat tercapai dengan baik pula. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh pendayagunaan 

sumber daya manusia itu sendiri. Penggunaan sumber daya manusia memegang 

peranan penting dan perlu disadari oleh setiap individu dalam suatu organisasi 

untuk mengupayakan adanya berbagai cara untuk memelihara disiplin kerja 

dengan cara berbagai alternatif dan tindakan untuk mendorong setiap individu 

atau tenaga kerja untuk mampu meningkatkan kinerja pegawai. Disiplin 

merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku, Hasibuan (2012:193). 

Kedisiplinan karyawan dalam suatu organisasi sangat memegang peranan 

penting disamping faktor-faktor sumber daya manusia yang berkualitas dan yang 

berdedikasi tinggi untuk dapat mengembangkan suatu organisasi karena sumber 
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daya manusia akan memberikan kemajuan dalam menentukan berhasil tidaknya 

rencana kerja yang telah dibuat atau yang telah direncanakan. Setiap organisasi 

dalam perusahaan akan selalu berusaha agar kinerja setiap karyawan dapat 

ditingkatkan.  

Menurut Mangkunegara (2013:67) Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualtias maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Organisasi dapat meningkatkan 

kinerja karyawan dengan upaya menciptakan iklim disiplin kerja yang baik, oleh 

karena itu sudah selayaknya agar mempunyai disiplin kerja yang baik, sebab 

dengan menciptakan disiplin kerja tersebut diharapkan kinerja karyawan dapat 

ditingkatkan dan semakin baik.  

Setiap organisasi jika mampu meningkatkan disiplin kerja pada 

karyawannya, maka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar, dengan 

meningkatkan disiplin kerja, maka pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, 

kerusakan akan dikurangi, ketidakhadiran akan dapat diperkecil. Bagi suatu 

organisasi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan tujuan 

dimana hal tersebut sangat penting bagi peningkatan kinerja karyawan guna 

mencapai tujuan organisasi. 

PT. Sinar Sosro Tasikmalaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

minuman ringan tepatnya beralamat di Jl. Ir .H Juanda No.Km. 3, Bantarsari 

Bungursari, Tasikmalaya. Saat ini mempunyai karyawan sebanyak 37 orang, 

waktu kerja dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. PT. Sinar 

Sosro Tasikmalaya menyadari bahwa suatu kegiatan yang ingin menghasilkan 
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output yang besar, maka tidak terlepas dari kerjasama antar individu-individu 

yang terlibat di dalamnya untuk mewujudkan kerja yang baik, setiap organisasi 

tidak terlepas dari penciptaan disiplin kerja yang ditujukan pada karyawan. Tujuan 

organisasi akan selalu berusaha meningkatkan disiplin kerja sehingga proses 

kegiatan akan berjalan dengan lancar. Bagi suatu organisasi, terciptanya sumber 

daya manusia yang berkualitas merupakan suatu tujuan, dimana hal tersebut 

sangat penting bagi peningkatan disiplin kerja.  

Sebagai sebuah perusahaan PT. Sinar Sosro Tasikmalaya, tidak luput dari 

banyaknya permasalahan dan hambatan-hambatan baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa di 

PT. Sinar Sosro Tasikmalaya terdapat gejala permasalahan yang menyangkut 

disiplin dan kinerja karyawan yang perlu mendapat perhatian yang cukup serius 

mulai dari tingkat kehadiran karyawan yang relatif rendah, kurangnya 

pengawasan dilapangan sehingga tingkat kinerja karyawan tidak maksimal, 

adanya karyawan yang tidak mematuhi peraturan perusahaan, dan masih 

banyaknya karyawan yang sering menunda-nunda pekerjaan. Hal ini kalau 

dibiarkan secara terus menerus tentu akan memberikan dampak negatif terhadap 

perkembangan perusahaan khususnya di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya. 

Berdasarkan gejala permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya Tahun 2019”.  
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi 

permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Tingkat kehadiran karyawan yang relatif rendah 

2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pimpinan dilapangan sehingga 

karyawan bekerja kurang maksimal 

3. Masih adanya karyawan yang tidak mematuhi peraturan perusahaan 

4. Masih seringnya karyawan yang menunda-nunda pekerjaan 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Seberaa besar keadaan disiplin karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya? 

2. Seberapa besar kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya? 

3. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Sinar 

Sosro Tasikmalaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui disiplin kerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya  

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT. 

Sinar Sosro Tasikmalaya 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Teori Teoritis 

1. Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan 

teori utama untuk penelitian di masa yang akan datang 

2. Universitas Winaya Mukti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai 

bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang 

3. PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

Dapat memberikan manfaat mengenai disiplin terhadap kinerja  

1.4.2 Teori Praktis 

1. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkna ilmu 

pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan 

pendidikan 

2. Universitas Winaya Mukti 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi dan referensi bacaan bagi peneliti 

yang akan melakukan penelitian selanjutnya 

3. PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan agar kedepannya dan dapat lebih baik lagi dalam mengatur 

sumber daya  manusia sehingga terjadi peningkatan kinerja kerja 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Wilson Bangun (2012:5), menjelaskan bahwa untuk 

mendefinisikan manajemen sumber daya manusia, perlu pemahaman pada dua 

fungsi, antara lain, fungsi-fungsi manajerial (managerial functions) dan opersional 

(operational functions). Berdasarkan sumber daya yang ada pada organisasi, maka 

manajemen dapat dibagi kedalam manajemen sumber daya manusia, keuangan, 

operasi/produksi, dan pemasaran. Fungsi-fungsi manajemen tersebut akan 

berkaitan dengan setiap bidang manajemen. 

 Manajemen sumber daya manusia melakukan kegiatan, perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan, personalia, penggerakan, dan pengawasan 

terhadap fungsi-fungsi operasionalnya, untuk mencapai tujuan organisasi. 

Demikian pula, manajemen pada bidang-bidang lainnya melakukan hal yang sama 

pada arah yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang 

lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Fungsi operasional  

manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia dalam 

organisasi, seperti pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja. Demikian pula 

dengan manajemen keuangan, produksi/operasi, dan pemasaran, yaitu 

melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen terhadap fungsi-fungsi 

operasionalnnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengolahan manusia 

melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Dengan 

demikian Wilson Bangun (2012;6) mendefinisikan “Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah sebagai suatu proses perencanaan, peorganisasian, penyusunan 

staff, penggerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pembangunan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahaan tenaga 

kerja untuk mencapai tujuan organisasi”.   

Adapun pengertian manajemen sumber daya menurut Hasibuan 

(2012:10), adalah “Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat”. 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2012:21), juga menyatakan bahwa manajemen sumber 

daya manusia mempunyai fungsi meliputi : 

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga kerja 

secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 

program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhetian karyawan. 

Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 
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2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (orgaization chart). 

Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi 

yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

3. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik. 

4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan 

agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi 

kehadiran, kedisiplinan, prilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan 

menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah prosese penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 
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kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan plelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip konpensasi adalah 

adil dan layak. Adil di artikan sesuatu dengan prestasi kerjanya, layak 

diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas 

upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsitensi. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaanya. Pengintegrasian 

merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena mempersatukan 

dua kepentingan yang bertolak belakang. 
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9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap 

mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan 

program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan 

serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang 

maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya. 

2.1.2 Disiplin 

Menurut Hasibuan (2012:193), menyatakan: kedisiplinan adalah fungsi 

operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan 

fungsi operatif manajemen daya manusia yang terpenting karena semakin baik 

disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainnya. Tanpa 

disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang 

optimal”. 
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Dengan demikian,   Hasibuan (2012:193), menyatakan: “kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan 

dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya 

tangung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini 

akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan 

organisasi”. 

2.1.2.1 Macam-macam Disiplin 

Menurut Mangkunegara (2013:129), mengatakan ada dua bentuk disiplin 

kerja diantaranya yaitu :  

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai mengikuti 

dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. Dengan cara preventif, pegawai dapat memelihara dirinya 

terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Pemimpin perusahaan mempunyai 

tangggung jawab dalam membangun iklim organisasi dengan disiplin 

preventif. Begitu juga pegawai harus dan wajib mengetahuinya, memahami 

semua pedoman kerja serta peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. 

Disiplin preventif suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan untuk 

semua bagian sistem yang ada di dalam organisasi. Jika sistem organisasi 

baik, maka diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja. 

2. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam menyatakan 

suatu peraturan dan menggerakan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai 
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dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada displin korektif, 

pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki 

pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberi 

pelajaran kepada pelanggar. 

2.1.2.2 Tujuan Disiplin Kerja 

Sastrohadiwiryo Siswanto (2003:292) menjelaskan bahwa tujuan umum 

melakukan pembinaan disiplin kerja yaitu agar kelangsungan hidup perusahaan 

sesuai dengan tujuan yang direncanakan organisasi. Sementara itu, tujuan khusus 

yang direncanakan dari pembinaan disiplin kerja adalah sebagai berikut:  

1. Agar tenaga kerja menaati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan 

maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku. 

2. Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 

3. Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan jasa 

perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

4. Dapat bertindak berprilaku sesuai dengan norma yang berlaku pada 

perusahaan. 

5. Tenaga kerja mampu menghasilkan kinerja yang tinggi sesuai dengan harapan 

perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. 

2.1.2.3 Indikator-Indikator Kedisiplinan 

Menurut Hasibuan (2012:194), menyatakan bahwa pada dasarnya banyak 

indikator yang mempengaruhi tingkat displin karyawan suatu organisasi, 

diantaranya adalah: 
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1. 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 bersangkutann, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan 

disiplin dalam mengerjakannya. 

2. Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan dalam 

menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, 

berdisiplin yang baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan 

teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahanpun akan ikut baik. Jika 

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

kurang displin. 

3. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan 

karena balas jasa akan memberi kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap 

perusahaan/pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap 

pekerjaann, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 
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4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan 

sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama 

dengan manusia lainnya. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata paling efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat berarti atasan 

harus aktif dan langsung mengawasi prilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan 

prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus  selalu ada/hadir di 

tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk, jika ada 

bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaanya. 

6. 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 prilaku indisipliner 

karyawan akan berkurang. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pemimpin 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 
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diakui kepemimpinannya oleh bawahan. Dengan demikian, pimpinan akan 

dapat memelihara kedisiplinan karyawan perusahaan. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-

hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct 

single relationship, direct group relationship, dan cross relationship 

hendaknya harmonis. 

2.1.3 Kinerja 

Wilson bangun (2012:230), menjelaskan bahwa peningkatan kinerja 

merupakan hal yang diinginkan baik dari pihak pemberi kerja maupun para 

pekerja. Pemberi kerja menginginkan kinerja karyawan baik untuk kepentingan 

peningkatan hasil kerja dan keuntungan perusahaan. Di sisi lain para pekerja 

berkepentingan untuk mengembangkan diri dan promosi pekerjaan. Secara umum, 

dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan yang baik bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja. Oleh karena itu, perbaikan sistem kerja dilakukan oleh setiap komponen 

yang ada dalam perusahaan. Untuk tujuan tersebut akan dibutuhkan sistem 

manajemen kinerja yang baik. 

Wilson Banguun (2012:231), mendefinisikan Kinerja (Performance) 

adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-

persyaratan pekerjaan ( job requirement). Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan 

tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai 

standar pekerjaan (job standart)”. 
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Selanjutnya, Mangkunegara (2013:67), mendefinisikan : Kinerja karyawan 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. 

Dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah prestasi kerja, atau 

hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai karyawan persatuan 

priode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.  

Kinerja merupakan variabel yang bebas (dependent variable) yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempunyai arti dalam penyampaian tujuan 

organisasional. Artinya, kesalahan dalam pengelolaan pada variabel bebas 

(independent variable) akan berakibat pada kinerja, baik secara  negatif maupun 

positif. 

2.1.3.1 Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Wilson bangun (2012:231), menjelaskan bahwa penilaian 

kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai 

keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian dapat dilakukan 

dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dengan standar 

pekerjaan. Bila hasil kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan 

dapat dikatakan kinerja seorang karyawan termasuk pada kategori baik. Demikian 

sebaliknya, seorang karyawan yang hasil pekerjaanya tidak mencapai standar 

pekerjaan termasuk pada kinerja yang tidak baik atau berkinerja rendah.  
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Penilaian kinerja dapat ditinjau kedalam jumlah dan kualitas pekerjaan 

yang diselesaikan karyawan pada periode tertentu. Kinerja seorang karyawan 

dapat dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam batas waktu 

tertentu. Karyawan yang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah yang 

melaupui standar pekerjaan dinilai dengan kinerja yang baik. Demikian juga, hasil 

pekerjaan yang kualitasnya melebihi dari standar pekerjaan yang dapat dinilai 

dengan kinerja baik. 

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Wilson Bangun (2012:232), tujuan dan manfaat penilaian 

kinerja diantaranya adalah:  

1. Evaluasi antar individu dan organisasi 

Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam 

organisasi. Tujuan ini memberikan manfaat dalam menentukan jumlah dan 

jenis kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi.  

2. Pengembangan diri setiap individu dalam organisasi 

Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk mengembangkan 

karyawan. Setiap individu dalam organisasi dinilai kinerjanya, karyawan yang 

memiliki kinerja rendah harus melakukan pengembangan baik melalui 

pendidikan maupun pelatihan. 

3. Pemelihara sistem 

Setiap subsistem dalam organisasi saling berkaitan antara satu subsistem 

dengan subsitem lainnya. Subsistem yang tidak berfungsi dengan baik akan 
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mengganggu jalannya subsitem yang lain. Oleh karena itu, sistem dalam 

organisasi perlu dipelihara dengan baik. 

4. Dokumentasi  

Penilaian kerja bermanfaat untuk dasar tindak lanjut pekerjaan dimasa akan 

datang yang berkaitan dengan keputusan-keputusan manajemen sumber daya 

manusia, pemenuhan secara legal manajemen sumber daya manusia, dan 

sebagai kriteria untuk pengujian validasi. 

2.1.3.3 Mengukur Kinerja karyawan 

Menurut Wilson Bangun (2012:234), menyatakan bahwa standar 

pekerjaan dapat ditentukan dari isi suatu pekerjaan, dapat dijadikan sebagai dasar 

penilaian setiap pekerjaan. Untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan, 

standar pekerjaan harus dapat diukur dan di pahami secara jelas. Suatu pekerjaan 

dapat di ukur melalui dimensi-dimensi diantaranya :  

1. Jumlah Pekerjaan 

Jumlah menunjukkan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan individu atau 

kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan.setiap 

pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut karyawan 

harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, 

maupun kemampuan yang sesuai. 

2. Kualitas Pekerjaan 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu 

untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu 
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pekerjaan tertentu. Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu yang 

harus disesuaikan oleh karyawan utuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan.  

3. Ketepatan Waktu  

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis pekerjaan  

tertentu harus diselesaikan degan tepat waktu, karena memiliki ketergantungan 

atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak 

selesai tepat waktu akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga 

mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. 

4.  Kehadiran 

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam 

mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Ada tipe pekerjaan yang 

menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari untuk lima hari kerja 

seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan 

dalam mengerjakannya. 

5.   Kemampuan Kerjasama 

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja. 

Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang 

karyawan atau lebih, sehinggaa membutuhkan kerja sama antar karyawan 

sangat dibutuhkan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuaannya 

bekerjasama dengan rekan sekerja lainnya. 
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2.1.4 Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan 

Keteraturan adalah ciri utama organisasi dan disiplin adalah salah satu 

metode untuk memelihara keteraturan tersebut. Tujuan utama disiplin adalah 

untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan cara mencegah 

pemborosan waktu dan energi. Selain itu, disiplin mencoba untuk mencegah 

kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan dan perlengkapan kerja 

yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian, senda gurau atau pencurian. Disiplin 

mencoba mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan kurang perhatian, 

ketidakmampuan, dan keterlambatan. Disiplin berusaha mencegah permulaan 

kerja yang lambat atau terlalu awalnya mengakhiri kerja yang disebabkan karena 

keterlambatan atau kemalasan. Disiplin juga berusaha untuk mengatasi perbedaan 

pendapat antar karyawan dan mencegah ketidaktaatan yang disebabkan oleh salah 

pengertian dan salah penafsiran. Perusahaan mempunyai peraturan-peraturan yang 

menuntut karyawan untuk patuh terhadapnya sehingga karyawan mempunyai 

disiplin kerja yang tinggi agar tujuan organisasi dapat tercapai.  

Menurut Hasibuan (2012:193), menyatakan “Kedisiplinan merupakan 

fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin 

baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainnya. Tanpa 

disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang 

optimal”. 

Selanjutnya  Hasibuan (2012:194), menyatakan “Kedisiplinan harus 

ditegakan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan 
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yang baik, sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan 

adalah kunci suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya”. 

Menurut Wilson Bangun (2012:230), menyatakan: “Melalui proses 

penilaian kinerja dapat diketahui hasil dari organisasional tersebut, tercapai atau 

tidak tercapainya tujuan organisasi”. 

2.1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai dasar dalam 

menyusun penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh penelitian terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan 

gambaran yang dapat mendukung penelitian berikutnya yang sejenis. Kajian yang 

digunakan yaitu mengenai disiplin terhadap kinerja.  

Menurut hasil penelitian Kartika Dewi (2017) yang berjudul Pengaruh 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Taspen (Persero) Medan, 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel 

disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT. Taspen (Persero) Medan. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa seorang karyawan yang memiliki disipli kerja yang 

baik makan akan baik pula pada perusahaan, sebab disiplin kerja yang baik akan 

berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan dalam meningkatkan target 

perusahaan. 

Hal ini yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Fudin Zainal Abidin 

(2013) dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. Rekatama Putra Gegana Bandung, menjelaskan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan pendapat para 
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ahli dan penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa baik secara teori 

maupun empiris dapat dibuktikan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Karyawan merupakan sumber daya yang mempunyai tempat terpenting 

dalam organisasi. Diperlukan suatu sikap disipin yang terus menerus dipelihara 

agar tercapai suatu hasil yang baik di lingkungan organisasi. Disiplin merupakan 

hal terpenting untuk diterapkan di sebuah organisasi. Disiplin kerja dapat dilihat 

sebagai suatu yang besar manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi adanya 

disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan 

tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal.  

Indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat displin karyawan suatu 

organisasi menurut Hasibuan (2013:194), adalah: 

1. 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. 

2. Teladan Pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan dalam 

menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahannya. 
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3. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan 

karena balas jasa akan memberi kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap 

perusahaan/pekerjaannya. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan 

sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama 

dengan manusia lainnya. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata paling efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. 

6. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan.  

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan.  

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. 

Suatu pekerjaan dapat di ukur melalui dimensi-dimensi menurut Wilson 

Bangun (2012:234) adalah diantaranya :  
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1. Jumlah Pekerjaan 

Jumlah menunjukkan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan individu atau 

kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. 

2. Kualitas Pekerjaan 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu 

untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu. 

3. Ketepatan Waktu  

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis pekerjaan  

tertentu harus diselesaikan degan  tepat waktu, karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainnya. 

4. Kehadiran 

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam 

mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. 

5. Kemampuan Kerjasama 

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja. 

Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang 

karyawan atau lebih, sehinggaa membutuhkan kerja sama antar karyawan 

sangat dibutuhkan. 

 Dari teori dua ahli manajemen sumber daya manusia tersebut di atas, maka 

dengan dilakukanya penelitian ini dapat mengetahui pengaruh disiplin 

terhadap kinerja karyawan. Ditetapkan bahwa pengaruh disiplin sebagai 

variabel X terhadap kinerja sebagai variabel Y. 
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 Agar penelitian ini mudah dalam pelaksanaanya serta dapat dipakai 

sebagai bahan acuan dalam perumusan hipotesis, digambarkan bentuk 

kerangka pemikiran berupa dua buah kotak yang saling berhubungan satu 

dengan lainnnya. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar  2.2 

Pengaruh Kedisiplinan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis  penelitian ini 

adalah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya. 

 

 

 

 

(Variabel X) 

Displin Karyawan : 

 

1. Tujuan dan 

kemampuan 

2. Teladan Pemimpin 

3. Balas Jasa 

4. Keadilan 

5. Waskat 

6. Sanksi hukuman 

7. Ketegasan 

8. Hubungan 

kemanusiaan 

( Hasibuan, 2012:194) 

 

( Variabel Y)  

Kinerja Karyawan : 

1. Jumlah pegawai 

2. Kualitas Pekerjaan 

3. Ketepatan Waktu 

4. Kehadiran 

5. Kemampuan 

Kerjasama 

 

 
 

(Wilson Bangun, 

2012:234) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode yang digunakan  

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode 

penelitian deskriptif verifikatif. Menurut Sugiyono (2017:11) menyatakan bahwa 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. 

Sedangkan verifikatif adalah metode penelitian melalui pembuktian untuk 

menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistik sehingga 

didapat hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima 

Sugiyono, (2013:6 ). 

3.1.1 Analisis Data 

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8), metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif /statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Adapun statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
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terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.  

2. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

3.1.2 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya yang berjumlah 37 orang terdiri dari karyawan laki-laki sebanyak 34 

orang sedangkan karyawan perempuan sebanyak 3 orang. 

 Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan 

suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam 

melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa 

dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Mengambil 

sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang 

benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili). 

Penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini adalah 100% dari 

karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya yang berjumlah 37 karyawan. 
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Penggunaan sampel dalam penelitian ini mempunyai beberapa alasan 

yaitu menghemat biaya, waktu dan tenaga, serta memungkinkan hasil penelitian 

lebih tepat dan teliti, karena semua data dari objek peneliti yang lebih kecil akan 

lebih mudah dianalisa secara detail. 

3.1.3 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2017:93) Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Adapun 

teknis analisis Skala Likert adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban diberi nilai. 

Dimana dalam pemberian nilai ditentukan berdasarkan skala penilaian, yaitu 

Skala Likert. 
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Tabel 3.1 

Bobot Nilai 

 

Alternatif Jawaban Nilai 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Kurang setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara perhitungan 

sebagai berikut: 

Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

3. Nilai terendah dan nilai tertiggi 

a. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden, yaitu 37 orang.   Maka 

nilai terendah adalah 37. 

b. Sedangkan untuk nilai tertinggi, jumlah diresponden dikalikan   dengan 

bobot nilai tertinggi, yaitu 37 x 5 = 185 

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi sehingga 

didapat lima kategori penilaian. Jarak interval dapat dilakukan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut:  

JI = (N1- N2) 

       5 

JI = (185-37) 

        5 

    = 30 
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Keterangan: 

JI = Jarak Interval 

N1 = Nilai Tertinggi 

N2 = Nilai Terendah 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari 

penilaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2  

Kategori Nilai 

 

Jarak Interval Kategori 

157-185 Sangat Baik 

127-156 Baik 

97-126 Cukup Baik 

67-96 Tidak Baik 

37 – 66 Sangat Tidak Baik 

  

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 

bagi variabel lain atau yang diberi simbol X, yaitu Disiplin 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh 

variabel lain atau yang diberi simbol Y, yaitu Kinerja 

Berikut Operasional Variabel untuk Disiplin X dan Kinerja Y dalam bentuk tabel:  
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Tabel 3.3 

Oprasionalisasi Variabel 

 

No Variabel Definisi Variabel Indikator Pengukuran 

1 Disiplin 

(X) 
Kesadaran dan 

Kesediaan seseorang 

mentaati semua 

peraturan perusahaan 

dan norma-norma 

sosial yang berlaku. 

(Hasibuan, 2013:193) 

1. Tujuan dan 

Kemampuan 

2. Teladan Pemimpin 

3. Balas Jasa 

4. Keadilan 

5. Waskat 

6. Sanksi Hukuman 

7. Ketegasan 

8. Hubungan 

Kemanusiaan 

Ordinal 

2 Kinerja 

(Y) 
Hasil pekerjaan yang 

dicapai seseorang 

berdasarkan 

persyartan-

persyaratan pekerjaan  

(Wilson Bangun, 

2012:231) 

1. Jumlah Pekerjaan 

2. Kualitas Pekerjaan 

3. Ketepatan Waktu 

4. Kehadiran 

5. Kemampuan 

Kerjasama 

Ordinal 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data Sugiyono (2017:137).  

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

karyawan PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 
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2. Data Sekunder 

Data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen Sugiyono 

(2017:137). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk keperluan analisis data, maka peneliti memerlukan sejumlah data 

pendukung yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Oleh karena itu peneliti 

membutuhkan beberapa data yang bersumber pada: 

1. Observasi, yaitu melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung 

mengenai obyek yang diteliti dengan cara melihat, mengamati, dan mencatat 

data yang diperlukan 

2. Wawancara, yaitu mengadakan interview dan tanya jawab secara langsung 

dengan personel yang terkait dengan objek 

3. Angket / Kuesioner, yaitu  responden dalam hal ini Karyawan PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya diminta untuk mengisi kuisioner yang telah disediakan oleh 

peneliti 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data: mengelompokkan 

data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 
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melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.   

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar 

pertanyaan yang disebarkan kepada responden yang menjadi sampel penelitian 

harus diuji kevaliditasannya dan kereliabilitasannya agar daftar pertanyaan 

tersebut mampu menjawab permasalahan sehingga tujuan penelitian tercapai. 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Istrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur Sugiyono (2017:134). 

Untuk menguji validitas pada tiap-tiap item, yaitu dengan 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap 

skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan 

standar validasi yang berlaku.  

2. Uji Reliabiltas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas menunjukan konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Suatu kuisioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsistensi atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang jika dicobakan secara berulang-ulang pada kelompok yang sama 



34 
 

 

akan menghasilkan data yang sama dengan asumsi tidak terdapat perubahan 

psikologis terhadap responden.  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. Dengan metode Alpha Cronbach, koefisien yang diukur akan beragam 

antara 0 hingga 1. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki 

nilai Alpha Cronbach > 0,60 (Gozali, 2011). 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan mengecekkannya. 

Jika asumsi atau dugaan tersebut dikhususkan mengenai populasi, umumnya 

mengenai nilai-nilai parameter populasi, maka hipotesis itu di sebut dengan 

hipotesis statistik. 

Menurut Sugiyono (2017:63), “Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier sederhana. Analisis ini didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal 

satu variabel dependen. Analisis linier sederhana dilakukan dengan uji koefisien 

determinasi, dan uji T. 

3.5.2.1 Koefisien dan Determinasi  

Uji koefisien determianasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel variabel terakhir. Penggunaan keofisien 

determinsi (R2) menghasilkan nilai yang relatif kecil daripada nilai koefisien 
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determinasi (R2). Nilai koefisien determinasi yang kecil disebabkan adanya varian 

eror yang semakin besar. Varian eror menggambarkan variasi data secara 

langsung. Semakin besar variasi data penelitian akan berdampak pada semakin 

besar varias eror. Varian eror muncul ketika rancangan kuisioner yang tidak 

reliabel, tehik wawancara, garis pengumpulan data semuanya mempunyai 

konstribusi pada variasi data yang dihasilkan. Dengan demikian semakin besar 

nilai koefisien determinasi maka variabel independen mampu memprediksi variasi 

variabel dipenden (suryana,2009). 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentasi 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). selanjutnya penulis 

menggunakan SPSS 23 untuk memperoleh hasil analisis koefisien determinasi. 

3.5.2.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Uji linier sederhana bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau secara signifikan. Menurut (Gozali 2011) 

uji ini untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau belum. 

Uji ini digunakan sebagai prasarat dalam analisis korelasi atau regresi linier 

sederhana. Pengujian pada SPSS 23 dengan menggunakan test of linearity dengan 

taraf signifikasi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier 

bila signifikansi lebih dari 0,05.   

3.5.2.3 Uji T 

Pengujian secara Parsial/Uji t dengan kriteria Thitung  > Ttabel dan nilai sig < 

0,05 

Hipotesis statistika dirumuskan sebagai berikut: 
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Ho = 0, artinya disiplin tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT Sinar Sosro Tasikmalaya  tahun 2019. 

Ha  ≠ 0, artinya disiplin mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT Sinar Sosro Tasikmalaya tahun 2019. 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013: 17) adalah dengan  menggunakan 

angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan  

PT. Sinar sosro berdiri pada tahun 1974, PT. Sinar Sosro merupakan 

perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di 

Indonesia dan di dunia. Sosro merupakan pelopor produk the siap minum dalam 

kemasan yang pertama di Indonesia. Nama Sosro diambil dari nama keluarga 

pendirinya yakni Sosrodjojo. Tahun 1940, keluarga Sosrodjojo memulai usahanya 

di sebuah kota kecil bernama Slawi di Jawa Tengah. Pada saat memulai bisnisnya 

produk yang dijual adalah teh kering dengan merek Teh Cap Botol diamana 

daerah penyebarannya masih diseputar wilayah Jawa Tengah. Tahun 1953, 

keluarga Sosrodjojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota 

Jakarta untuk memperkenalkan produk Teh Cap Botol yang sudah sangat terkenal 

di daerah Jawa Tengah. Perjalanan memperkenalkna Produk Teh Cap Botol ini 

dimuali dengan melakukan strategi Cicip Rasa (product sampling) ke beberapa 

pasar kota Jakarta. Awalnya datang ke pasar-pasar untuk memperkenalkan Teh 

Cap Botol dengan cara memasak dan menyeduh teh langsung ditempat. Setelah 

seduhan teh tersebut siap, teh tersebut dibagikan kepada orang-orang yang ada 

dipasar. Tetapi cara ini kurang berhasil karena teh yang telah diseduh terlalu panas 

dan proses penyajiannya terlampau lama sehingga pengunjung dipasar yang ingin 

mencicipinya tidak sabar menunggu. Cara kedua, teh tidak lagi diseduh langsung 
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dipasar, tetapi di masukan kedalam panci-panci besar untuk selanjutnya dibawa ke 

pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka. Lagi-lagi cara ini kurang berhasil 

karena teh yang dibawa, sebagian besar tumpah dalam perjalanan dari kantor ke 

pasar. Hal ini disebabkan pada saat tersebut jalanan di kota Jakarta masih 

berlubang dan belum sebagus sekarang. Akhirnya muncul ide untuk membawa teh 

yang telah diseduh di kantor, dikemas ke dalam botol yang sudah dibersihkan. 

Ternyata cara ini cukup menarik minat pengunjung karena selain praktis juga bisa 

langsung dikonsumsi tanpa perlu menunggu tehnya dimasak seperti cara 

sebelumnya. Pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum 

(ready to drink tea) dalam kemasan botol, dan pada 1974 didirikanlah PT. Sinar 

Sosro. Hingga saat ini PT. Sinar Sosro telah memiliki beberapa cabang yang 

tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu PT Sinar Sosro Tasikmalaya 

merupakan cabang dari PT. Sinar Sosro yang telah berdiri sejak tahun 1974 yang 

didirikan oleh Sosrodjojo yang terletak di kawasan Cakung, Bekasi.  

PT Sinar Sosro Tasikmalaya beralokasi di Jl. Ir. H Juanda No. Km. 3 

Bantarsari Bungursari, Tasikmalaya. PT. Sinar Sosro Tasikmalaya sendiri 

didirikan pada tahun 1988, dan dipimpin oleh Uce Junjunan. Hingga sampai 

sekarang PT. Sinar Sosro Tasikmalaya ini sudah beroperasi sekitar 31  tahun. 

4.1.1.2 Visi dan Misi 

Setiap perusahaan harus memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai 

pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya agar dapat berjalan 

dengan baik dan lancar sesuai dengan pedoman yang dibuatnya. Adapun Visi dan 
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Misi dari PT. Sinar Sosro Tasikmalaya yang menjadi landasan dalam menjalankan 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Visi 

Menjadi perusahaan minuman yang dapat melepaskan dahaga konsumen, 

kapan saja, dimana saja, serta memberikan nilai tambah kepada semua pihak 

yang terkait. 

2. Misi 

a. Membangun merek Sosro sebagai merek teh yang alami, berkualitas dan 

unggul 

b. Melahirkan merek dan produk minuman baru baik yang berbasis teh, maupun 

non teh, dan menjadikannya pemimpin pasar dalam kategorinya masing-

masing 

c. Membangun dan memimpin jaringan distribusi 

d. Menciptakan dan memelihara komitmen terhadap pertumbuhan jangka 

panjang, baik dalam volume penjualan maupun penciptaan pelanggan 

e. Membangun sumber daya manusia dan melahirkan pemimpin yang sesuai 

dengan nilai-nilai utama perusahaan 

f. Memberikan kepuasan kepada para pelanggan 

g. Menyumbang Devisa ke Negara 
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4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

PT. Sinar Sosro Tasikmalaya yang bergerak di bidang minuman ringan, 

perusahaan ini memproduksi minuman teh dalam kemasan botol, PT Sinar Sosro 

sekaligus merupakan kantor distribusi produk-produk minuman khususnya teh 

dalam kemasan yang dipasarkan ke wilayah tasikmalaya, serta turut pula dalam 

melakukan: 

1. Promosi penjualan 

2. Mencari langganan baru 

3. Memperluas pangsa pasar dalam wilayah pemasaran yang dijadikan target 

penjualan 

4. Menciptakan dan mengembangkan produk baru 

Sedangkan jenis produk yang dipasarkan oleh PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya adalah: 

1. Teh Botol Sosro 

2. Fruit Tea 

3. Tebs 

4. Prim-a 

5. Country Choice 

6. S-tee 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat penting karena 

berguna bagi perusahaan untuk memberikan ketegasan dan kejelasan dalam 

menentukan pembagian tugas, batas hubungan kerja, dan pembagian kekuasan 

bagi setiap orang yang tergabung didalamnya. 

Jadi dengan adanya Struktur Organisasi, perusahaan diharapkan dapat 

melakukan aktivitas dengan lancar sehingga akan membantu perusahaan dalam 

upaya mencapai tujuanyang telah ditetapkan. Adapun Struktur Organisasi PT. 

Sinar Sosro Tasikmalaya adalah sebagai berikut : 
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4.1.3.1 Gambar Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  PT. Sinar Sosro Tasikmalaya, 2019 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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Keterangan : 

1. UM (Unit Manager) 

2. SA (Supervisor Administrative) 

3. SPV (Supervisor) 

4. KA (Kepala Gudang) 

5. OWP (One way Packaging) 

6. RDB (Retail Business Development) 

7. Ast Slm (Asisten Salesman) 

8. T.O (Taking Order) 

9. MT (Modern Trade) 

10. Canv MP (Canvaser Multy Produk) 

4.1.3.2 Uraian Pekerjaan 

1. Unit Manager 

a. Membuat perencanaan program - program operasi Unit/Sub Unit 

b. Menyusun pola operasional perusahaan 

c. Melakukan koordinasi rutin dengan Sales Supervisor dan Asisten Kepala 

Administrasi 

d. Kontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan Unit/Sub Unit   

e. Memeriksa Laporan Administrasi dan Sispro Sales Supervisor/Salesman  

f. Mengusulkan penyesuaian pendapatan dan sistem insentif karyawan 

Unit/Sub Unit 

g. Membuat Laporan atau Sispro Unit Manager/Sub Unit Manager dan 

analisanya 
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h. Mengotorisasi Bukti Pengeluaran Uang  yang ada di Unit/Sub Unit  

i. Mengotorisasi pengajuan anggaran Unit/Sub Unit 

j. Melakukan kontrol pasar atau kunjungan ke pelanggan  

k. Memberikan pelatihan kepada Sales Supervisor dan Salesman 

l. Memberikan motivasi kepada team Unit/Sub Unit 

m. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktifitas distribusi 

dan penjualan 

n. Peduli atas lingkungan kerja  

o. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

p. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya  

2. Sales Supervisor 

a. Merencanakan Unjuk Hasil Tim/Rencana Break Down Target  

b. Melakukan supervisi terhadap timnya melalui sispro penjualan  

c. Mengatur organisasi tim agar tercipta suasana harmonis 

d. Mengkoordinasikan hasil/temuan lapangan kepada atasan langsung 

e. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

f. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

g. Peduli atas lingkungan kerjanya 

3. SPV Adm (Supervisor Administrasi) 

a. Membuat  serta  menganalisa   Laporan  Posisi  Keuangan,   Laporan  

Posisi Stok  serta  Laporan  Posisi Piutang dan melaporkannya secara rutin 

dan tepat waktu kepada Koord. Kepala Adm 
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b. Mengontrol pengeluaran biaya  operasi  Unit/Sub Unit  dan  

melaporkannya  secara  rutin  kepada  Unit Manager 

c. Setiap bulan  melakukan stock opname,  cash dan faktur  opname di 

Unit/Sub Unit  yang  menjadi  tanggung jawabnya 

d. Memberikan masukan kepada Unit Manager/Sub Unit Manager atas 

kebijakan yang diterapkan 

e. Melaksanakan  dan  mengawasi  berjalannya  sistem  dan  prosedur  

administrasi serta  kebijakan  perusahaan di Unit/Sub Unit yang menjadi 

tanggung jawabnya 

f. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern administrasi. 

g. Membantu Unit Manager/Sub Unit Manager dalam penyusunan budget di 

Unit/Sub Unit 

h. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya  

i. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktifitas kerjanya 

j. Peduli atas lingkungan kerjanya 

4. Admin 

a. Memeriksa & cross cek laporan Salesman, setoran dan bukti pendukung 

b. Pelaksana dan  pengawas  atas  berjalannya  Sistem & Prosedur  

administrasi  penjualan  (distribusi  produk & Alat Bantu Jual/Material 

Promo)  

c. Melakukan crocs cek dengan Operator SAR 
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d. Bekerjasama dengan  Staf Administrasi  khususnya  piutang  dalam  hal  

informasi dan  kontrol  atas  data/pelaporan mengenai piutang (program 

SAR) 

e. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

f. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktifitas kerjanya 

g. Peduli atas lingkungan kerjanya 

7. Admin Umum 

a. Membuat surat menyurat dan Form Pengajuan Anggaran (FPA) 

b. Mengarsip setiap surat masuk dan surat keluar 

c. Merekap data perkembangan karyawan 

d. Menyiapkan dan merekap absensi 

e. Membuat rekap IPI 

f. Membuat dan menghitung Imbalan Hadir, Lembur  

g. Membantu pengadaan pakaian seragam karyawan 

h. Merekap. dan mengurus pengadaan kebutuhan ATK, Perlengkapan dan 

Inventaris Kantor 

i. Mengurus pengajuan dan pengeluaran FOC untuk karyawan 

j. Membuat jadwal kerja Office Boy dan mengontrol hasil pekerjaannya 

k. Mengontrol kegiatan  Operator Telepon 

l. Membuat dan merekap pengajuan Natura karyawan dan relasi 

m. Mengurus administrasi perpanjangan STNK dan KEUR minimal dua 

minggu sebelum jatuh tempo 

n. Mengurus administrasi service kendaraan 
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o. Merekap Sumber Daya Kendaraan (SDK) yang ada di wilayahnya 

p. Mengurus administrasi serah terima kendaraan yang ada di wilayahnya 

q. Membuat rekap Imbalan Hadir, Lembur dan Insentif 

r. Megajukan kebutuhan ATK, Perlengkapan dan Inventaris kantor 

s. Membuat FPA 

t. Mengurus perawatan dan pemeliharaan lingkungan dan asset Perusahaan 

u. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

v. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

w. Peduli atas lingkungan kerjanya 

8. Kasir 

a. Bertanggung jawab atas transaksi Kas/Bank di Unit/Sub Unit 

b. Bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepat waktu laporan yang 

dihasilkan 

c. Melaksanakan Sistem Prosedur Kas/Bank 

d. Melakukan cash opname harian 

e. Melaporkan  kepada  atasan  bila  terjadi penyimpangan Sistem  Prosedur 

maupun hal-hal lain  yang merugikan  perusahaan 

f. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

g. Melakukan tugas-tugas lainyang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

h. Peduli atas lingkungan kerjanya 

9. Sales Canvaser 

a. Membuka / mengembangkan & memelihara Outlet- outlet yang sudah ada 
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b. Menjual   produk  sesuai  target   penjualan  secara  tunai  dan melakukan  

penagihan  piutang  yang selanjutnya disetorkan pada kasir 

c. Merawat SDK yang menjadi tanggung jawabnya 

d. Melakukan pendataan, pemberian informasi dan analisa potensi pasar  

e. Mencatat dan melaporkan keluhan-keluhan pelanggan 

f. Membuat laporan sispro penjualan secara efektif dan efisien    

g. Memanage/mengelola bawahannya secara efektif dan efisien 

h. Membina hubungan baik dengan pelanggan 

i. Menjaga nama baik perusahaan 

j. Membantu kegiatan promosi, seperti mendistribusikan barang promosi 

(ABJ-MP) ke Pelanggan 

k. Sebagai komunikator perusahaan kepada pelanggan 

l. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan timnya 

m. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

n. Peduli atas lingkungan kerjanya 

10. Sales Dropper 

a. Mengirimkan dan menerima PI/PB ke & dari Dister/Grosir dengan tepat  

dan  benar (meliputi kuantiti,waktu dan prioritas) 

b. Mencatat dan melaporkan keluhan-keluhan pelanggan 

c. Membuat laporan sispro Penjualan secara efektif dan efisien 

d. Menghitung, merapikan dan menyetorkan uang tunai hasil penjualan 

kepada kasir 

e. Mengatur/mengelola bawahannya secara efektif dan efisien 
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f. Merawat SDK yang menjadi tanggung jawabnya 

g. Membina hubungan baik dengan pelanggan 

h. Menjaga nama baik perusahaan 

i. Membantu kegiatan promosi, seperti mendistribusikan barang promosi 

(ABJ-MP) ke Pelanggan 

j. Sebagai komunikator perusahaan kepada pelanggan 

k. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

l. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

m. Peduli atas lingkungan kerjanya 

11. Sales Rep 

a. Membuka/mengembangkan outlet-outlet baru dan memelihara outlet-

outlet yang sudah ada 

b. Mencari  dan   mengumpulkan  data  pelanggan,   data   pasar  dan   data  

pesaing  serta   membuat  laporannya untuk kepentingan Perusahaan 

c. Membuat laporan informasi dan analisa pasar 

d. Mencatat dan mengatasi keluhan pelanggan 

e. Membuat sispro penjualan secara efektif dan efisien 

f. Merawat SDK yang menjadi tanggung jawabnya 

g. Membantu kegiatan promosi atau event 

h. Spreading produk/program produk tertentu 

i. Membantu pengiriman produk yang bersifat mendesak 

j. Melakukan Penagihan ke Outlet/Kolektor 

k. Survey atas pengajuan ABJ 
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l. Memantau aktifitas produk pesaing 

m. Mengirimkan electric cooler atau ABJ 

n. Melakukan penarikan electric cooler 

o. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

p. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

q. Peduli atas lingkungan kerjanya 

12. Assistan Sales Canvaser 

a. Melakukan bongkar muat PI & PB 

b. Mengecek produk pada waktu keberangkatan 

c. Membantu Salesman melayani Pelanggan/Outlet 

d. Membantu Salesman merawat SDK 

e. Bertanggung jawab atas keberadaan produk yang dibawanya saat 

pengiriman 

f. Membantu pengiriman ABJ-MP ke Pelanggan/Outlet 

g. Menggantikan Sales Kanvaser apabila tidak masuk dan  mengambil  

kendaraan di bengkel  dengan catatan mempunyai SIM dan disetujui oleh 

Sales Supervisor 

h. Membantu memarkir kendaraan pada areal parkir perusahaan (apabila 

sudah memiliki SIM) 

i. Membersihkan kendaraan 

j. Menyerahkan kunci kendaraan pada Satpam 

k. Menjaga nama baik perusahaan 

l. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 
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m. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

n. Peduli atas lingkungan kerjanya 

13. Assistan Sales Dropper 

a. Melakukan bongkar muat PI & PB 

b. Mengecek produk pada waktu keberangkatan 

c. Membantu Salesman melayani Pelanggan/Outlet 

d. Membantu Salesman merawat SDK 

e. Bertanggung jawab atas keberadaan produk yang dibawanya saat 

pengiriman 

f. Membantu pengiriman ABJ-MP ke Pelanggan/Outlet 

g. Menggantikan Sales Droper apabila tidak masuk dan  mengambil  

kendaraan  di  bengkel  dengan  catatan mempunyai SIM dan disetujui 

oleh Sales Supervisor 

h. Membantu memarkir kendaraan pada areal parkir perusahaan (apabila 

sudah memiliki SIM) 

i. Membersihkan kendaraan 

j. Menyerahkan kunci kendaraan pada Satpam 

k. Menjaga nama baik perusahaan 

l. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

m. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

n. Peduli atas lingkungan kerjanya 

 

 



52 

 
 

12. Kepala Regu Gudang 

a. Bertangung jawab  atas  pelaksanaan  manajemen  stok  barang di gudang 

serta Sistem & Prosedur  Pergudangan 

b. Bertanggung jawab serta menjaga kebenaran dan keberadaan fisik barang 

c. Menganalisa   dan   melaporkan   segala   aktivitas  gudang  secara  akurat  

dan  tepat  waktu,   baik  administrasi maupun fisik 

d. Memeriksa   kelengkapan   bukkti-bukti   penerimaan   dan   pengeluaran  

barang  di   gudang   serta   otorisasinya 

e. Melakukan   stock  opname,    bersama   seluruh  Staf  Administrasi,   

Asisten  Gudang  dan  Spv Administrasi 

f. Mengatur dan mengelola staf dan pekerjaannya 

g. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

h. Melakukan tugas-tugas lainyang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

i. Peduli atas lingkungan kerjanya 

13. Petugas Gudang 

a. Menerima dan mengeluarkan fisik barang (Produk & Alat Bantu 

Jual/Material Promo) 

b. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keberadaan fisik barang 

c. Menjamin terlaksananya metode FIFO (First In First Out - Masuk 

Pertama, Keluar Pertama) 

d. Membantu pelaksanaa Stok Opname 

e. Mengatur dan menjaga penempatan persediaan sesuai Klafisikasi dan 

Standarisasi 
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f. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

g. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktifitas Gudang 

h. Peduli atas lingkungan kerjanya 

14. Satpam 

a. Bertanggung jawab atas keamanan asset perusahaan 

b. Melakukan pemeriksaan setiap keluar masuknya orang, surat dan 

kendaraan 

c. Menerima dan mencatat DO Salesman 

d. Melakukan pengontrolan rutin di dalam wilayah tugasnya 

e. Mengatur ketertiban parkir kendaraan 

f. Membantu mengawasi kegiatan Stock Opname gudang 

g. Mengawal Kasir ke Bank 

h. Membuat laporan harian kegiatan Satpam dalam jurnal Satpam 

i. Melakukan serah terima sesuai jadual kerja 

j. Melakukan serah terima penitipan kunci dan surat-surat kendaraan 

k. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

l. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

m. Peduli atas lingkungan kerjanya 

15. Office Boy 

a. Setiap hari membersihkan ruangan kantor, inventaris dan halaman kantor 

b. Membuka, memeriksa dan mengunci ruangan kantor 

c. Menyalakan dan mematikan alat-alat penerangan, pendingin ruangan dan 

alat perkantoran lainnya 
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d. Membantu dan menata ruang meeting 

e. Setiap pagi mengambil ekstra kantor dari gudang dan mendistribusikannya 

ke seluruh karyawan 

f. Melayanani tamu perusahaan dalam hal menyuguhkan minum 

g. Membantu  melayani  kebutuhan  seluruh  karyawan   dalam   hal   

mendistribusikan  surat-surat dan foto copy 

h. Mengambil/ mengumpulkan Kartu Absensi Karyawan 

i. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dan teamnya 

j. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya 

k. Peduli atas lingkungan kerjanya 

4.1.4 Kepegawaian 

 Jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumah 37 orang. 

Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran instrumen penelitian berupa kuesioner 

sehingga diperoleh data responden yang dibagi berdasarkan kelompok unit kerja, 

umur, tingkat pendidikan, masa kerja dan jenis kelamin. 

1. Responden berdasarkan Unit Kerja 

Penyajian responden berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1  

Responden berdasarkan unit kerja 

 

No Unit Kerja Jumlah 

1 Penjualan 24 

2 Administrasi 8 

3 Personalia dan Umum 5 

Total 37 

Sumber: PT Sinar Sosro Tasikmalaya, 2019 

2. Responden berdasarkan Umur 

Penyajian responden berdasarkan umur adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2  

Responden berdasarkan Umur 

 

No Umur Jumlah 

1 < 20 Tahun 1 

2 21- 30 Tahun 5 

3 31- 40 Tahun 11 

4 41- 50 Tahun 11 

5 51- 55 Tahun 9 

Total 37 

Sumber: PT Sinar Sosro Tasikmalaya, 2019 

 

3. Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Penyajian responden berdasarkan tingkat pendidikan adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Responden berdasarkan tingkat pendidikan 

 

No Pendidikan Jumlah 

1 S1 4 

2 D3 2 

3 SMA/Sederajat 30 

4 SMP/Sederajat 1 

5 SD 0 

Total 37 

Sumber: PT Sinar Sosro Tasikmalaya, 2019 

 

4. Responden berdasarkan Masa Kerja 

Penyajian responden berdasarkan masa kerja adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Responden berdasarkan masa kerja 

 

No Masa Kerja Jumlah 

1 < 5 Tahun 7 

2 5 - 10 Tahun 6 

3 11- 20 Tahun 8 

4 > 20 Tahun 16 

Total 37 

Sumber: PT Sinar Sosro Tasikmalaya, 2019 

 

14. Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Penyajian responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5 

Responden berdasarkan jenis kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 3 

2 Perempuan 34 

Total 37 

Sumber: PT Sinar Sosro Tasikmalaya, 2019 

 

4.1.5 Fasilitas yang Dimiliki 

PT. Sinar Sosro Tasikmalaya yang bergerak dibidang minuman ringan 

seperti halnya perusahaan yang lain PT. Sinar Sosro Tasikmalaya juga 

mempunyai fasilitas-fasilitas diantaranya yaitu fasilitas operasional dan fasilitas 

umum. 

4.1.5.1 Fasilitas Operasional 

Fasilitas operasional adalah fasilitas yang menunjang berjalannya 

kegiatan bekerja. Fasilitas operasional yang dimiliki oleh PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Fasilitas Operasional PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

 

No Fasilitas Jumlah 

1 Komputer 13 

2 Mobil 3 

3 Motor 2 

Sumber : PT. Sinar Sosro Tasikmalaya, 2019 
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4.1.5.2 Fasilitas Umum 

Fasilitas umum adalah sarana dan prasana yang disediakan oleh 

pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-hari. 

Fasilitas umum yang dimiliki oleh PT. Sinar Sosro Tasikmalaya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Fasilitas Umum PT. Sinar Sosro Tasikmalaya 

 

NO Fasilitas Jumlah 

1 Gedung Kantor 1 

2 Mushola 1 

3 Ruang Meeting 1 

4 Ruang Tamu 1 

5 Mess 1 

6 Toilet 5 

7 Gudang 1 

8 Post Satpam 1 

         Sumber : PT. Sinar Sosro Tasikmalaya, 2019 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaaan Variabel Disiplin Kerja 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel penelitian 

penulis akan mendeskripsikan masing-masing item pernyataan dari variabel X 

yaitu disiplin kerja, sehingga dapat diketahui berapa banyak responden yang 

memilih alternatif jawaban tertentu. Untuk menerangkan tanggapan responden 

terhadap variabel penelitian, dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan 
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berkaitan dengan pernyataan yang ada. Pernyataan dari variabel displin kerja 

adalah 8 pernyataan. 

4.2.1.1 Tanggapan Responden terhadap Disiplin Kerja 

Pernyataan dari variabel disiplin kerja memiliki 8 pernyataan dengan 

lima kriteria jawaban. Hasil tanggapan responden terhadap item pernyataan 

variabel disiplin kerja dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 

 Tabel 4.8  

 Tanggapan Responden mengenai: 

Tujuan yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuan 

pegawai yang bersangkutan 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 37.84 

Setuju 4 23 92 62.16 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0 

Jumlah   37 162 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 70 atau sebesar 37,84%, yang 

menyatakn setuju sebanyak 23 orang, jumlah skor 92 atau sebesar 62,16%, dan 

tidak ada yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju sangat tidak setuju atau 

sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.8 adalah 162, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel  
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3.2 pada halaman 32.  

Tabel 4.9 

 Tanggapan Responden mengenai: 

Pemimpin harus dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 19 95 51.35 

Setuju 4 18 72 48.65 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0 

Jumlah   37 167 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 19 orang, jumlah skor 95 atau sebesar 51,35%, yang 

menyatakn setuju sebanyak 18 orang, jumlah skor 72 atau sebesar 48,65%, dan 

tidak ada yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju atau 

sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.9 adalah 167, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 

3.2 pada halaman 32.  
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Tabel 4.10 

 Tanggapan Responden mengenai: 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) yang diterima memuaskan dapat 

mempengaruhi kedisiplinan karyawan 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 17 85 45.95 

Setuju 4 18 72 48.65 

Kurang Setuju 3 2 6 5.41 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0 

Jumlah   37 163 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 17 orang, jumlah skor 85 atau sebesar 45,95%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 18 orang, jumlah skor 72 atau sebesar 48,65%, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 2 orang, jumlah skor 6 atau sebesar 5,41% 

dan tidak ada yang menyatakn tidak setuju, sangat tidak setuju atau sebesar 

0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.10 adalah 163, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 32.  
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Tabel 4.11 

 Tanggapan Responden mengenai: 

Keadilan pimpinan sudah diterapkan dengan baik pada perusahaan 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0.00 

Setuju 4 10 40 27.03 

Kurang Setuju 3 14 42 37.84 

Tidak Setuju 2 10 20 27.03 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 3 3 8.1081081 

Jumlah   37 105 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 40 atau sebesar 27,03%, yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 42 atau sebesar 37,84%, yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 20 atau sebesar 27,03% , 

yang menyatakn sangat tidak setuju sebanyak 1 orang jumlah skor 3 atau sebesar 

8,108 dan tidak ada yang menyatakn sangat setuju  atau sebesar 0,00%. Total 

jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.11 adalah 105, ini berarti pernyataan 

tersebut masuk dalam kategori cukup baik berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 32.  
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Tabel 4.12 

 Tanggapan Responden mengenai: 

Pimpinan yang selalu aktif dalam melakukan pengawasan membuat saya 

lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 19 95 51.35 

Setuju 4 17 68 45.95 

Kurang Setuju 3 1 3 2.70 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0 

Jumlah   37 166 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 19 orang, jumlah skor 95 atau sebesar 51,35%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 17 orang, jumlah skor 68 atau sebesar 45,95%, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 3 atau sebesar 2,70% , 

dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju  atau sebesar 

0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.12 adalah 166, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 32.  
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Tabel 4.13 

 Tanggapan Responden mengenai: 

Penindakan yang konsisten dalam melaksankaan peraturan peusahaan 

membuat saya selalu disiplin 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 37.84 

Setuju 4 23 92 62.16 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0 

Jumlah   37 162 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 70 atau sebesar 37,84%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 23 orang, jumlah skor 92 atau sebesar 62,16%, dan 

tidak ada yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju  atau 

sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.13 adalah 162, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 

3.2 pada halaman 32.  
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Tabel 4.14 

Tanggapan Responden mengenai: 

Sanksi hukuman yang diterapkan akan ikut mempengaruhi baik/buruknya 

kedisiplinan pegawai 

 

Uraian Skor 
 Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5  10 50 27.03 

Setuju 4  25 100 67.57 

Kurang Setuju 3  2 6 5.41 

Tidak Setuju 2  0 0 0.00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 

 
0 0 0 

Jumlah    37 156 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 50 atau sebesar 27,03%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 25 orang, jumlah skor 100 atau sebesar 67,57%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 2 orang, jumlah skor 6 atau sebesar 

5,41%,   dan tidak ada yang menyatakn tidak setuju, sangat tidak setuju  atau 

sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.14 adalah 156, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 32. 
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Tabel 4.15 

Tanggapan Responden mengenai: 

Keharmonisan hubungan diantara karyawan dapat menciptakan 

kedisiplinan yang baik ditempat saya kerja 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 40.54 

Setuju 4 21 84 56.76 

Kurang Setuju 3 1 3 2.70 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0 

Jumlah   37 162 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 15 orang, jumlah skor 75 atau sebesar 40,54%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 21 orang, jumlah skor 84 atau sebesar 56,76%, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 3 atau sebesar 2,70%,   

dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju  atau sebesar 

0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.15 adalah 162, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 32. 

Dari penilaian indikator pada table-tabel diatas, maka dapat diketahui 

bahwa nilai tanggapan responden terhadap disiplin kerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Rekapitulasi Tanggapan responden terhadap Disiplin Kerja 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.16 maka diperoleh jumlah skor rata-rata tanggapan 

responden terhadap 8 pernyataan yang berhubungan dengan Disiplin Kerja adalah 

155.375. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa disiplin 

kerja di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya berada pada kategori baik, terlihat dari 

proses disiplin yang sudah berjalan seperti penindakan yang selalu konsisten 

dalam melaksanakan peraturan dan sanksi hukuman yang diterapkan kepada 

karyawan yang indisipliner selain itu juga pimpinan dapat dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahanya. 

No Pernyataan 
Target 

Skor 

Jumlah 

Skor 
Kategori 

1 

 

Tujuan dari pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai 

harus sesuai dengan kemampuan pegawai yang 

bersangkutan 
157-185 162 Sangat Baik 

2 
Pimpinan harus dapat dijadikan teladan dan panutan oleh 

para bawahannya  
157-185 167 Sangat Baik 

3 
Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) yang diterima 

memuaskan dapat mempengaruhi kedisiplinan karyawan  
157-185 163 Sangat Baik 

4 
Keadilan pimpinan sudah diterapkan dengan baik pada 

perusahaan 97-126 105 Cukup Baik 

5 

Pimpina yang selalu aktif dalam melakukan pengawasan 

membuat saya lebih bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

157-185 166 Sangat Baik 

6 
Penindakan yang konsisten dalam melaksanakan 

peraturan  perusahaan membuat saya selalu disiplin 157-185 162 Sangat Baik 

7 
Sanksi hukuman yang diterapkan akan ikut 

mempengaruhi baik/buruknya kedisiplinan pegawai  
127-156 156 Baik 

8 

Keharmonisan hubungan diantara karyawan dapat 

menciptakan kedisiplinan yang baik ditempat saya 

bekerja  

157-185 162 Sangat Baik 

Jumlah 1243 Sangat Baik 

Rata-rata 155.375 Baik 
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4.2.2 Pelaksanaaan Variabel Kinerja Karyawan 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel penelitian 

penulis akan mendeskripsikan masing-masing item pernyataan dari variabel Y 

yaitu kinerja karyawan, sehingga dapat diketahui berapa banyak responden yang 

memilih alternatif jawaban tertentu. Untuk menerangkan tanggapan responden 

terhadap variabel penelitian, dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan 

berkaitan dengan pernyataan yang ada. Pernyataan dari variabel kinerja karyawan 

terdapat 9 pernyataan. 

4.2.2.1 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kinerja Karyawan 

Pernyataan dari variabel Y kinerja karyawan memiliki 9 pernyataan 

dengan lima kriteria jawaban. Hasil tanggapan responden terhadap item 

pernyataan variabel kinerja karyawan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 

Tabel 4.17 

Tanggapan Responden mengenai: 
Saya dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang telah ditentukan 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 8 40 21.62 

Setuju 4 28 112 75.68 

Kurang Setuju 3 1 3 2.70 

Tidak Setuju 2  0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1  0 0 0 

Jumlah   37 155 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 8 orang, jumlah skor 40 atau sebesar 21,62%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 28 orang, jumlah skor 112 atau sebesar 75,68%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 3 atau sebesar 
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2,70%,   dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju  atau 

sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.17 adalah 155, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 32.  

Tabel 4.18 

Tanggapan Responden mengenai: 
Kemampuan dalam meningkatkan jumlah pekerjaan menandakan bahwa kinerja 

saya semakin baik 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 10 50 27.03 

Setuju 4 24 96 64.86 

Kurang Setuju 3 3 9 8.11 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   37 155 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 50 atau sebesar 27,03%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 24 orang, jumlah skor 96 atau sebesar 64,86%, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 3 orang, jumlah skor 9 atau sebesar 8,11%,   

dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju  atau sebesar 

0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.18 adalah 155, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 32.  
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Tabel 4.19 

Tanggapan Responden mengenai: 
Kualitas pekerjaan yang hasilnya baik membuat saya merasa puas dan 

bangga akan hasil kerja saya 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 37.84 

Setuju 4 21 84 56.76 

Kurang Setuju 3 2 6 5.41 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   37 160 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 70 atau sebesar 37,84%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 21 orang, jumlah skor 84 atau sebesar 56,76%, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 2 orang, jumlah skor 6 atau sebesar 5,41%,   

dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju  atau sebesar 

0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.19 adalah 160, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 32.  

Tabel 4.20 

Tanggapan Responden mengenai: 
Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 12 60 32.43 

Setuju 4 25 100 67.57 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   37 160 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 12 orang, jumlah skor 60 atau sebesar 32,43%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 25 orang, jumlah skor 100 atau sebesar 67,57%,  

dan tidak ada yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju  

atau sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.20 adalah 

160, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan 

tabel 3.2 pada halaman 32.  

Tabel 4.21 

Tanggapan Responden mengenai: 
Dalam bekerja saya selalu menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 40.54 

Setuju 4 22 88 59.46 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   37 163 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 15 orang, jumlah skor 75 atau sebesar 40,54%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 22 orang, jumlah skor 88 atau sebesar 59,46%,  dan 

tidak ada yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju  atau 

sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.21 adalah 163, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 

3.1 pada halaman 32.  
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Tabel 4.22 

Tanggapan Responden mengenai: 
Saya selalu hadir tepat waktu dalam bekerja 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 29.73 

Setuju 4 25 100 67.57 

Kurang Setuju 3 1 3 2.70 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   37 158 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 11 orang, jumlah skor 55 atau sebesar 29,73%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 25 orang, jumlah skor 100 atau sebesar 67,57%,  

yang menyatakan  kurang setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 3 atau sebesar 

27,70%,  dan tidak ada yang menyatakan  tidak setuju, sangat tidak setuju  atau 

sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.22 adalah 158, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 

3.2 pada halaman 32.  

Tabel 4.23 

Tanggapan Responden mengenai: 
Kehadiran karyawan yang tepat waktu untuk memulai suatu pekerjaan dapat 

meningkatkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 29.73 

Setuju 4 22 88 59.46 

Kurang Setuju 3 4 12 10.81 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   37 155 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 11 orang, jumlah skor 55 atau sebesar 29,73%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 22 orang, jumlah skor 88 atau sebesar 59,46%,  

yang menyatakan  kurang setuju sebanyak 4 orang, jumlah skor 12 atau sebesar 

10,81%,  dan tidak ada yang menyatakan  tidak setuju, sangat tidak setuju  atau 

sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.23 adalah 155, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 32.  

Tabel 4.24 

Tanggapan Responden mengenai: 

Saya dapat membina kerjasama yang baik dengan rekan kerja yang lain 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 29.73 

Setuju 4 26 104 70.27 

Kurang Setuju 3 0 0 0.00 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   37 159 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 11 orang, jumlah skor 55 atau sebesar 29,73%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 26 orang, jumlah skor 104 atau sebesar 70,27%,  

dan tidak ada yang menyatakan kurang setuju,  tidak setuju, sangat tidak setuju  

atau sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.24 adalah 

159, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan 

tabel 3.2 pada halaman 32.  
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Tabel 4.25 

Tanggapan Responden mengenai: 
Adanya kerjasama antar karyawan dapat mempercepat penyelesaian proses 

pekerjaan 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 13 65 35.14 

Setuju 4 23 92 62.16 

Kurang Setuju 3 1 3 2.70 

Tidak Setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   37 160 100.00 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.25 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 13 orang, jumlah skor 65 atau sebesar 35,14%, yang 

menyatakan  setuju sebanyak 23 orang, jumlah skor 92 atau sebesar 62,16%,  

yang menyatakan  kurang setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 3 atau sebesar 

2,70%,  dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju  atau 

sebesar 0,00%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.25 adalah 160, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 

3.2 pada halaman 32.  

Dari penilaian indikator pada table-tabel diatas, maka dapat diketahui 

bahwa nilai tanggapan responden terhadap disiplin kerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.26 

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Kinerja Karyawan 

 

No Pernyataan Target Skor Jumlah Skor kategori 

1 
Saya dapat menyelesaikan tugas sesuai 

dengan target yang telah ditentukan 
127-156 155 Baik 

2 

Kemampuan dalam meningkatkan jumlah 

pekerjaan menandakan bahwa kinerja saya 

semakin baik 

127-156 155 Baik 

3 

Kualitas pekerjaan yang hasilnya baik 

membuat saya merasa puas dan bangga akan 

hasil kerja saya 

157-185 160 Sangat Baik  

4 Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 157-185 160 Sangat Baik 

5 
Dalam bekerja saya selalu menggunakan 

waktu yang ada dengan sebaik-baiknya 
157-185 163 Sangat Baik 

6 Saya selalu hadir tepat waktu dalam bekerja 157-185 158 Sangat Baik 

7 

Kehadiran karyawan yang tepat waktu untuk 

memulai suatu pekerjaan dapat meningkatkan 

jumlah pekerjaan yang dihasilkan 
127-156 155 Baik 

8 
Saya dapat membina kerjasama yang baik 

dengan rekan kerja yang lain 
157-185 159 Sangat Baik 

9 
Adanya kerjasama antar karyawan dapat 

mempercepat penyelesaian proses pekerjaan 
157-185 160 Sangat Baik 

Jumlah 1425 Sangat Baik 

Rata-rata 158.333 Sangat Baik 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.26 maka diperoleh jumlah skor rata-rata tanggapan 

responden terhadap 9 pernyataan yang berhubungan dengan kinerja karyawan 

adalah 158,333. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

kinerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya berada pada kategori sangat 

baik, hal ini terlihat dari hubungan kerja sama antara semua divisi dengan atasan 

sudah berjalan dengan baik, karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

tepat waktu, selain itu juga karyawan selalu hadir tepat waktu dan menggunakan 

waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga karyawan dapat menyelsaikan 

tugas sesuai dengan target yang telah ditentukan. 
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4.2.3 Analisis Data 

4.2.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan sebarapa baik suatu instrumen 

digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. Untuk menguji 

validitas konstruk dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir 

pertanyaan dengan skor totalnya (Sugiyono, 2012: 14). 

Mencari nilai validitas di sebuah item kita mengkolerasikan skor item 

dengan total item-item tersebut. Jika koefisien korelasinya sama atau diatas 0,3 

maka item tersebut dinyatakan valid. Tetapi apabila nilai korelasinya dibawah 0,3 

maka item tersebut dinyatakan tidak valid. 

Tabel 4.27 

Hasil Perhitungan Uji Validitas Disiplin Kerja 

 

No Pernyataan R Hitung R Kritik Kriteria 

1 P1 0,381 0,3 Valid 

2 P2 0,535 0,3 Valid 

3 P3 0,540 0,3 Valid 

4 P4 0,586 0,3 Valid 

5 P5 0,540 0,3 Valid 

6 P6 0,98 0,3 Tidak Valid 

7 P7 0'526 0,3 Valid 

8 P8 0,475 0,3 Valid 

9 P9 0,165 0,3 Tidak Valid 

10 P10 0,343 0,3 Valid 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui bahwa dari seluruh  butir 

pernyataan pada variabel disiplin kerja ada yang dinyatakan valid dan tidak valid 

sehingga hanya dapat digunakan yang valid sebanyak 8 butir pernyataan. 
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Sedangkan hasil dari Uji Validitas pernyataan untuk masing-masing 

variabel dari kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

                                           Tabel 4.28 

       Hasil Perhitungan Uji Validitas Kinerja Karyawan 

 

No Pernyataan R Hitung R Kritik Kriteria 

1 P1 0,433 0,3 Valid 

2 P2 0,373 0,3 Valid 

3 P3 0,488 0,3 Valid 

4 P4 0,515 0,3 Valid 

5 P5 0,477 0,3 Valid 

6 P6 0,609 0,3 Valid 

7 P7 0,345 0,3 Valid 

8 P8 0,569 0,3 Valid 

9 P9 0,099 0,3 Tidak Valid 

10 P10 0,339 0,3 Valid 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui bahwa dari seluruh  butir 

pernyataan pada variabel kinerja karyawan ada yang dinyatakan valid dan tidak 

valid sehingga hanya dapat digunakan yang valid sebanyak 9 butir pernyataan. 

4.2.3.2 UJji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas menunjukan konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Suatu kuisioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsistensi atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang jika dicobakan secara berulang-ulang pada kelompok yang sama 

akan menghasilkan data yang sama dengan asumsi tidak terdapat perubahan 

psikologis terhadap responden.  
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Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. Dengan metode Alpha Cronbach, koefisien yang diukur akan beragam 

antara 0 hingga 1. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki 

nilai Alpha Cronbach > 0,60 (Gozali, 2011). 

                                           Tabel 4.29 

       Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Disiplin Kerja 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.695 9 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

adalah  0,695, dikarenakan niai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6 maka variabel 

disiplin kerja dinyatakan reliable. 

Sedangkan hasil dari uji validitas pernyataan untuk masing-masing 

variabel dari kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Kinerja Karyawan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.683 10 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 
 

Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

adalah  0,683. Dikarenakan niai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6 maka variabel 

kinerja karyawan dinyatakan reliable. 
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4.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determianasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel variabel terakhir. Penggunaan koefisien 

determinsi (R2) menghasilkan nilai yang relatif kecil daripada nilai koefisien 

determinasi (R2). 

                                            Tabel 4.31 

                           Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .361a .130 .105 2.02672 

a. Predictors: (Constant), X 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

 
Jadi berdasarkan tabel diatas, maka diketahui nilai R sebesar 0,361 yaitu: 

KD = R2 x 100%  

= (0,361)2 x 100% 

=0,130 x 100% 

=13% 

Dari hasil perhitungan diatas diketahui hasil 13% artinya bahwa 

pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 13% di PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya, sedangkan 87% nya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 
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4.2.3.4 Uji Regresi Linier Sederhana 

Uji regresi linier sederhana  untuk mengukur besarnya pengaruh satu 

variabel bebas atau variabel independen atau variabel predictor atau variabel X 

terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau 

variabel Y. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi 

linear sederhana adalah: 

1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama 

2. Jumlah variabel bebas (X) adalah 1 (satu) 

3. Nilai residual harus berdistribusi normal 

4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas (X) dengan variabel 

tergantung(Y). 

5. Tidak terjadi gejala heteroskedastistas 

6. Tidak terjadi gejala autokorelasi ( untuk data time series). 

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: 

 

Y’ = a + bX 

 

Dimana: 

Y = Subyek/nilai dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a  = Harga bila X = 0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. 

Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan. 
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X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

                                                   Tabel 4.32 

                                Hasil Perhitungan Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.362 4.888  5.598 .000 

X .332 .145 .361 2.287 .028 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 
Berdasarkan tabel diatasmaka diperoleh bilangan konstanta (a) sebesar 

27,362 dan koefisien variabel (b) disiplin kerja sebesar 0,332 dengan demikian 

dapat ditentukan persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = a + Bx 

Y = 27,362 + 0,332 X  

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat disimpulkan dari masing 

masing variabel adalah konstanta sebesar 27,362 diartikan bahwa variabel X jika 

tetap atau tidak mengalami penambahan atau penurunan maka kinerja karyawan 

akan sebesar 27,362. 

Konstanta variabel X sebesar + 0,332 dapat diartikan bahwa setiap 

peningkatan prsepsi terhadap variabel disiplin kerja sebsar 1 satuan maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan sebesar + 0,332. 
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4.2.4 Uji T 

4.2.4.1 Uji Parsial (T) 

  Pengujian secara Parsial 

  Dengan kriteria thitung  > ttabel dan nilai sig < 0,05 

  Hipotesis statistika dirumuskan sebagai berikut: 

Ho = 0, artinya disiplin kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Sinar Sosro Tasikmalaya tahun 2019 

Ha  ≠ 0, artinya disiplin kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Sinar Sosro Tasikmalaya tahun 2019.  

Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti selanjutnya menggunakan software 

SPSS Versi 25 agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat. Pengolahan 

data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS  

 Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013: 17) adalah dengan  menggunakan 

angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

 

 

 

 

 



83 

 
 

                                                  Tabel 4.33 

                                           Hasil Perhitungan Uji Parsial (T) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.362 4.888  5.598 .000 

X .332 b.145 .361 2.287 .028 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

 

 
Berdasarkan tabel hasil perhitungan uji t diketahu nilai t hitung sebesar 

2,287 > 1,895 dengan signifikan 0,028 < 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya bahwa variabel independen (disiplin kerja) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (kinerja karyawan) pada PT. Sinar Sosro Tasikmalaya. 

Hal ini sesuai dengan pengamatan dilapangan bahwa disiplin di PT.Sinar 

Sosro Tasikmalaya telah berjalan baik, keharmonisan hubungan diantara 

karyawan sudah diciptakan dan diperbaiki setiap harinya, sehingga dapat 

menciptakan kedisiplinan yang baik di tempat kerja mereka, selain itu juga 

hubungan kerja sama antara semua devisi dengan atasan sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini disebabkan karena karyawan dan pimpinan perusahaan mengerti 

bahwa kerjasama yang baik atara karyawan dapat mempercepat penyelesaian 

proses pekerjaan itu sendiri selain itu keberhasilan suatu perusahaan tidak 

bergantung pada masing-masing individu, melainkan pada kerjasama karyawan 

yang berada di dalamnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka  

dilakukan pengujian validitas untuk mengukur sah tidaknya suatu  kuesioner. 

Kemudian dilakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui  bahwa jawaban 

responden terhadap pernyataan konsisten. Hasil dari uji validitas dan reliabilitas 

menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam setiap variabel valid dan reliabel. 

Dari  pembahasan  yang  telah diuraikan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Disiplin kerja karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya secara umum 

memperoleh nilai baik, hal ini terlihat berdasarkan hasil jawaban dari 

responden sebanyak 37 orang yang menjawab 8 butir pernyataan mengenai 

disiplin kerja di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya dengan jumlah rata-rata sebesar 

155,375. 

2. Kinerja Karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya secara umum memperoleh 

nilai sangat baik, hal ini terlihat berdasarkan hasil jawaban dari responden 

sebanyak 37 orang yang menjawab 9 butir pernyataan mengenai kinerja 

karyawan di PT. Sinar Sosro Tasikmalaya dengan jumlah rata-rata sebesar 

158,333. 

3. Hasil Pengujian t telah membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 13% di PT. Sinar Sosro 

Tasikmalaya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Manajemen PT. Sinar Sosro Tasikmalaya agar terus meningkatkan disiplin 

kerja karyawan dengan memberikan sanksi hukuman kepada karyawan yang 

indisipliner agar karyawan lebih disiplin mematuhi peraturan perusahaan. 

2. Pimpinan hendaknya dapat menerapkan keadilan dengan baik di perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya hasil uji determinasi menunjukkan masih ada 

variabel-variabel lain  yang harus diperhatikan dalam penelitian ini. Penelitian-

penelitian lebih  lanjut, hendaknya menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, karena dengan semakin baik kinerja 

karyawan maka akan berpengaruh baik juga bagi target perusahaan. 
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KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT. SINAR SOSRO TASIKMALAYA 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan diperusahaan tempat 

Bapak/Ibu bekerja mengenai Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan, maka saya memohon kesediaan dan waktunya Bapak/Ibu untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. 

Demikian saya sampaikan, dan untuk waktu, kerjasama, dan kesediaan 

dari Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 

 

       Bandung, 31 Maret 2019 

        Hormat Saya, 

        

        Ulfa Parera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Data Responden 

 

Jenis Kelamin 

o Laki-laki 

o Perempuan 

Umur 

o < 20 Tahun 

o 21-30 Tahun 

o 31-40 Tahun 

Pendidikan Terakhir 

o S1 

o D3 

Lama Bekerja 

o < 5 Tahun 

o 5 – 10 Tahun 

 

 

 

 

o 41-50 Tahun 

o 51-55 Tahun 

 

 

o SMA / Sederajat 

o SMP / Sederajat 

 

o 11 – 20 Tahun 

o > 20 Tahun 

 

Petunjuk Pengisian 

 Berilah tanda ceklis (√) untuk setiap jawaban pernyataan yang paling tepat 

dan sesuai dengan keadaan dan mencerminkan pilihan Bapak/Ibu yang paling 

obyektif. 

 Semua pernyataan mempunyai lima alternatif jawaban, yaitu: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 



 
 

 
 

A. Variabel Disiplin Kerja (X) 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Tujuan dari pekerjaan yang dibebankan 

kepada pegawai harus sesuai dengan 

kemampuan pegawai yang bersangkutan 

     

2 Pimpinan harus dapat dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahannya 

     

3 Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) yang 

diterima memuaskan dapat mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan 

     

4 Keadilan pimpinan sudah diterapkan 

dengan baik pada perusahaan 

     

5 Pimpina yang selalu aktif dalam melakukan 

pengawasan membuat saya lebih 

bertanggung jawab dalam menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu 

     

6 Penindakan yang konsisten dalam 

melaksanakan peraturan  perusahaan 

membuat saya selalu disiplin 

     

7 Sanksi hukuman yang diterapkan akan ikut 

mempengaruhi baik/buruknya kedisiplinan 

pegawai 

     

8 Keharmonisan hubungan diantara karyawan 

dapat menciptakan kedisiplinan yang baik 

ditempat saya bekerja 

     

 

B. Variabel Kinerja (Y) 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Saya dapat menyelesaikan tugas sesuai 

dengan target yang telah ditentukan 
     

2 Kemampuan dalam meningkatkan jumlah 

pekerjaan menandakan bahwa kinerja saya 

semakin baik 

     

3 Kualitas pekerjaan yang hasilnya baik 

membuat saya merasa puas dan bangga 

akan hasil kerja saya 

     

4 Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu      

5 Dalam bekerja saya selalu menggunakan 

waktu yang ada dengan sebaik-baiknya 
     

6  Saya selalu hadir tepat waktu dalam bekerja      

7 Kehadiran karyawan yang tepat waktu 

untuk memulai suatu pekerjaan dapat 

meningkatkan jumlah pekerjaan yang 

dihasilkan 

     

8 Saya dapat membina kerjasama yang baik 

dengan rekan kerja yang lain 
     

9 Adanya kerjasama antar karyawan dapat 

mempercepat penyelesaian proses 

pekerjaan 
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