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ABSTRACT 

Agwi Darma Nugraha, 2019. THE EFFECT OF DISCIPLINE AND 

ORGANIZATIONAL CULTURE ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN PT. 

HASAKONA BINACIPTA, Master of Human Resource Management in the 

Postgraduate Program at Winaya Mukti University, under the guidance of Prof. 

(em). Dr. H. Suryana Sumantri, MSIE. as first Supervisor and Prof. DR. H. 

Nandan Limakrisna, Ir., MM. as second Superviser. 

PT. Hasakona Binacipta is a private company that is dedicated to building 

the latest human resources in addition to seeking profit. Many product’s of PT. 

Hasakona binacipta is used by several well-known companies and the world, thus 

making the human resources in it must be able to design globally and winning the 

battle. 

But on the other side, PT. Hasakona is also confronted by several 

obstacles, such as targets within the company that have not been reached and a 

large number of employees delay. 

The purpose of this study is to find out and analyze: (1) Discipline (2) 

Organizational Culture (3) Employee Performance (4) Effect of Discipline and 

Organizational Culture on Employee Performance. 

The research method used was an explanatory survey, descriptive survey 

and Path Analysis. 

Based on the results of the study found that there are other factors that 

make targets in the company have not been achieved and a large number of 

employees delay, is another variables from Dicipline and Organization Culture. 

PT. Hasakona Binacipta must find other variables and improve so that employee 

performance increases. 
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ABSTRAK 

Agwi Darma Nugraha, 2019. PENGARUH DISIPLIN DAN BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. HASAKONA 

BINACIPTA, Magister Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Program 

Pascasarjana Universitas Winaya Mukti, dibawah bimbingan Prof (em). Dr. H. 

Suryana Sumantri, MSIE. selaku Pembimbing 1 dan Prof. DR. H. Nandan 

Limakrisna, Ir., MM. selaku Pembimbing 2. 

 PT. Hasakona Binacipta merupakan perusahaan swasta yang 

mendedikasikan sebagai pembangun sumber daya manusia yang mutakhir 

disamping dalam mencari keuntungan. Banyak produk-produk PT. Hasakona 

binacipta yang digunakan oleh beberapa perusahaan ternama dan dunia membuat 

sumber daya manusia didalam harus mampu bersain secara global dan memenang 

pertarungan. 

 Namun pada sisi lai PT. Hasakona juga dihadapkan oleh beberapa kendala, 

seperti target-target dalam perusahaan belum tercapai dan angka keterlambatan 

yang besar. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu dan menganalisis: (1) 

Disiplin (2) Budaya Oraganisasi (3) Kinerja Karyawan (4) Pengaruh Disiplin dan 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. 

 Metode penelitian yang dilakukan menggunakan Analisis Jalur (Path 

Analysis), Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. 

 Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa ada factor lain yang membuat 

target-target dalam perusahaan belum tercapai dan angka keterlambatan yang 

besar, yaitu ada diluar variabel yang diteliti. Maka PT. Hasakona Binacipta harus 

mencari variabel lain dan meningkatkan agar Kinerja Karyawan meningkat. 

  

  

Kata Kunci: Disiplin, Budaya Organisasi dan Kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Ekonomi dunia saat ini dihadapkan pada kondisi yang terus berubah, 

tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menjaga momentum 

pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut perekonomian dunia saat ini 

dihadapkan pada masalah struktural diantaranya masalah demografi. Eropa, 

Jepang, Republik Rakyat Tiongkok dan Singapura, mereka mengalami 

masalah aging population yaitu dimana penduduknya didominasi kelompok 

diatas 40 tahun atau kompsosi piramida terbalik dimana usia tua lebih 

banyak dari pada yang muda. Sedangkan Indonesia masih memiliki 

demografi yang muda atau Young Demografic Composition. Ini yang 

membuat Indonesia memiliki kemampuan untuk tumbuh karena adanya 

faktor tenaga kerja muda yang lebih sehat yang masuk dalam angkatan 

kerja. Kondisi tersebut memiliki tantangannya masing-masing. Tantangan 

masalah aging population adalah biaya memelihara kesehatan. Sedangkan 

tantangan demografi muda adalah kuantitas dan kualitas sumber daya 

manusia. Kemajuan indsutri 4.0 (Automation, Analytics, Cyber-physical 

devices, and IoT (Internet of Things) akan mengubah banyak hal seperti 

jenis pekerjaan dan tenaga kerja yang dibutuhkan. (Mulyani, Sri. https : // 

www. kemenkeu. go. id / publikasi / berita / ini – tantangan – pembangunan 

– sumber – daya – manusia – di –tengah – kondisi – perekonomian – global 

/). 
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“Indonesia dan negara dengan demografi muda, pertanyaan nya 

pendidikan dan pelatihan apa yang bisa diberikan kepada generasi milenial 

agar mereka bisa adopt, adopt dan kemudian bisa innovate and create 

dalam era digital disruption dan teknologi yang berubah,” (Mulyani, Sri. 

https:// www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-tantangan-pembangunan-

sumber-daya-manusia-di-tengah-kondisi-perekonomian-global/). 

Di dalam konteks negara, pemerintah saat ini berfokus pada bagaimana 

investasi di bidang sumber daya manusia Indonesia dilakukan. Melalui 

APBN, 20 persen dari total anggaran belanja adalah untuk fungsi 

pendidikan. Namun menurut Menteri keuangan, jumlah anggaran bukanlah 

jawaban dari masalah pembangunan sumber daya manusia melainkan 

bagaimana anggaran tersebut diarahkan dan untuk apa. (Mulyani, Sri. 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-tantangan-pembangunan-

sumber-daya-manusia-di-tengah-kondisi-perekonomian-global/) 

“Indonesia sekarang ini dihadapi oleh 2 permasalah yang besar. Adanya 

perubahan lingkungan dan iklim bisnis yang cepat berubah. Perubahan yang 

cepat berubah menuntut keterampilan dan keahlian yang baik untuk dapat 

menangani permasalah tersebut. Lalu meningkatnya persaingan antar 

perusahaan mengharuskan perusahaan dapat mengelola kegiatan 

operasionalnya dengan efektif dan efisien.” (Mulyani, Sri. https: // www. 

kemenkeu. go. Id /publikasi /berita /ini-tantangan-pembangunan-sumber-

daya-manusia-di-tengah-kondisi-perekonomian-global/) 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-tantangan-pembangunan-sumber-daya-manusia-di-tengah-kondisi-perekonomian-global/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-tantangan-pembangunan-sumber-daya-manusia-di-tengah-kondisi-perekonomian-global/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-tantangan-pembangunan-sumber-daya-manusia-di-tengah-kondisi-perekonomian-global/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-tantangan-pembangunan-sumber-daya-manusia-di-tengah-kondisi-perekonomian-global/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-tantangan-pembangunan-sumber-daya-manusia-di-tengah-kondisi-perekonomian-global/
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Sumber daya manusia merupakan faktor utama untuk membangun dan 

menjalakan suatu proses untuk menghadapi ekonomi dunia, karena beberapa 

instansi pemerintah maupun swasta hanya terpaku dengan kegiatan 

operasionalnya. Bagi sebuah perusahaan sumber daya manusia sangatlah 

penting, dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Jika sumber daya manusia yang 

baik dalam sebuah perusahaan maka akan dapat memajukan perusahaan 

tersebut. (Sutadji, 2010:22). 

Sehubungan dengan permasalah tersebut, PT. Hasakona Binacipta harus 

mampu untuk menunjukan kinerja yang baik agar terwujudnya Visi dan 

Misi perusahaan. PT. Hasakona Binacipta didirikan untuk mengembangkan 

kemampuan perusahaan Indonesia dalam merancang dan membuat berbagai 

peralatan proses yang baik dan berkualitas, mengingat masih banyak 

peralatan proses yang diimpor dari Negara maju. PT. Hasakona Binacipta 

telah menyelesaikan proyek besar seperti Chevron, Pertamina, BP (British 

Petroleum), CIC Environmental Services Sdn Bhd (CIC) dan lain lain, maka 

PT. Hasakona Binacipta memiliki peranan untuk mencetak sumber daya 

manusia yang berdaya saing tinggi. 

PT. Hasakona Binacipta bukanlah hanya mengejar keuntungan 

financial, melainkan sebuah manufaktur secara efektif dan efisien dalam 

membantu Negara, terlihat pada visi perusahaan yaitu: “Menjadi 

Perusahaan Process Equipment, Plant Design and Services Yang 

Professional, Berdaya Saing dan Mampu Tumbuh dan Berkembang Dengan 
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Baik Serta Didukung Oleh Kemampuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Yang Kreatif dan Saling Menghargai”. Misi PT. Hasakona Binacipta yaitu: 

1. Unggul dalam processing problem identification, design and 

fabrication process equipment dan sevices. 

2. Memberikan jasa dan layanan terbaik bagi costumernya dengan 

wawasan manajemen mutakhir dan kemampuan memberikan solusi 

serta professionalisme pelayanan 

3. Menjadi wadah yang nyaman dan aman bagi sumber daya manusia 

untuk berkarya, berkreasi dan mencapai keberhasilan puncak. 

Melihat potensi-potensi yang ada di Indonesia, PT. Hasakona Binacipta 

berharap mampu memajukan Negara dengan karya anak bangsa yang handal 

dan berkompetensi yang mampu memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataanya PT. Hasakona 

masih belum mampu untuk mencapai target, bisa kita lihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Sasaran Mutu PT. Hasakona Binacipta No. Dok. HB.SP.01 

Sasaran Mutu Target Realita 

Meningkatkan penjualan 

perusahaan 

1 International Client (PO) Belum Tercapai 

4 New Clients (PO) Belum Tercapai 

2 Repeat Orders (PO) Belum Tercapai 

Respon penanganan 

complain 
Belum Tercapai 

Kepuasan Pelanggan Belum Tercapai 

Desain produk yang lebih baik 

Kemampuan menghitung 

proses 
Belum Tercapai 

Kemampuan mekanikal Belum Tercapai 

Kemampuan drawing Belum Tercapai 

Kemampuan elektrikal Belum Tercapai 

Kemampuan instrument Belum Tercapai 

Kualitas Produk yang sesuai 

dengan permintaan barang 

dan kualitas yang baik 

Kualitas work manship Belum Tercapai 

Anggaran Terkontrol Tercapai 

Delivery Time Tercapai 

Maintenance alat fabrikasi Belum Tercapai 
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Memenuhi syarat costumer 
Memenuhi Aprove 

Manufacture List 
Belum Tercapai 

Mempunyai karyawan yang 

terbaik 

Penyediaan tenaga kerja 

sesuai kebutuhan 
Tercapai 

Kompetensi Karyawan Belum Tercapai 

Rotasi dan mutasi Belum Tercapai 

Profit perusahaan PT. 

Hasakona Binacipta 
Reduce the operational Belum Tercapai 

Improvement dalam perbaikan 

Mutu 

Review S.O.P. Belum Tercapai 

Sharing Sesion Belum Tercapai 

Nihil Kecelakaan kerja dan 

PAK 

500.000 jam tanpa LTI Tercapai 

3.000 jam tanpa nearmiss Tercapai 

0 (zero) PAK Tercapai 

Mematuhi peraturan K3 
100% patuh pada peraturan 

K3 
Tercapai 

Sumber: Dokumen Sasaran Mutu PT. Hasakona Binacipta 

Dalam prosesnya yang terjadi dilapangan dan berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan 2 faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan yaitu faktor internal dan eksternal, yang secara rinci dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Fakor Internal yaitu: Disiplin, Motivasi dan etos kerja yang mendukung 

dan desain pekerjaan; Displin, Motivasi dan etos kerja yang mendukung 

ketercapaian target; Dukungan sumber daya yang bisa digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan tugas; Kebijakan perusahaan yang dapat 

merangsang (trigger) kreativitas dan inovasi; Perlakuan menyenangkan 

yang bisa diberikan pimpinan dan/atau rekan kerja; Praktik manajemen 

yang diterapkan oleh pimpinan; Lingkungan kerja yang ergonomis; 

Kesesuaian antara tugas yang diemban dengan latar belakang 

pendidikan, pengalaman, minat, keahlian dan keterampilan yang 

dikuasi; Dan komunikasi inter dengan individu dalam membangun 

kerja sama. 
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2. Faktor Eksternal yaitu: Peraturan perundangan, kebijakan pemerintah, 

dan situasi politis; Kemitraan (networking) yang dikembangkan; Kultur 

dan mindset lingkungan di sekitar organisasi (budaya organisasi); 

Dukungan masyarakat dan stakeholders secara keseluruhan; Tingkat 

persaingan; dan Dampak globalisasi. 

Faktor internal menyatakan bahwa tingkat disiplin karyawan rendah, 

terlihat pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Absensi Karyawan PT. Hasakona Binacipta (Februari – Mei 

2019) 

Periode Terlambat Karyawan 

25 Jan - 24 Feb 601 69 

25 Feb - 24 Mar 617 73 

25 Mar - 24 Apr 653 77 

25 Apr - 24 Mei 774 77 

Sumber: HRD PT. Hasakona Binacipta 

Berdasarkan tabel 1.2. diatas, terlihat bahwa tingkat kedisplinan 

karyawan PT. Hasakona Binacipta masih belum optimal.  

Faktor eksternal menyatakan bahwa budaya organisasi PT. Hasakona 

Binacipta masih mempunyai sifat vandalisme terutama pada People 

Orientation dan Team Orientation , terlihat dari Tabel 1.3. 

Tabel 1.3. Budaya Organisasi Buruk PT. Hasakona Binacipta 

Budaya Organisasi Buruk 

PT. Hasakona Binacipta 

Strata Sosial 

High Profile 

Karyawan yang sering bergosip tentang karyawan lain, 

kurangnya tenggang rasa. 
Sumber: Minutes Of Meeting, 1 Juli 2019 - HSE, HR & GA 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti bahwa disiplin 

karyawan PT. Hasakona Binacipta, menemukan tentang tidak disiplinnya 



 

 

 

 

 

7 

 

karyawan ketika masuk kerja. Seringnya terlambat masuk kerja menambah 

tingkat displin rendah. Ini akan menjadi budaya organisasi yang buruk bagi 

masa depan perusahaan, terlebih PT. Hasakona Binacipta menambah 

karyawan, ini akan membuat budaya organisasi yang berbahaya karena akan 

diikuti oleh karyawan yang baru. Tidak mudah menerapkan Visi dan Misi 

itu kepada sekitar 78 karyawan PT. Hasakona Binacipta. Kesadaran yang 

dimiliki dari dalam diri para karyawan untuk memiliki jiwa atau perasaan 

yang sama dalam memandang perusahaan mereka, sangatlah kurang. 

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah diatas dan untuk 

membuktikan fenomena atau fakta diatas maka peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Disiplin dan Budaya Oraganisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Hasakona Binacipta”. 

 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan data di atas dan persaingan yang semakin ketat di pasar 

dunia, maka rumusan masalah penelitian yang dapat dikembangkan antara 

lain:  

1. Ketika dalam melakukan tugas dan fungsinya karyawan PT. 

Hasakona Binacipta masih kurang amanah. 

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai karyawan, 

ditemukan bahwa tidak selarasnya pemikiran karyawan lama dan 

baru, sehingga dapat membuat kemunduran bagi perusahaan. 
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3. Karakter karyawan yang kurang mampu untuk kreatif dan bekerja 

secara efisien dan efektif. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah tersebut diatas, maka peneliti dapat 

merumuskan pokok permasalahan atau hal yang menjadi pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Disiplin karyawan di PT. Hasakona Binacipta? 

2. Bagaimana Budaya Organisasi karyawan di PT. Hasakona 

Binacipta? 

3. Bagaimana Kinerja karyawan di PT. Hasakona Binacipta? 

4. Bagaimana pengaruh displin dan budaya oraganisasi terhadap 

kinerja karyawan di PT. Hasakona Binacipta baik secara simultan 

maupun parsial ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin peneliti peroleh adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis disiplin pada karyawan di 

perusahaan PT. Hasakona Binacipta. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis budaya berorganisasi pada 

karyawan di perusahaan PT. Hasakona Binacipta.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pada karyawan di 

perusahaan PT. Hasakona Binacipta. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh displin dan budaya 

oraganisasi terhadap kinerja karyawan di PT. Hasakona Binacipta. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih 

bermanfaat untuk PT. Hasakona Binacipta terhadap displin, budaya 

organisasi, sistem tata kelola dan sumber daya manusia sehingga memiliki 

kegunaan sebagai berikut: 

 Bagi peneliti 

Dari penelitian ini, peneliti berharap mendapatkan banyak tambahan 

ilmu pengetahuan dan juga memperkaya wawasan mengenai sistem 

perusahaan manufaktur dan pembelajaran serta hal-hal yang terkait 

di dalamnya. 

 Bagi Perusahaan 

1. Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang 

beguna bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi terhadap Disiplin 

dan Budaya Berorganisasi terhadap Kinerja karyawan agar 

mampu memberikan perubahan dalam melaksanakan Visi dan 

Misi perusahaan PT. Hasakona Binacipta 

2. Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi para karyawan sebagai bahan evaluasi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai karyawan agar mampu 
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memberikan suasana bekerja yang lebih baik lagi terhadap 

perusahaan. 

 Bagi Peneliti lain 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan 

inspirasi kepada peneliti lain untuk meneliti lebih luas lagi tentang 

Budaya Berorganisasi dan Kinerja sebuah perusahaan manufaktur 

dengan berbagai variabel pendukungnya yang tidak diteliti pada 

penelitian ini dan ruang lingkup penelitian yang lebih luas lagi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Manajemen 

Manajemen merupakan ilmu sekaligus seni dalam mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dengan 

adanya manajemen diharapkan daya guna dan hasil guna unsur-unsur 

manajemen akan dapat ditingkatkan. 

Berikut ini dikemukakan mengenai pendapat beberapa ahli tentang 

pengertian manajemen : 

“Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

usaha-usaha dari para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

ditetapkan.” Menurut Handoko (2011:3). 

 

“Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya- sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” Menurut Stoner (2012:1). 

 

“Suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau 

pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata.” Badrudin (2014:4). 

 

“Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, 

menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

pelaksanaan, fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisassian, 

penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan” 

T. Hani Handoko (2000:10). 
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“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai satu tujuan” Melayu S.P. Hasibuan (2000:2) . 

 

Berdasarkan beberapa definisi yang ada di atas, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen merupakan kegiatan untuk mengatur suatu perencanaan 

supaya tujuan organisasi tercapai dengan baik. Kegiatan manajemen, 

terdiri dari adanya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, penempatan, dan motivasi, sehingga dapat tercipta 

koordinasi yang baik sesama anggota yang melaksanakan organisasi 

tersebut. 

2.1.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari 

manajemen. Manajemen sumber daya manusia lebih memfokuskan diri 

kepada unsur manusia atau pegawai yang dimana pegawai adalah aset 

utama organisasi yang harus dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan 

secara produktif. Berikut ini dikemukakan mengenai pendapat beberapa 

ahli tentang pengertian manajemen sumber daya manusia: 

“Proses memperoleh, melatih, nilai dan memberikan kompensasi 

kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan 

dan keamanan, serta masalah keadilan.” Dessler (2010:4). 

 

“Kebijakan, pelatihan, dan sistem yang mempengaruhi perilaku 

karyawan, sikap , dan performance.” Noe, at al (2012:2). 

 

“Sesuatu yang berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam 

suatu organisasi untuk menentukan dan efesiensi dilihat dari bakat 

seseorang untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi.” Mathis dan 

Jackson (2012:4). 
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“manusia yang bekerja di lingkungan organisasi (disebut juga personil, 

tenaga kerja, pekerja atau karyawan).” Nawawi (2015:40). 

 

Menurut Sofyandi (2009:6); “suatu strategi dalam menerapkan fungsi-

fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading and controlling, 

dalam setiap aktivitas atau fungsi operasional sumber daya manusia 

mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, 

penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian 

kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga 

pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi 

produktif dari sumbernya manusia organisasi terhadap pencapaian 

tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. 

 

Menurut Bohlarander dan Snell (2010:4); bahwa Pengertian 

manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahan, membuat 

pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang 

mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk 

dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan 

kepada mereka atas usahanya dan bekerja. 

 

Berdasarkan defenisi-defenisi yang telah dijelaskan di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu proses 

dalam perencanaan untuk mengatur sumber daya manusia yang dimiliki 

supaya bisa dipergunakan dan dimanfaatkan secara baik sehingga 

memberikan kualitas dan nilai tambah bagi perusahaan. 

 

2.1.3. Disiplin 

2.1.3.1. Pengertian Disiplin 

Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya 

manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja pegawai, 

semakin baik kinerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit 

bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan 

merupakan faktor yang utama yang diperlukan sebagai alat peringatan 

terhadap pegawai yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya. 

Sehingga seorang pegawai dikatakan memiliki disiplin yang baik jika 
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pegawai tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan kepadanya. 

Berikut adalah pengertian-pengertian disiplin kerja menurut para ahli 

diantaranya yaitu: 

 

Menurut Rivai (2011:825) bahwa “Disiplin kerja adalah suatu 

alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran 

dan kesedian seorang dalam memenuhi segala peraturan 

perusahaan.” 

 

Menurut Hasibuan (2006:444) bahwa: “Disiplin kerja adalah 

kesadaran dan kerelaan seseorang dalam menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.” 

 

Dari beberapa pengertian disiplin kerja yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap 

kesadaran, kerelaan dan kesediaan seseorang dalam mematuhi dan 

menaati peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan 

sekitarnya. 
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2.1.3.2. Faktor – Faktor Disiplin Kerja 

Menurut Singodimenjo dalam Sutrisno (2011:86) bahwa hal yang 

mempengaruhi disiplin pegawai adalah: 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. 

Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia 

merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih 

payahnya yang telah dikontribusikannya bagi perusahaan. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungan 

perusahaan, semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana 

pimpinan dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana ia dapat 

mengendalikan dirinya sendiri dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang 

dapat merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila 

tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan 

bersama. 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 

Bila ada seseorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada 

keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan 

pelanggaran yang dibuatnya. 
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5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada 

pengawasan yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

6. Ada tidaknya perhatian kepada karyawan 

Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara 

yang satu dengan yang lain. 

Singodimejo (2002:212), mengatakan disiplin adalah sikap kesedian 

dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma 

peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan 

mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan 

menjadi penghalang dan memperhambat pencapaian tujuan perusahaan. 

Disiplin sangat diperlukan baik individu yang bersangkutan maupun oleh 

organisasi. 

Disiplin menunjukan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada 

diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Menurut 

Siagian (2011:230) bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana 

yaitu: 

1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan 

dalam melakukan pekerjaan. 
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3. Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan 

tugas dengan sebaik baiknya. 

4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi 

dikalangan karyawan. 

5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja para karyawan. 

2.1.3.3. Indikator dan Dimensi Disiplin 

Tindakan pendisiplinan kepada pegawai haruslah sama 

pemberlakuaanya. Disini tindakan disiplin berlaku bagi semua, tidak 

memilih, memilah dan memihak kepada siapapun yang melanggar 

akan dikenakan sanksi pendisiplinan yang sama termasuk bagi 

manajer atau pimpinan, karena pimpinan harus memberi contoh 

terhadap para bawahannya. 

Menurut Mangkunegara (2011:129) mengemukakan bahwa 

bentuk disiplin kerja yaitu: 

1. Disiplin preventif  

Merupakan suatu upaya untuk menggerakan pegawai untuk 

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah 

digariskan oleh perusahaan. 

2. Disiplin korektif 

Merupakan suatu upaya untuk menggerakan pegawai dalam suatu 

peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. 
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3. Disiplin progresif 

Merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang 

lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. 

Berdasarkan beberapa definisi yang ada di atas, dapat disimpulkan 

bahwa disiplin merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

manajemen agar para karyawan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan kinerja mereka sesuai dengan yang diharapkan dan dapat 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

 

2.1.4. Budaya Organisasi 

2.1.4.1. Pengertian Budaya Organisasi 

Pengertian budaya organisasi menurut Sarpin (1995) adalah suatu 

sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang 

saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk 

menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. 

Menurut Robbins (2001:523-524) budaya organisasi adalah suatu 

sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang 

membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. menggambarkan 

bagaimana budaya suatu organisasi dibangun dan dipertahankan. 

Budaya asli ditunjukkan dari filsafat pendirinya. Selanjutnya budaya ini 

sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam mempekerjakan 

karyawannya. Tindakan dari manajemen puncak menentukan iklim 

umum dari perilaku baik yang dapat diterima maupun tidak. 
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Bagaimanapun karyawan disosialisasikan, tingkat sukses yang dicapai 

akan tergantung pada kecocokan nilai-nilai yang dianut oleh karyawan 

baru dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi maupun pada 

preferensi. Proses terbentuknya budaya organisasi dapat dilihat pada 

gambar 2.1. 

Gambar 2.1. Proses Terbentuknya Budaya Organisasi 

 
Sumber : Stephen P. Robbins. Organizational Behavior, 9th Edition, (New Jersey:  

Prentice-Hall, Inc,2001), h.596. 

Menurut Tosi, Rizzo, Carroll seperti yang dikutip oleh Munandar 

(2001:263); 

“budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan dan 

bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam 

organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi.” 

 

Menurut Cushway dan Lodge (GE : 2000), bahwa budaya 

organisasi; 

“merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara 

pekerjaan dilakukan dan cara para karyawan berperilaku. Dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budaya organisasi 

dalam penelitian ini adalah sistem nilai organisasi yang dianut 

oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara 

bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi.” 
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2.1.4.2. Karakteristik Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (2006:279), ada 7 (tujuh) karakteristik primer 

yang secara bersama-sama merupakan hakekat dari budaya organisasi 

yaitu: 

a. Innovation and risk taking 

Inovasi dan pengambilan resiko yaitu, berkaitan dengan sejauh 

mana para anggota organisasi atau karyawan didorong untuk 

inovatif dan berani mengambil resiko. 

b. Attention to detail 

Perhatian terhadap hal-hal yang rinci, yaitu berkaitan dengan 

sejauh mana para anggota organisasi atau karyawan diharapkan 

mau memperlihatkan kecermatan, analisis dan perhatian terhadap 

hal-hal yang detail (rinci). 

c. Outcome orientation 

Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen fokus pada hasil, 

bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan 

hasil tersebut. 

d. People Orientation 

Orientasi individu, yaitu sejauh mana keputusan manajemen 

memperhitungkan efek hasil kepada orang-orang di dalam 

organisasi tersebut. 
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e. Team Orientation 

Orientasi tim, yaitu berkaitan dengan sejauh mana kegiatan kerja 

organisasi dilaksanakan dalam tim-tim kerja, bukan pada individu-

individu. 

f. Aggressiveness 

Agresivitas, yaitu sejauh mana orang-orang dalam organisasi 

menunjukkan keagresifan dan kompetitif, bukannya bersantai. 

g. Stability 

Stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan atau 

inovasi. 

Robbins (2001:613), berpandangan bahwa budaya organisasi 

mempengaruhi isi keunggulan bersaing organisasi. Ketika faktor-faktor 

objektif dipersepsikan sama oleh seluruh karyawan sehingga akan 

membentuk budaya organisasi. Budaya yang dihasilkan nanti dapat 

budaya yang kuat dan budaya yang lemah, selanjutnya akan berdampak 

pada kinerja dan kepuasan karyawan. Seperti yang terlihat pada gambar 

2.2. berikut ini: 
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Gambar 2.2. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Dan 

Kepuasan 

 

Sumber: Stephen P. Robbins. Organizational Behavior, 9th Edition, (New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc, 2001), h.613. 

 

Tiap karakteristik ini berlangsung pada suatu kontinum (suatu 

kesatuan) dari rendah ke tinggi. Maka dengan menilai organisasi itu 

berdasarkan 7 (tujuh) karakteristik tersebut, akan diperoleh gambaran 

majemuk dari budaya organisasi itu. Gambaran ini akan menjadi dasar 

bagi anggota organisasi untuk memahami organisasi dan bagaimana 

melakukan sesuatu dan cara bagaimana anggota organisasi didorong 

untuk berperilaku. 

Pabundu (2010:14), menjelaskan budaya memiliki beberapa fungsi 

di dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun 

kelompok. 

b. Sebagai perekat bagi karyawan dalam suatu organisasi sehingga 

dapat mempunyai rasa memiliki, partisipasi dan rasa tanggung 

jawab atas kemajuan perusahaan. 

c. Mempromosikan stabilitas sistem sosial, sehingga lingkungan kerja 

menjadi positif, nyaman dan konflik dapat diatur secara efektif. 
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d. Sebagai mekanisme control dalam memandu dan membentuk sikap 

serta perilaku karyawan. 

e. Sebagai integrator karena adanya sub budaya baru. Dapat 

mempersatukan kegiatan para anggota perusahaan yang terdiri dari 

sekumpulan individu yang berasal dari budaya yang berbeda. 

f. Membentuk perilaku karyawan, sehingga karyawan dapat 

memahami bagaimana mencapai tujuan organisasi. 

g. Sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok 

organisasi. 

h. Sebagai acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan. 

i. Sebagai alat komunikasi antara atasan dengan bawahan atau 

sebaliknya, serta antar anggota organisasi. 

Budaya organisasi berguna bagi organisasi dan karyawan. Budaya 

mendorong terciptanya komitmen organisasi dan meningkatkan 

konsistensi sikap kerja karyawan. Keadaan seperti ini jelas 

menguntungkan sebuah organisasi. Budaya menyampaikan kepada 

karyawan bagaimana pekerjaan dilakukan dan apa saja yang bernilai 

penting. 

2.1.4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budaya Organisasi 

Robbins dan Judge (2008) mengungkapkan ada enam faktor yang 

mempengaruhi budaya organisasi, yaitu: 

a. Observed behavioral regularities, yakni keberaturan cara 

bertindak dari para anggota yang tampak teramati. Ketika 
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anggota organisasi berinteraksi dengan anggota lainnya, mereka 

mungkin menggunakan bahasa umum, istilah, atau ritual 

tertentu. 

b. Norms, yakni berbagai perilaku yang ada, termasuk di dalamnya 

tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan. 

c. Dominant values, yakni adanya nilai-nilai inti yang dianut 

bersama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya tentang 

kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah atau efisiensi 

yang tinggi. 

d. Philosophy, yakni adanya kebijakan-kebijakan yang berkebaab 

dengan keyakinan organisasi dalam memperlakukan pelanggan 

dan karyawan. 

e. Rules, yakni adanya pedoman yang kuat, dikaitkan dengan 

kemajuan organisasi. 

f. Organization climate, yakni perasaan keseluruhan yang 

tergambarkan dan disampaikan melalui kondisi tata ruang, cara 

berinteraksi para anggota organisasi, dan cara anggota 

memperlakukan dirinya dan pelanggan atau orang lain. 

2.1.4.4. Faktor-faktor yang Dipengaruhi Budaya Organisasi 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2005), fungsi budaya organisasi 

antara lain: 

a. Memberikan identitas organisasi kepada karyawannya, sebagai 

perusahaan yang inovatif yang memburu pengembangan 
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produk baru. 

b. Memudahkan komitmen kolektif, sebuah perusahaan dimana 

karyawannya bangga menjadi bagian darinya atau cenderung 

tetap bekerja dalam waktu lama. 

 

c. Mempromosikan stabilitas sistem sosial, mencerminkan taraf 

dimana lingkungan kerja dirasakan positif dan mendukung, 

konflik dan perubahan diatur dengan efektif. 

d. Membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan 

keberadaannya, dimana membantu karyawan memahami 

mengapa organisasi melakukan apa yang seharusnya dilakukan 

dan bagaimana perusahaan bermaksud mencapai tujuan. 

Berdasarkan beberapa definisi yang ada di atas, dapat 

disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan suatu bentuk kegiatan 

yang dilakukan oleh seluruh para karyawan agar dapat bekerja sesuai 

dengan norma-norma sehingga tercipta kondisi yang nyaman bagi 

seluruh organisasi agar sesuai dengan yang diharapkan dan dapat 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

2.1.4.5. Indikator dan Dimensi Budaya Organisasi 

Berikut ini tujuh klasifikasi dimensi budaya organisasi menurut 

Robbins (2007:721): Berdasarkan ketujuh dimensi budaya organisasi 

tersebut, secara keseluruhan menangkap hakikat dari budaya organisasi, 

yaitu; 
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1. Inovasi dan pengambilan resiko, yaitu tingkat sejauh mana 

anggota organisasi didorong untuk berinovasi dan berani 

mengambil resiko.  

2. Perhatian yang mendetail, yaitu tingkat sejauh mana para 

anggota organisasi memperlihatkan kecermatan analisis dan 

perhatian terhadap detail.  

3. Orientasi terhadap hasil, yaitu tingkat sejauh mana menajemen 

memusatkan perhatian pada hasil bukannya teknik dan proses 

yang digunakan untuk mencapai hasil itu.  

4. Orientasi terhadap orang/individu yaitu tingkat sejauhmana 

pengambilan putusan memperhitungkan dampaknya terhadap 

hasil-hasil pada orang-orang didalam organisasi itu.  

5. Orientasi pada kerja sama yaitu tingkat sejauh mana kegiatan 

kerja diorganisasikan berdasarkan tim, bukannya berdasarkan 

individu organisasi. 

6. Keagresifan yaitu tingkat sejauh mana para anggota organisasi 

itu dapat agresif, kompetitif dan bukannya santai.  

7. Stabilitas yaitu tingkat sejauh mana kegiatan organisasi 

menekankan dipertahankannya status quo bukannya 

pertumbuhan organisasi. 

2.1.5. Kinerja Karyawan 
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2.1.5.1. Pengertian Kinerja 

Kesuksesan perusahaan dipengaruhi oleh kinerja sumber daya 

manusia, setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan untuk terwujudnya Visi dan Misi perusahaan. Budaya 

organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu 

memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. 

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (job 

performance) sumber daya manusia, untuk itu setiap perusahaan akan 

berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang tumbuh dan 

terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah 

perkembangan yang lebih baik. 

Menurut Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata kata 

job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

padanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa pada 

umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan 

kinerja organisasi.  

Menurut Simanjutak (2005), “Kinerja adalah tingkatan pencapaian 

hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan 

kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang 
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dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan 

dalam kurun waktu tertentu”. Kinerja individu adalah hasil kerja 

pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar 

kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah 

gabungan dari kinerja individu dan kinerja kelompok. 

Menurut Rivai ( 2004: 309) mengemukakan kinerja adalah 

merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan. 

Berdasarkan keseluruhan definisi diatas dapat dilihat bahwa kinerja 

karyawan merupakan output dari penggabungan faktor-faktor yang 

penting yakni kemampuan dan minat, penerimaan seorang pekerja atas 

penjelasan delegasi tugas. Semakin tinggi faktor-faktor diatas, maka 

semakin besarlah kinerja karyawan yang bersangkutan. 

2.1.5.2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam menilai prestasi 

kerja (As’ad 2003) yaitu : 

a. Subjectitive Procedure  

Prosedur ini meliputi penilaian ataupun pertimbangan-

pertimbangan terhadap kecakapan kerja yang dilakukan oleh 

superior (atasan), sub ordinates (bawahannya), peers (kelompok 

kerja), rekan-rekan sekerja, outside observer (para observer dari 

luar) dan self (diri sendiri). Prosedur ini sangat bergantung pada 
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opini manusia, maka prosedur memiliki kesalahan-kesalahan 

disebabkan oleh manusia (human error), yaitu : 

 Tipe Liniency, terjadi kalau penilai cenderung memberikan 

nilai yang tinggi kepada bawahannya.  

 Tipe Strictness, terjadi kalau penilai cenderung memberikan 

nilai yang rendah kepada bawahannya.  

 Tipe Central Tendency, terjadi apabila orang yang dinilai 

enggan memberikan nilai yang tinggi kepada bawahannya.  

 Halo Effect Error, kesalahan kesan umum dari si penilai 

karena pengaruh pengalamannya sebelumnya.  

 Personal Bias, adalah bentuk kesalahan karena adanya 

prasangka - prasangka baik kearah positif maupun kearah 

negatif.  

b. Direct Measures  

Metode ini tidak seperti metode terdahulu dimana evaluator 

diminta pertimbangannya terhadap perilaku kerja pegawai 

bawahannya. Ada dua (2) tipe evaluasi ini, yaitu : 

 Berhubungan dengan produksi, yaitu menyangkut unit-unit 

yang diproduksi dan kualitas produk.  

 Berhubungan dengan personal information (informasi 

individu), yaitu meliputi absensi, ketepatan datang, keluhan-

keluhan dari pegawai, waktu yang dipergunakan untuk 

mempelajari pekerjaan dan sebagainya. 
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c. Profiency Testing 

Merupakan pendekatan lain dalam mengevaluasi kecakapan 

pegawai. Dalam hal ini pegawai yang di uji diminta untuk 

memerankan pekerjaan seperti keadaan yang sesungguhnya. 

Menurut Sedarmayanti (2007), factor - faktor yang mempengaruhi 

kinerja antara lain : 

a. Sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika kerja) 

Sikap dan mental yang positif, mendorong seseorang untuk 

menjadi lebih kreatif. Setiap saat terjadi hal-hal yang tak 

dinginkan, dengan sikap dan mental yang positif , masih dapat 

menanggapinya dengan mencari suatu hikmah di baliknya 

secara kreatif. Begitu pula sebaliknya. 

b. Pendidikan 

Pendidikan adalah faktor terpenting dalam pembentukan 

karakter dan pemikiran seseorang. Dengan menempuh tingkat 

pendidikan tertentu menyebabkan seorang pekerja memiliki 

pengetahuan tertentu. Orang dengan kemampuan dasar apabila 

mendapatkan kesempatan-kesempatan pelatihan dan motivasi 

yang tepat, akan lebih mampu dan cakap untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya dengan baik, dengan demikian jelas bahwa 

pendidikan akan mempengaruhi kinerja karyawan. 
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c. Keterampilan 

Keterampilan merupakan sebuah kemapuan dalam 

mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Jadi 

lebih mengarah pada psikomotor seseorang. 

d. Manajemen kepemimpinan 

Manajemen kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk 

mengatur dan mempengaruhi orang-orang agar dapat diarahkan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

e. Tingkat penghasilan 

Berbeda jabatan berarti berbeda pula tanggung jawabnya dan 

berarti berbeda pula tingkat pendapatannya. Jadi tingkat-tingkat 

pendapatan berpengaruh pada motivasi yang secara langsung 

juga mempengaruhi kinerja karyawan.  

f. Gaji dan kesehatan 

Gaji dan kesehatan merupakan faktor penting dalam kinerja. 

Seseorang bekerja agar memperoleh penghargaan atau gaji. Dan 

untuk menunjukkan kinerja yang baik seseorang tersebut harus 

sehat. 

g. Jaminan sosial 
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Seberapa berperan perusahaan tempat seseorang bekerja 

menjamin kehidupan dan keselamatan karyawannya selama 

bekerja. 

 

h. Iklim kerja 

Sesuatu yang menjadi karakter, ciri khas atau nilai-nilai utama 

yang melekat dalam interaksi antar individu dan bagian dalam 

organisasi yang bisa diartikan sebagai budaya organisasi. 

i. Sarana dan prasarana 

Seberapa besar perhatian perusahaan dalam memenuhi 

kelengkapan sarana dan prasarana agar karyawan lebih mudah 

dalam bekerja. 

j. Teknologi 

Teknologi atau komputerisasi di dalam sistem SDM juga 

berperan untuk menambah kinerja karyawan karena karyawan 

juga akan merasa mudah dan praktis dalam bekerja. 

k. Kesempatan berprestasi 

Kesempatan berprestasi yang jelas dan terbuka membuat 

karyawan terpacu dalam bekerja karena merasa berkompetisi 

dalam bekerja dan karyawan akan terpacu untuk promosi 

jabatan. 

Menurut Rahmatullah (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan antara lain : 



 

 

 

 

 

33 

 

a. Faktor Individual 

Faktor individual itu terdiri dari : kemampuan dan keahlian, 

latar belakang, demografi, motivasi kerja dan disiplin kerja 

 

b. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang teridir dari : presepsi, attitude, 

personality, dan pembelajaran 

c. Faktor Organisasi 

Faktor organisasi yang terdiri dari : sistem atau bentuk 

organisasi, sumber daya, kepemimpinan, komunikasi, 

lingkungan kerja, budaya kerja, budaya organisasi, struktur, 

diklat dan job design. 

Berdasarkan beberapa definisi yang ada di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diiginkan 

suatu organisasi dan meminimalisir kerugian. Atau kinerja adalah 

kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya 

dengan hasil seperti yang diharapkan. 

2.1.5.3. Indikator dan Dimensi Kinerja 

Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan 

tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan 

adalah merupakan sesuatu yang dapat dihitung serta digunakan sebagai 
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dasar untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap hari dalam 

perusahaan dan perseorangan terus mengalami peningkatan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Menurut Rivai (2010) kinerja karyawan mempengaruhi seberapa 

banyak kontribusi kepada organisasi, antara lain termasuk: 

a. Kuantitas Kerja 

Standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara 

besarnya volume kerja yang seharusnya (standar kerja norma) 

dengan kemampuan sebenarnya. 

b. Kualitas Kerja  

Standar ini menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan 

dibandingkan volume kerja. 

c. Pemanfaatan Waktu  

Yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan 

kebijaksanaan perusahaan. 

d. Efektifitas dan Efisiensi 

Sejauh mana karyawan mampu bekerja dengan efektif dan 

efisien sehingga memberi kontribusi yang optimal bagi 

perusahaan. 

e. Kerjasama 

Keterlibatan seluruh karyawan dalam mencapai target yang 

ditetapkan akan mempengaruhi keberhasilan bagian yang 

diawasi. Kerjasama antara pegawai dapat ditingkatkan apabila 
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pimpinan mampu memotivasi karyawan dengan baik. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

2.3.1. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Hasakona 

Binacipta. 

Disiplin Kerja mempengaruhi kinerja karyawan, hal ini sesuai 

dengan penelitian dari Saputra (2016) dan Raditya (2016) yang 

menyatakan bahwa disiplin mempengaruhi kinerja karyawan. Artinya nilai 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh disiplin kerja. Selain itu menurut 

Raharjo dan Prawatya (2012) disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Karyawan yang memiliki disiplin kerja yang rendah akan bekerja 

semaunya karena tidak adanya tanggung jawab dan kesadaran sebagai 

bagian dari perusahaan. Untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan 

tertentu, manajemen perusahaan harus mampu mengelola disiplin kerja 

dengan baik sehingga mempunyai peranan penting dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Disiplin kerja yang tepat akan mampu memajukan dan 

mengembangkan organisasi karena karyawan akan melaksanakan tugas 

atas dasar kesadaran. Kesadaran tersebut akan menimbulkan kinerja 

karyawan yang bagus bagi karyawan. 

Karyawan PT. Hasakona Binacipta dapat dikatakan memiliki 

disiplin kerja yang buruk karena kurangnya kesadaran bahwa mereka 

adalah bagian dari organisasi. 
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Hasil wawancara peneliti dengan Direktur PT. Hasakona Binacipta 

menyatakan bahwa masih banyak karyawan yang kurang maksimal dalam 

bekerja sehingga sering terlambat, pulang lebih awal, hingga meeting 

sering terlambat di PT. Hasakona Binacipta. Hal tersebut merupakan 

indikasi dari disiplin kerja karyawan yang buruk di perusahaan tersebut. 

Datang terlambat otomatis jam kerja nya akan berkurang dan 

pekerjaannya juga akan mundur. Terlebih jika ada karyawan yang datang 

terlambat, maka jam kerja sangat banyak berkurang. Walaupun karyawan 

tahu ada sanksi jika terlambat, mereka masih kurang mempedulikan hal 

tersebut karena masih terbawa budaya lama dengan memakai prinsip yang 

penting pekerjaan selesai, entah berapa lama pengerjaannya. 

Dalam ISO menekankan disiplin kerja untuk pekerjaan agar bisa 

mengerjakan berbagai tugas secara maksimal. Berdasarkan uraian di atas, 

didapatkan hipotesis bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini diperkuat oleh beberapa ahli yang menunjukkan 

bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Mathis dan Jackson (2014) kinerja karyawan 

mempengaruhi seberapa banyak kontribusi kepada organisasi yang 

diantaranya adalah pemanfaatan waktu dan tingkat kehadiran. Kedua hal 

tersebut merupakan karakteristik dari disiplin kerja. 

2.3.2. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT. 

Hasakona Binacipta 
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Budaya organisasi mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Herdiany (2015) budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya budaya organisasi juga 

menetukan tinggi rendahnya kinerja karyawan. 

Budaya organisasi yang buruk dalam perusahaan dapat 

mengakibatkan karyawan bertindak semaunya. Tindakan tersebut 

merupakan indikasi bahwa karyawan mempunyai sikap indisipliner. 

Sebaliknya, jika sebuah perusahaan memiliki budaya organisasi yang baik, 

maka akan terbentuk pula kebiasaan yang baik para karyawan. Kebiasaan 

ini akan melekat dalam diri karyawan secara positif, mempengaruhi sikap 

serta perilakunya dan menjadikan karyawan tersebut terbiasa bekerja 

sesuai aturan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara budaya 

organisasi dan tingkat kinerja karyawan. 

Budaya organisasi yang buruk pada PT. Hasakona Binacipta 

adalah Strata Sosial, High Profile pada individu karyawan dan karyawan 

yang sering bergosip tentang karyawan lain sehingga kurangnya tenggang 

rasa sesama karyawan. Hasil analisa peneliti pada PT. Hasakona Binacipta 

menyatakan bahwa masih banyak karyawan yang datang terlambat 

bekerja, pulang lebih cepat dari jam kerja. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa masih banyak karyawan yang belum menaati peraturan yang 

diterapkan perusahaan. Dengan kata lain, budaya organisasi yang baik 

yang ingin dibentuk masih belum berhasil diterapkan dengan baik, 

sehingga kinerja karyawan pun masih kurang. Berdasarkan uraian di atas, 
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didapatkan hipotesis bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini diperkuat dengan menurut Robbins (1996) salah satu 

indikator budaya organisasi adalah orientasi hasil. Yaitu sejauh mana 

manajemen memfokus pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang 

digunakan untuk mencapai hasil itu. Hasil yang dimaksud adalah kinerja 

karyawan yang terus meningkat setiap periode atau tahun. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2005), salah satu fungsi budaya 

organisasi adalah membentuk perilaku dengan membantu manajer 

merasakan keberadaannya, dimana membantu karyawan memahami 

mengapa organisasi melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan 

bagaimana perusahaan bermaksud mencapai tujuan jangka panjangnya. 

Tujuan jangka panjang yang dimaksud merupakan yang dihasilkan 

karyawan perusahaan meningkat setiap tahunnya. Jadi dari teori di atas 

dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

2.3.3. Pengaruh Disiplin dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di 

PT. Hasakona Binacipta 

Disiplin kerja dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang 

secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja karyawan di PT. 

Hasakona Binacipta. Budaya organisasi yang lemah serta rendahnya 

kedisiplinan dalam bekerja menyebabkan karyawan bertindak semaunya 

tidak berdasarkan aturan. Hal ini mengindikasikan bahwa disiplin kerja 
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dan budaya organisasi, kedua variabel tersebut berdampak atau 

menimbulkan pengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Hasakona 

Binacipta. Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Raharjo dan Prawatya 

(2012) yang menyatakan bahwa disiplin dan budaya bersama-sama 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

Disiplin yang tinggi dalam bekerja serta didukung dengan budaya 

organisasi yang kuat akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. 

Karyawan yang bertindak disiplin akan bekerja secara optimal. Dengan 

demikian, kinerja karyawan juga akan meningkat dan membawa 

perusahaan untuk dapat mencapai visi yang telah ditetapkan. Namun hal 

ini akan berbeda jika budaya organisasi yang diterapkan tidak sesuai maka 

hal ini akan memberi dampak pada disiplin kerja dan hal ini 

mempengaruhi kinerja karyawan yang tidak maksimal. 

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISIPLIN 

- Disiplin preventif  

- Disiplin korektif 

- Disiplin Progresif 

 

Mangkunegara (2011:129) 

KINERJA 

- Kuantitas Kerja 

- Kualitas Kerja 

- Pemanfaatan Waktu 

- Efektifitas dan Efisiensi 

- Kerjasama 

 

Rivai (2010) 

BUDAYA ORGANISASI 

- Innovation and Risk Taking 

- Attention to Detail 

- Outcome Orientation 

- People Orientation 

- Team Orientation 

- Aggresiveness 

- Stability 

 

Robbins (2007:721) 
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2.4. Hipotesis 

Berdasarkan Paradigma Penelitian pada gambar 2.3. kerangka pemikiran 

dan hasil kajian empiris di atas adalah Disiplin Kerja dan Budaya 

Organisasi secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. 

Metode deskriptif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau apa adanya, dalam penelitian ini memperoleh 

ciri-ciri variabel persepsi mengenai disiplin dan budaya organisasi serta 

kinerja. Metode verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari 

suatu hipotesis berdasarkan pengumpulan data, dimana dalam penelitian ini 

akan menguji pengaruh disiplin dan budaya organisasi kinerja karyawan di 

PT. Hasakona Binacipta. 

Dengan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan cara 

mengukur indikator-indikator variabel penelitian melalui parameter dan 

teknik pengukuran statistik, maka metode penelitian yang digunakan adalah 

metode descriptive survey dan explonatory survey. 

Sifat investigasi dalam penelitian ini adalah kausalitas, karena akan diuji 

hubungan dengan sebab akibat antara operasional variabel bebas maupun 

terikat, adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah karyawan PT. 

Hasakona Binacipta. Penelitian termasuk dalam katagori cross-sectional, 

yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari obyek penelitian. 
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3.2. Operasional Variabel 

Dalam pemaparan di identifikasi masalah bahwa pokok masalah yang 

diteliti adalah Displin dan Budaya Organisasi sebagai variabel bebas, lalu 

Kinerja sebagai variabel terikat. 

Tabel 3.1. Operasional Variabel 
Variabel Konsep Variabel DIMENSI Indikator SKALA 

DISIPLIN Kegiatan manajemen untuk 

memperteguh pedoman-

pedoman organisasional. 

 

Mangkunegara (2011:129) 

- Disiplin 

preventif 

 

- Disiplin 

korektif 

 

 

 

- Disiplin 

Progresif 

 

1. Kehadiran 

2. Penggunaan jam 

kerja, 

 

3. ketetapan waktu 

penyelesaian 

pekerjaan 

4. Kesiapan 

menerima sanksi 

 

5. Sanksi yang 

diterima 

mengandung 

makna 

6. Pemberitahuan 

atas sanksi yang 

diterima; 

7. Keputusan yang 

adil 

ORDINAL 

BUDAYA 

ORGANSASI 

Suatu sistem makna bersama 

yang dianut oleh anggota-

anggota yang membedakan 

organisasi tersebut dengan 

yang lain 

 

Robbins (2007:721) 

- Innovation and 

Risk Taking 

- Attention to 

Detail 

- Outcome 

Orientation 

- People 

Orientation 

- Team 

Orientation 

- Aggresiveness 

- Stability 

1. Inovatif 

 

2. Memberi 

perhatian pada 

setiap masalah 

secara detail, 

3. Berorientasi 

terhadap hasil 

yang akan 

dicapai 

4. Berorientasi 

kepada semua 

kepentingan 

karyawan, 

5. Mempertahankan 

dan menjaga 

stabilitas kerja 

6. Agresif dalam 

ORDINAL 
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bekerja 

7. Kenyamanan 

bekerja 

KINERJA Perilaku yang nyata yang 

ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan. 

 

Rivai (2010) 

- Kuantitas Kerja 

- Kualitas Kerja 

- Pemanfaatan 

Waktu 

- Efektifitas dan 

Efisiensi 

- Kerjasama 

1. Tingkat Capaian 

target 

2. Tingkat 

Ketelitian 

3.  Jumlah Waktu 

yang dibutuhkan 

  

4. Cara pengerjaan 

yang baik dan 

cepat 

5. Kerjasama 

dengan Team 

ORDINAL 

 

 

3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data 

Data sekunder bersumber pada dokumentasi yang tersedia dalam PT. 

Hasakona Binacipta. Sedangkan data primer berupa persepsi mengenai 

disiplin, budaya organisasi dan kinerja karyawa pada PT. Hasakona 

Binacipta. 

Sedangkan cara penentuan responden yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah probability sampling, yaitu sampling yang diberikan peluang 

yang sama kepada setiap karyawan untuk menjadi sampel. Namun dalam 

penelitian ini berfokus untuk meneliti displin, budaya organisasi dan kinerja 

karyawan PT. Hasakona Binacipta yang berada di office maka untuk 

menjadi validitas dan realibitas diambil seluruh karyawan yang berada di 

office sebanyak 40 karyawan. 
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3.4. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Hasakona Binacipta, beralamat di 

Jl.Dipati Kertabumi No 16, Bandung 40115 – Indonesia (Office). Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Mempelajari buku-buku atau ilmu-ilmu yang mempunyai hubungan 

dengan penelitian ini 

2. Studi Lapangan 

Pengumpulan data yang langsung terjun kelapangan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Pengumpulan data yang dilalukan secara pengamatan 

langsung di lapangan terhadap objek. 

b. Wawancara dan Kuesioner 

Pengumpulan data yang dilakukan secara Tanya jawab 

langsung di lapangan terhadap objek. 

c. Angket 

Pengumpulan data primer guna menguji hipotesis yang 

dilakukan melaui tanggapan, opini dan sikap responden pada 

karyawan. 
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d. Pengumpulan Dokumen 

Pengumpulan data primer yang diperoleh atas ijin perusahaan. 

3.6. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Pengolahan data yang terkumpul melalui hasil wawancara dan kuesioner 

dapat dikelompokan 3 langkah yaitu persiapan, tabulasi, dan penerapan data 

pada pendekatan penelitian. Persiapan merupakan mengumpulkan dan 

memeriksa kelengkapan dan kebenaran cara pengisian. Melakukan tabulasi 

hasil kuesioner dan memberikan nilai sesuai dengan penilaian yang telah 

ditetapkan. Kuesioner tertutup dengan menggunakan skala 4, nilai diperoleh 

merupakan indikator untuk pasangan variabel independen X terhadap 

variabel dependen Y (X1, X2, Y) yang diasumsikan linear. Data hasil 

tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yang digunakan sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 

kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk variabel yang bersifat 

kualitatif agar mengetahui perilaku faktor penyebab. Untuk pengujian 

hipoteris dengan munggunakan uji statistik menggunakan analisis 

kuantitatif, agar dapat mengungkapkan perilaku variabel tersebut. Dengan 

menggunakan gabungan metode tersebut dapat diperoleh generalisasi yang 

bersifat komprehensif. 

Sebagaimana yang dirancang dalam operasionaliasasi variabel, variabel-

variabel data yang berskala ordinal dapat menggunakan tipe pertanyaan 

tertutup. Pada setiap item ditentukan peringkat dengan 4 alternatif jawaban. 
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Pilihan jawaban reponden merupakan nilai skor jawaban, sehingga akan 

memperlihatkan total skor dalam setiap item. 

Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif setiap variabel dijabarkan 

dalam indikator. Sehingga setiap indikator dapat diukur dengan ukuran 

peringkat jawaban dengan skala ordinal. 

Analisis yang digunakan mempunyai 2 jenis: 

1. Analisis Deskriptif terutama untuk variabel kualitatif dimana tujuan-

tujuan dapat diuji secara deskriptif, adapun tujuan yang dimaksud 

adalah: 

a. Disiplin dapat meningkatkan kinerja karyawan 

b. Budaya organisasi yang dipersepsikan karyawan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan 

c. Kinerja karyawan 

Analisis tujuan deskriptif dengan melihat rata-rata skor masing-

masing variabel yang diikuti (Zikmund, 2000 : 45). Logika 

perhitungan rata-rata skor yang paling kecil apabila seluruh 

responden menjawab dengan nilai 1, maka skor penilainya adalah 1 x 

40 yaitu 40, begitu pula dengan skor terbesar apabila semua 

menjawab 4, maka skor penilainya adalah 4 x 40 yaitu 160. Karena 

itu dapat apabila rata-rata skor variabel yang diteliti dapat 

dikemlompokkan dengan interval atau rentang. 

Pengolahan data secara deskriptif digunakan bantuan tabel dalam 

bentuk jumlah dan prosentase dengan ketentuan pembobotan yang 
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telah ditentukan sehingga dapat diklasifikasi dengan keberadaan 

masing-masing variabel penelitinya. Kriteria klasifikasi berpedoman 

pada Arikunto (2003:354-356), yaitu perlu di tentukan dengan 

rentang skor. 

2. Analisis Kuantitatif, berupa pengujian hipoteris kedua dengan 

mengugunakan uji statistik. Analisis kuantitaf ditekankan untuk 

mengungkapkan perilaku variabel penelitian, sedangkan analisis 

deskriptif digunakan untuk menggali prilaku faktor penyebab. 

Metode yang digunakan adalah Cross-sectional analysis. Dengan 

menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh 

generalisasi yang bersifat komprehensif. 

Adapun untuk keperluan analisis telah ditempuh langkah-langkah 

sebagai berikut: 

Kuisioner yang dibuat berdasarkan operasional variabel, maka nilai 

variabel-variabel yang berskala ordinal dengan menggunakan tipe 

pertanyaan tertutup (closen-end questions) setiap item ditententukan 

4 alternatif jawaban. Pilihan jawaban responden merupakan nilai 

skror jawaban, sehingga nilai variabel diperoleh dari total skor 

jawaban dari setiap item. 

Teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai 

tingkat pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena melalui 

Methods of Succesive Intervals, dilakukan transformasi data dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan hasil jawaban responden, untuk setiap pernyataan, 

hitung frekuensi setiap pilihan jawaban. 

b. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, 

hitung setiap proporsi setiap pilihan jawaban 

c. Berdasarkan proporsi tersebut, untuk setiap pernyataan, hitung 

proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban 

d. Untuk setiap pernyataan, tentukan nilai Z untuk setiap pilihan 

jawaban 

e. Hitung scale value (nilai interval rata-rata) untuk setiap 

jawaban melalui persamaan 

SCALE = 
Kepadatan batas bawah – Kepadatan batas atas 

Daerah di bawah batas atas – Daerah dibawah batas bawah 

 

f. Hitung score (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan 

jawaban melalui persamaan berikut 

Score = Scale Value + Scale Value Minimum + 1 

 

Kemudian dilanjutkan dengan pasangan data variabel dari 

independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk 

menguji hipotesis. 

Selanjutnya langkah yang harus dilakukan adalah 

memadamkan pasangan data interval hasil transformasi, yang 

disesuaikan dengan data ordinal aslinya, baik untuk variabel 

independen maupun variabel dependen dari semua sampel 

penelitian untuk pengujian hipotesis. 
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Untuk meneliti pengaruh di antara variabel penelitian 

terhadap kinerja karyawan, data hasil tabulasi diterapkan pada 

pendekatan penelitian analisis jalur (path analysis). Menurut 

Wirasasmita (20014:1) analisis jalur membahas pengaruh 

kontribusi dan perbandingan kontribusi baik secara keseluruhan 

maupun parsial. Dengan analisi jalur, besarnya pengaruh antar 

variabel dapat ditentukan dan dinyatakan dalam persentase. Untuk 

mengetahui hubungan kausal antara displin dan budaya organisasi 

serta kinerja dapat digambarkan melalui struktur kausal penelitian 

pada gambar 3.1: 

Gambar 3.1. Diagram Struktur Hubungan Kausal antara Disiplin 

dan Budaya Organisasi dengan kinerja 

 

   

 Pyx1   pyɛ  

 

rx1x2 

 

 Pyx2 

 

  X1 = Disiplin 

  X2 = Budaya Organisasi 

  Y = Kinerja Karyawan 

ɛ = Faktor lain yang mempengaruhi Y, selain X1  

dan X2 

  rx1x2 = Kolerasi antara variabel X1 dan X2 

  Pyx1 = Koefisien jalur pengaruh variabel X1 terhadap Y 

  Pyx2 = Koefisien jalur pengaruh variabel X2 terhadap Y 

  pyɛ = Koefisien jalur pengaruh variabel ɛ (Variabel lain yang  

X1 

Y 

X2 
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tidak diteliti dalam penelitian ini) terhadap variabel Y 

 

Berdasarkan penelitian ini, maka variabel yang dianalisa adalah 

variabel independen Disiplin (X1) dan Budaya Oraganisasi (X2), 

sedangkan variabel dependen adalah Kinerja Karyawan (Y). 

a. Disiplin (X1) karyawan PT. Hasakona Binacipta. 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang yang menaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku studi pada 

PT. Hasakona Binacipta. Indikator dalam penelitian ini menggunakan 

Mangkunegara (2011:129) yang meliputi; Kehadiran,Penggunaan jam 

kerja, ketetapan waktu penyelesaian pekerjaan, Kesiapan menerima 

sanksi, Sanksi yang diterima mengandung makna, Pemberitahuan atas 

sanksi yang diterima, dan Keputusan yang adil. 

b. Budaya Organisasi (X2) PT. Hasakona Binacipta. 

Budaya organisasi adalah satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima 

secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok 

tersebut merasakan, memikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya 

yang beraneka ragam. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

menurut Robbins (2007:721) yaitu: Inovatif, Memberi perhatian pada 

setiap masalah secara detail, berorientasi terhadap hasil yang akan 

dicapai, berorientasi kepada semua kepentingan karyawan, agresif 

dalam bekerja, mempertahankan dan menjaga stabilitas kerja, dan 

kenyamanan bekerja. 
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c. Kinerja Karyawan (Y) adalah tingkatan pencapaian hasil atas 

pelaksanaan tugas sebagai karyawan PT. Hasakona Binacipta sebagai 

variabel terikat atau dependen. Indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini, menggunakan indikator menurut Rivai (2010) yang 

meliputi; Tingkat Capaian target, Tingkat Ketelitian, Jumlah Waktu 

yang dibutuhkan, Cara pengerjaan yang baik dan cepat, dan Kerjasama 

dengan Team. 

Dalam penelitian yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh 

displin dan budaya organisasi terhadap kinerja, baik secara simultan dan 

parsial. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, 

maka uji statistik yang dilakukan melalui regresi dan kolerasi untuk kedua 

variabel. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahu variabel independen 

Disiplin (X1) dan Budaya Oraganisasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan 

(Y). 

Hipotesis yang diajukan adalah pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya 

Organisasi secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

Rumusan hipotesis : 

- Tolak H0 jika FHitung < FTabel (0,05)(n-k-l) → Terdapat pengaruh  

- Tolak H0 jika FHitung > FTabel (0,05)(n-k-l) → Tidak terdapat pengaruh 

Ststistik uji yang digunakan : 
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Kriteria uji, tolak H0 jika F ˃ Fα ; (k, n-k-l) diperolehdari table dsitribusi F 

dengan α = 5%, derajat bebasnya, db1 = K, dan db = n-k-l. 

Jika hipotesis umum (simultan) dalam penelitian signifikan, maka 

selanjutnya dapat melakukan pengujian subhipotesis (parsial) yang terdiri 

dari: 

 Disiplin berpengaruh atau tidak terhadap kinerja karyawan di PT. 

Hasakona Binacipta 

 Budaya organisasi berpengaruh atau tidak terhadap kinerja karyawan 

di PT. Hasakona Binacipta 

Adapun rumusan parsial sebagai berikut: 

1. Menghitung koefisien ganda Rx1x2y menggunakan rumus 

21
2

21212
2

1
2

1

2
21

xx

xxyxyxyxyx

R

RRRRR
yxRx




  

2. Menentukan koefisien rx1x2, Pyx1, Pyx2, Pyx3 

3. Menghitung pengaruh lingkungan (lainnya) 
2

321 yxxxRyP   

4. Keputusan penerimaan atau penolakan H0 

a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (
1YX ) 

H0 : 
1YX  = 0, tidak terdapat pengaruh disiplin terhadap kinerja 

H0 : 
1YX  ≠ 0, terdapat pengaruh disiplin terhadap kinerja 
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b. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (
2YX ) 

H0 : 
2YX  = 0, tidak terdapat pengaruh budaya organisasi 

terhadap kinerja 

H0 : 
2YX  ≠ 0, terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja 

c. Kriteria keputusan 

Tolak H0 jika thitung ≥ ttabel (0.050)(n-k-l) 

Terima H0 jika thitung ˂ ttabel (0.050)(n-k-l) 

Dimana 

)(

1( )21(
2

1

lkn

CR

P
t

iiXXY

YX




  

Tolak H0, jika t0i ≥ t(α;n-k-l) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum PT. Hasakona Binacipta 

PT. Hasakona Binacipta didirikan untuk mengembangkan kemampuan 

perusahaan Indonesia dalam merancang dan membuat berbagai peralatan 

proses yang baik dan berkualitas, mengingat masih banyak peralatan proses 

yang diimpor dari Negara maju. PT. Hasakona Binacipta telah menyelesaikan 

proyek besar seperti Chevron, Pertamina, BP (British Petroleum), CIC 

Environmental Services Sdn Bhd (CIC) dan lain lain, maka PT. Hasakona 

Binacipta memiliki peranan untuk mencetak sumber daya manusia yang 

berdaya saing tinggi. 

PT. Hasakona Binacipta bukanlah hanya mengejar keuntungan financial, 

melainkan sebuah manufaktur secara efektif dan efisien dalam membantu 

Negara, terlihat pada visi perusahaan yaitu: “Menjadi Perusahaan Process 

Equipment, Plant Design and Services Yang Professional, Berdaya Saing dan 

Mampu Tumbuh dan Berkembang Dengan Baik Serta Didukung Oleh 

Kemampuan Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Kreatif dan Saling 

Menghargai”. Misi PT. Hasakona Binacipta yaitu: 

1. Unggul dalam processing problem identification, design and 

fabrication process equipment dan sevices. 
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2. Memberikan jasa dan layanan terbaik bagi costumernya dengan 

wawasan manajemen mutakhir dan kemampuan memberikan solusi 

serta professionalisme pelayanan 

3. Menjadi wadah yang nyaman dan aman bagi sumber daya manusia 

untuk berkarya, berkreasi dan mencapai keberhasilan puncak. 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian dan data dari kuesioner yang telah disebar kepada 

40 orang sebagai sampel, maka peneliti menjelaskan bahwa data yang 

diungkap dalam penelitian ini adalah Disiplin (X1), Budaya Organisasi (X2) 

dan Kinerja (Y). 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang disebarkan oleh peneliti 

kepada setiap sampel dalam hal ini adalah karyawan PT Haskona Bina Cipta, 

diperoleh data ordinal.  

Dalam analisa statistik parametrik diperlukan skala ukur sekurang-

kurangnya interval. Sedangkan dari data lapangan seringkali berupa data 

dengan skala ukur ordinal seperti data yang telah diperoleh oleh peneliti. 

Untuk itu, agar analisa statistika dapat dilakukan maka data dengan skala 

ordinal tersebut harus ditransformasikan ke skala interval dengan 

menggunakan Method Successive Interval. 

Dengan menggunakan software SPSS 20 maka diperoleh data hasil 

konversi dari ordinal ke interval sebagaimana terlampir. 
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4.3. Tanggapan Responden terhadap Variabel Disiplin 

Disiplin kerja adalah sikap kesadaran, kerelaan dan kesediaan seseorang 

dalam mematuhi dan menaati peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku 

di lingkungan sekitarnya. Disiplin merupakan fungsi operasional manajemen 

sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja 

pegawai, semakin baik kinerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, 

sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. 

Kedisiplinan merupakan faktor yang utama yang diperlukan sebagai alat 

peringatan terhadap pegawai yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya. 

Sehingga seorang pegawai dikatakan memiliki disiplin yang baik jika 

pegawai tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan kepadanya. 

Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 40 orang karyawan PT Haskona 

Binacipta agar dapat mengetahui tanggapan responden terhadap Disiplin. 

Kuesioner yang berisi pendapat responden terhadap Disiplin yang ada dalam 

lembaga ini terdiri dari item-item pernyataan dengan 4 alternatif jawaban 

beserta skornya. Alternatif jawaban dan skor tersebut adalah : 

a) Sangat Tidak Pernah : 1 

b) Tidak Pernah  : 2 

c) Sering   : 3 

d) Selalu   : 4 

Perhitungan yang dilakukan seeperti berikut: 

Jumlah  : Keseluruhan responden, yaitu 40 orang. 
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Skor Total : (Nilai Pengukuran x Jumlah Responden) 

 

Contoh  :  

Nilai pengukuran/ skor alternatif jawaban, yaitu Sangat Tidak Pernah/Sangat 

Tidak Setuju (1), Tidak Pernah/Tidak Setuju (2), Sering/Setuju (3), 

Selalu/Sangat Setuju (4), untuk pernyataan responden, contoh yang memilih 

Sangat Tidak Pernah = 0, Tidak Pernah = 0, Sering = 23, Selalu = 17 , hasil 

pengalian angka-angka tersebut mendapatkan hasil 137 dengan cara, (1 x 0) + 

(2 x 0) + (3 x 23) + (4 x 17) = 137.  

Skor tertinggi yang didapat didalam indikator pada variabel Disiplin 

Kerja adalah 160 (4 x 40), sedangkan skor terendah adalah 40 (1 x 90) untuk 

setiap indikator. Indikator merupakan pernyataan tertutup yang menjabarkan 

dimensi dari variabel penelitian. Dalam variabel Disiplin Kerja setiap 

dimensi diwakili oleh 2 (dua) indikator berupa pernyataan tertutup yang 

dilengkapi dengan 5 (lima) jawaban alternatif sehingga untuk mengukur 

kualitas Disiplin Kerja yang ada di DI PT. HASAKONA BINACIPTA 

terdapat 7 (tujuh) indikator/pernyataan tertutup. Hasil pengolahan terhadap 

tanggapan 40 responden yang merupakan karyawan dari DI PT. 

HASAKONA BINACIPTA dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut;  
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Tabel 4.1. 

Tabel Tanggapan terhadap Disiplin 
 

No Pernyataan 
Selalu Sering 

Tidak 

Pernah 

Sangat 

Tidak 

Pernah 
Jumlah Skor 

4 3 2 1 

1 
Saya datang tepat waktu 

setiap hari saat bekerja 

19 12 9 0 40 
130 

47,5% 30% 22,5% 0% 100% 

2 

Saya selalu mentaati 

jam kerja yang telah 

ditentukan oleh 

perusahaan. 

11 24 5 0 40 

126 
27,5% 60% 12,5% 0 100% 

3 

Saya selalu 

mengerjakan tugas yang 

telah menjadi tanggung 

jawab saya dengan 

cepat dan tepat waktu. 

9 28 3 0 40 

126 
22,5% 70% 7,5% 0 100% 

4 

Sanksi yang tegas bagi 

yang menyalahi 

peraturan dan kesalahan 

5 14 21 0 40 
104 

12,5% 35% 52,5% 0 100% 

5 

Saya menerima sanksi 

bilamana saya 

melakukan kesalahan 

dan merugikan 

perusahaan 

7 33 0 0 40 

127 
17,5% 82,5% 0 0 100% 

6 

Saya siap keluar dan 

mengganti rugi 

bilamana itu kesalahan 

saya 

4 26 10 0 40 

114 
10% 65% 25% 0 100% 

7 

Saya menerima sanksi 

bilamana saya 

melakukan kesalahan 

dan merugikan 

perusahaan 

17 23 0 0 40 

137 
42,5% 57,5% 0 0 100% 

Jumlah 864 

Rata - Rata 123,429 
Sumber: Data Pengolahan SPSS 20 

Dari hasil table tersebut  

Adapun perhitungan dalam tabel sebagai berikut: 

Total Skor  : Penjumlahan skor item-item pernyataan. 

Skor Ideal  : Jumlah pernyataan x Nilai pengukuran maksimal x  
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 Jumlah responden maksimal. 

 

Contoh   : (7 x 4 x 40) = 1120 

Persentase Total Skor : (Total Skor ÷ Skor Ideal) x 100%. 

Disiplin   : (864 ÷ 1120) x 100% = 77,15%. 

Hasil persentase rata-rata dari dimensi Disiplin adalah 77,15%, jika 

diaplikasikan ke dalam Tabel Presentasi Nilai maka akan didapat gambar 

sebagai berikut; 

Gambar 4.1. 

Tabel Persentasi Nilai X1 (Disiplin) 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa pernyataan “Saya menerima sanksi 

bilamana saya melakukan kesalahan dan merugikan perusahaan” menunjukan 

skor sebesar 137 yang merupakan skor tertinggi dari pernyataan lainnya pada 

indikator variabel pada Disiplin Kerja, yang menggambarkan bahwa Tingkat 

kesadaran karyawan akan sangsi yang diterima jika melakukan kesalahan 

tinggi sehingga peraturan yang telah ditegakkan akan berjalan dengan baik. 

Sementara itu skor terendah pada variabel Disiplin Kerja terdapat pada 

pernyataan “Sanksi yang tegas bagi yang menyalahi peraturan dan 

kesalahan”, yaitu sebesar 104 dengan persentase responden menjawab tidak 

setuju sebesar 52,5%, kondisi ini menggambarkan bahwa dilingkungan PT. 

HASAKONA BINACIPTA, karyawan tidak setuju jika diberikan sangsi 

tegas kepada setiap karyawan yang melakukan kesalahan. 

   77,15%  

0% - 19,99% 20% - 39,99% 40% - 59,99% 60% - 79,99% 80% - 100% 

Sangat Tidak Baik Tidak Baik Cukup / Netral Baik Sangat Baik 
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 Hal ini bermakna bahwa di sisi lain karyawan siap menerima sangsi jika 

melakukan kesalahan namun tidak setuju jika diberikan sangsi tegas kepada 

setiap pelanggar.  

4.4. Tanggapan Responden terhadap Variabel Budaya Organisasi 

Peneliti memnyebarkan kuesioner kepada 40 orang karyawan PT Haskona 

Bina Ciptaagar dapat mengetahui tanggapan responden terhadap Budaya 

Organisasi. Kuesioner yang berisi pendapat responden terhadap Budaya 

Organisasi yang ada dalam lembaga ini terdiri dari item-item pernyataan 

dengan lima alternatif pilihan jawaban beserta skornya. Alternatif jawaban 

dan skor tersebut adalah : 

a) Sangat Tidak Pernah : 1 

b) Tidak Pernah  : 2 

c) Sering   : 3 

d) Selalu   : 4 

Perhitungan yang dilakukan seeperti berikut: 

Jumlah  : Keseluruhan responden, yaitu 40 orang. 

Skor Total : (Nilai Pengukuran x Jumlah Responden) 

 

Contoh  :  

Nilai pengukuran/ skor alternatif jawaban, yaitu Sangat Tidak Pernah/Sangat 

Tidak Setuju (1), Tidak Pernah/Tidak Setuju (2), Sering/Setuju (3), 

Selalu/Sangat Setuju (4), untuk pernyataan responden, contoh yang memilih 

Sangat Tidak Pernah = 0, Tidak Pernah = 0, Sering = 23, Selalu = 17 , hasil 
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pengalian angka-angka tersebut mendapatkan hasil 137 dengan cara, (1 x 0) + 

(2 x 0) + (3 x 23) + (4 x 17) = 137.  

Berikut uraian setiap pernyataan pada kuesioner: 

Tabel 4.2 

Tabel Tanggapan terhadap Budaya Organisasi 
 

No Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Pernah 

Tidak 

Pernah 
Sering Selalu 

Jumlah Skor 

1 2 3 4 

1 
Saya selalu memberikan 

ide ketika bekerja 

0 7 23 10 40 
123 

0% 17,5% 57,5% 25% 100% 

2 

Membantu untuk 

menemukan ide untuk 

perusahaan 

0 9 21 10 40 
121 

 22,5% 52,5% 25% 100% 

3 

Menghargai setiap 

individu yang 

bertanggung jawab 

dalam mengemukakan 

ide pendapatnya 

0 1 30 9 40 

128 
0 2,5% 75% 22,5 100% 

4 

Menghargai ide 

pendapat yang muncul 

dari hasil pemikiran 

setiap individu itu 

sendiri untuk kemajuan 

0 2 29 9 40 

127 
0% 5% 72,5% 22,5% 100% 

5 

Saya akan diam ketika 

teman kerja sedang 

mengemukakan ide 

0 5 30 5 40 
120 

0% 12,5% 75% 12,5% 100% 

6 

Saya akan selalu 

mempertahankan ide 

saya 

0 15 21 4 40 
109 

0% 37,5% 52,5% 10% 100% 

7 

Saya selalu sopan dalam 

bertutur kata sesuai 

umur lawan bicara saya 

0 5 33 2 40 
117 

0% 12,5% 82,5% 5% 100% 

Jumlah 845 

Rata-Rata 121,714 
Sumber: Data Pengolahan SPSS 20 

Adapun perhitungan dalam tabel sebagai berikut: 

Total Skor  : Penjumlahan skor item-item pernyataan. 

Skor Ideal  : Jumlah pernyataan x Nilai pengukuran maksimal x  

 Jumlah responden maksimal. 
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Contoh   : (7 x 4 x 40) = 1120 

Persentase Total Skor : (Total Skor ÷ Skor Ideal) x 100%. 

Disiplin   : (845 ÷ 1120) x 100% = 75,45% 

Berdasarkan perhitungan hasil perhitungan maka diperoleh persentase 

rata-rata dari dimensi Budaya Organisasi adalah 75,45%, jika diaplikasikan 

ke dalam Tabel Presentasi Nilai maka akan didapat gambar sebagai berikut; 

Gambar 4.2. 

Tabel Persentasi Nilai X2 (Budaya Organisasi) 
 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa pernyataan “Menghargai setiap 

individu yang bertanggung jawab dalam mengemukakan ide pendapatnya” 

menunjukan skor sebesar 128 yang merupakan skor tertinggi dari pernyataan 

lainnya pada indikator variabel pada Budaya Organisasi, yang 

menggambarkan bahwa pemimpin dan karyawan selalu menghargai setiap 

individu yang mengemukakan pendapatnya atas tanggungjawab yag diemban. 

Sementara itu skor terendah pada variabel Budaya Organisasi terdapat pada 

pernyataan “Saya akan selalu mempertahankan ide saya”, yaitu sebesar 109 

dengan persentase responden menjawab tidak setuju sebesar 52,5%, kondisi 

ini menggambarkan bahwa dilingkungan PT. HASAKONA BINACIPTA, 

karyawan mampu menerima saran dari individu lainnya sehingga tingkat 

meski tidak semua mampu menerima.  

   75,45%  

0% - 19,99% 20% - 39,99% 40% - 59,99% 60% - 79,99% 80% - 100% 

Sangat Tidak Baik Tidak Baik Cukup / Netral  Baik Sangat Baik 
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Hal ini bermakna bahwa di sisi lain karyawan siap menerima sangsi jika 

melakukan kesalahan namun tidak setuju jika diberikan sangsi tegas 

kepada setiap pelanggar.  

4.5. Tanggapan Responden terhadap Variabel Kinerja 

Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 40 orang karyawan PT Haskona 

Binacipta agar dapat mengetahui tanggapan responden terhadap Kinerja. 

Kuesioner yang berisi pendapat responden terhadap Kinerja yang ada dalam 

lembaga ini terdiri dari item-item pernyataan dengan lima alternatif pilihan 

jawaban beserta skornya. Alternatif jawaban dan skor tersebut adalah : 

a) Sangat Tidak Pernah : 1 

b) Tidak Pernah  : 2 

c) Sering   : 3 

d) Selalu   : 4 

Perhitungan yang dilakukan seeperti berikut: 

Jumlah  : Keseluruhan responden, yaitu 40 orang. 

Skor Total : (Nilai Pengukuran x Jumlah Responden) 

 

Contoh  :  

Nilai pengukuran/ skor alternatif jawaban, yaitu Sangat Tidak 

Pernah/Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Pernah/Tidak Setuju (2), 

Sering/Setuju (3), Selalu/Sangat Setuju (4), untuk pernyataan responden, 

contoh yang memilih Sangat Tidak Pernah = 0, Tidak Pernah = 0, Sering = 

23, Selalu = 17 , hasil pengalian angka-angka tersebut mendapatkan hasil 137 

dengan cara, (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 23) + (4 x 17) = 137. 
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Berikut penjelasan mengenai nilai tersebut dapat dilihat melalui tabel: 

Tanggapan responden terhadap dimensi Kinerja diwakili oleh pernyataan 

1 (satu) sampai dengan 5(lima). Hasil pengolahan item-item pernyataan yang 

terdapat pada variabel dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut;  

Tabel 4.3 

Tabel Tanggapan terhadap Kinerja 
 

No Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Pernah 

Tidak 

Pernah 
Sering Selalu 

Jumlah Skor 

1 2 3 4 

1 

Selama bekerja, saya 

berusaha bekerja lebih 

baik dari rekan kerja 

0 7 20 13 40 
126 

0% 17,5% 50% 32,5% 100% 

2 

Saya berusaha 

menghasilkan kualitas 

kerja yang baik 

dibandingkan dengan 

rekan kerja 

0 1 30 9 40 

128 

0% 2,5% 75% 22,5% 100% 

3 

Selama bekerja, hasil 

pekerjaan saya lebih baik 

bila dibandingkan dengan 

waktu yang lalu 

0 2 29 9 40 

127 

0% 5% 72,5% 22,5% 100% 

4 

Selama bekerja, hasil 

pekerjaan saya lebih baik 

bila dibandingkan dengan 

waktu yang lalu saya 

kerjakan dan hasilnya 

sesuai dengan waktu 

yang telah direncanakan 

instansi 

0 5 30 5 40 

120 

0% 12,5% 75% 12,5% 100% 

5 

Saya membantu jika 

pekerjaan teman kerja 

ada yang belum selesai 

0 3 34 3 40 

120 

0% 7,5% 85% 7,5% 100% 

Jumlah 621 

Rata-Rata 124,2 

Sumber: Data Pengolahan SPSS 20 

Adapun perhitungan dalam tabel sebagai berikut: 

Total Skor  : Penjumlahan skor item-item pernyataan. 

Skor Ideal  : Jumlah pernyataan x Nilai pengukuran maksimal x  
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 Jumlah responden maksimal. 

 

Contoh   : (5 x 4 x 40) = 800 

Persentase Total Skor : (Total Skor ÷ Skor Ideal) x 100%. 

Disiplin   : (621 ÷ 800) x 100% = 77,625% 

Berdasarkan perhitungan hasil perhitungan maka diperoleh persentase 

rata-rata dari dimensi Kinerja adalah 77,625%, jika diaplikasikan ke dalam 

Tabel Presentasi Nilai maka akan didapat gambar sebagai berikut; 

Gambar 4.3. 

Tabel Persentasi Nilai Y (Kinerja Karyawan) 
 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa pernyataan “Saya berusaha 

menghasilkan kualitas kerja yang baik dibandingkan dengan rekan kerja” 

menunjukan skor sebesar 128 yang merupakan skor tertinggi dari pernyataan 

lainnya pada indikator variabel pada Kinerja, yang menggambarkan bahwa 

setiap karyawan berusaha memberikan kualitas kerja terbaik disbanding rekan 

kerjanya sehingga ini akan berdampak pada persaingan kerja yang lebih baik 

dan berdampak kepada performance perusahaan. Sementara itu skor terendah 

pada variabel Kinerja terdapat pada 2 pernyataan yakni yng pertama adalah 

“Selama bekerja, hasil pekerjaan saya lebih baik bila dibandingkan dengan 

waktu yang lalu saya kerjakan dan hasilnya sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan instansi”, yaitu sebesar 120 dengan persentase responden 

   77,625%  

0% - 19,99% 20% - 39,99% 40% - 59,99% 60% - 79,99% 80% - 100% 

Sangat Tidak Baik Tidak Baik Cukup / Netral  Baik Sangat Baik 
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menjawab tidak setuju sebesar 12,5%, dan ini menggambarkan bahwa 

sebagian karyawan bekerja belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

oleh perusahaan sehingga ini akan berdampak pada pencapaian kerja 

perusahaan. Dan pernyataan yang kedua adalah “Saya membantu jika 

pekerjaan teman kerja ada yang belum selesai” yaitu sebesar 120 dengan 

persentase responden menjawab tidak setuju sebesar 7,5% dan kondisi ini juga 

menggambarkan bahwa sebagian karyawan yang bekerja dilingkungan PT. 

HASAKONA BINACIPTA belum mampu bekerja sama dengan baik dengan 

karyawan lainnya.  

4.6. Tanggapan Responden Berjenis kelamin laki-laki terhadap 3 (tiga) Variabel 

4.6.1. Tanggapan Responden Berjenis kelamin laki-laki terhadap Variabel 

Disiplin Kerja 

Table 4.4 
Tabel Responden Berjenis kelamin laki-laki terhadap Variabel Disiplin Kerja 

 

No Pernyataan 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 
Jumlah Skor 

4 3 2 1 

1 
Saya datang tepat waktu 

setiap hari saat bekerja 

9 9 6 0 24 
75 

37,5% 37,5% 25% 0% 100% 

2 

Saya selalu mentaati jam 

kerja yang telah 

ditentukan oleh 

perusahaan. 

3 16 5 0 24 

70 
12,5% 66,7% 20,8% 0% 100% 

3 

Saya selalu mengerjakan 

tugas yang telah menjadi 

tanggung jawab saya 

dengan cepat dan tepat 

waktu. 

3 18 3 0 24 

72 
12,5% 75% 12,5% 0% 100% 

4 Sanksi yang tegas bagi 4 8 12 0 40 64 
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yang menyalahi peraturan 

dan kesalahan 
16,7% 33,3% 50% 0% 100% 

5 

Saya menerima sanksi 

bilamana saya melakukan 

kesalahan dan merugikan 

perusahaan 

6 18 0 0 24 

78 
25% 75% 0% 0% 100% 

6 

Saya siap keluar dan 

mengganti rugi bilamana 

itu kesalahan saya 

4 12 8 0 24 
68 

16,7% 50% 33,3% 0% 100% 

7 

Saya menerima sanksi 

bilamana saya melakukan 

kesalahan dan merugikan 

perusahaan 

10 14 0 0 24 

76 
41,7% 58,3% 0% 0% 100% 

Jumlah 503 

Rata - Rata 437,858 

 

Adapun perhitungan dalam tabel sebagai berikut: 

Total Skor  : Penjumlahan skor item-item pernyataan. 

Skor Ideal  : Jumlah pernyataan x Nilai pengukuran maksimal x  

 Jumlah responden maksimal. 

 

Contoh   : (7 x 4 x 40) = 1120 

Persentase Total Skor : (Total Skor ÷ Skor Ideal) x 100%. 

Disiplin   : (503 ÷ 1120) x 100% = 44,91% 

Berdasarkan perhitungan hasil perhitungan maka diperoleh persentase 

rata-rata dari Variabel Disiplin Kerja adalah 77,625%, jika diaplikasikan ke 

dalam Tabel Presentasi Nilai maka akan didapat gambar sebagai berikut; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

68 

 

 

Gambar 4.4. 

Tabel Persentasi Tanggapan Responden Berjenis Kelamin Laki-laki 
 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa pernyataan “Saya menerima sanksi 

bilamana saya melakukan kesalahan dan merugikan perusahaan” menunjukan 

skor sebesar 78 yang merupakan skor tertinggi dari pernyataan lainnya pada 

indikator variabel pada Disiplin Kerja, yang menggambarkan bahwa dari 24 

orang karyawan yang berjenis kelamin laki-laki memiliki komitmen tinggi 

untuk menerima sangsi jika melakukan kesalahan yang bisa merugikan 

perusahaan. Sementara itu skor terendah pada variabel Disiplin Kerja adalah 

pernyataan “Saya siap keluar dan mengganti rugi bilamana itu kesalahan 

saya” yaitu sebesar 68 dan ini menggambarkan bahwa hanhya sebagian 

karyawan berjenis kelamin laki-laki yang berkomitmen menerima sangsi 

berat jika melakukan kesalahan.  

Ini terlihat pada gambar. 4.4 terlihat bahwa respon karyawan berjenis 

kelamin laki-laki terhadap Disiplin Kerja ternyata hanya biasa-biasa saja dan 

tidak menunjukkan kekuatan komitman untuk menjalankan Disiplin Kerja di 

Perusahaan. 

 

 

  44,91%   

0% - 19,99% 20% - 39,99% 40% - 59,99% 60% - 79,99% 80% - 100% 

Sangat Tidak Baik Tidak Baik Cukup / Netral  Baik Sangat Baik 
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4.6.2 Tanggapan Responden Berjenis kelamin laki-laki terhadap Variabel 

Budaya Organisasi 

Table 4.5 
Tabel Responden Berjenis kelamin laki-laki terhadap Variabel Budaya 

Organisasi 

No Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Pernah 

Tidak 

Pernah 
Sering Selalu 

Jumlah Skor 

1 2 3 4 

1 
Saya selalu memberikan 

ide ketika bekerja 

0 4 13 7 
24 

52 

0% 
16,66% 54,17% 29,17% 

100% 

2 

Membantu untuk 

menemukan ide untuk 

perusahaan 

0 6 11 7 24 

73 

0% 25% 45,83% 29,17% 100% 

3 

Menghargai setiap individu 

yang bertanggung jawab 

dalam mengemukakan ide 

pendapatnya 

0 1 17 6 24 

77 

0% 4,17% 70,83% 25% 100% 

4 

Menghargai ide pendapat 

yang muncul dari hasil 

pemikiran setiap individu 

itu sendiri untuk kemajuan 

0 2 15 7 24 

77 

0% 8,33% 62,5% 29,17% 100% 

5 

Saya akan diam ketika 

teman kerja sedang 

mengemukakan ide 

0 2 18 4 
24 

74 

0% 8,33% 75% 16,66% 100% 

6 
Saya akan selalu 

mempertahankan ide saya 

0 8 13 3 
24 

67 

0% 33,33% 54,17% 12,5% 100% 

7 

Saya selalu sopan dalam 

bertutur kata sesuai umur 

lawan bicara saya 

0 3 20 1 
24 

70 

0% 12,5% 83,33% 4,17% 100% 

Jumlah 490 

Rata-Rata 70 

 

Adapun perhitungan dalam tabel sebagai berikut: 

Total Skor  : Penjumlahan skor item-item pernyataan. 

Skor Ideal  : Jumlah pernyataan x Nilai pengukuran maksimal x  

  Jumlah responden maksimal. 
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Contoh   : (7 x 4 x 24) = 672 

Persentase Total Skor : (Total Skor ÷ Skor Ideal) x 100%. 

Disiplin   : (490 ÷ 672) x 100% = 43,75% 

Berdasarkan perhitungan hasil perhitungan maka diperoleh persentase rata-

rata dari Variabel Budaya Organisasi adalah 74,92%%, jika diaplikasikan 

ke dalam Tabel Presentasi Nilai maka akan didapat gambar sebagai berikut; 

Gambar 4.5. 

Tabel Persentasi Tanggapan Responden Berjenis Kelamin Laki-

laki 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa pernyataan “Menghargai setiap 

individu yang bertanggung jawab dalam mengemukakan ide pendapatnya” 

dan “Menghargai ide pendapat yang muncul dari hasil pemikiran setiap 

individu itu sendiri untuk kemajuan” menunjukan skor sebesar 77 yang 

merupakan skor tertinggi dari pernyataan lainnya pada indikator variabel 

pada Budaya Organisasi, yang menggambarkan bahwa dari 24 orang 

karyawan yang berjenis kelamin laki-laki memiliki rasa kebersamaan dan 

kepedulian terhadap satu dengan yang lainnya khususnya dalam 

mengemukakan ide-ide dan pendapat sehingga perusahaan mendapat 

masukan yang sangat baik untuk kemajuan perusahaan dimasa yang akan 

datang. Sementara itu skor terendah pada variabel Budaya Organisasi 

adalah pernyataan “Saya selalu memberikan ide ketika bekerja” yaitu 
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sebesar 52 dan ini menggambarkan bahwa hanya sebagian karyawan 

berjenis kelamin laki-laki yang memiliki kemauan untuk selalu 

mengungkap ide-ide selama bekerja. 

Ini juga terlihat pada gambar 4.5 terlihat bahwa respon karyawan berjenis 

kelamin laki-laki terhadap Budaya Organisasi ternyata tinggi sehingga 

kondisi Budaya Organisasi di Perusahaan PT. HASAKONA BINACIPTA 

sesuai dengan actualnya. 

4.6.3 Tanggapan Responden Berjenis kelamin laki-laki terhadap Variabel Kinerja  

Table 4.6 

Tabel responden Berjenis kelamin laki-laki terhadap Variabel Kinerja 

No Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Pernah 

Tidak 

Pernah 
Sering Selalu 

Jumlah Skor 

1 2 3 4 

1 

Selama bekerja, saya 

berusaha bekerja lebih 

baik dari rekan kerja 

0 4 11 9 24 

77 

0% 16,67% 45,83% 37,5% 100% 

2 

Saya berusaha 

menghasilkan kualitas 

kerja yang baik 

dibandingkan dengan 

rekan kerja 

0 2 14 8 24 

78 

0% 8,33% 58,33% 33,33% 100% 

3 

Selama bekerja, hasil 

pekerjaan saya lebih 

baik bila 

dibandingkan dengan 

waktu yang lalu 

0 3 13 8 24 

77 

0% 12,5% 54,17% 33,33% 100% 

4 

Selama bekerja, hasil 

pekerjaan saya lebih 

baik bila 

dibandingkan dengan 

waktu yang lalu saya 

kerjakan dan hasilnya 

sesuai dengan waktu 

yang telah 

direncanakan instansi 

0 5 16 3 24 

70 

0% 20,83% 66,67% 12,5% 100% 

5 

Saya membantu jika 

pekerjaan teman kerja 

ada yang belum 

selesai 

0 3 20 1 24 

70 

0% 12,5% 83,34% 4,16% 100 
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Jumlah 372 

Rata-Rata 53,14 

Adapun perhitungan dalam tabel sebagai berikut: 

Total Skor  : Penjumlahan skor item-item pernyataan. 

Skor Ideal  : Jumlah pernyataan x Nilai pengukuran maksimal x  

 Jumlah responden maksimal. 

 

Contoh   : (7 x 4 x 24) = 672 

Persentase Total Skor : (Total Skor ÷ Skor Ideal) x 100%. 

Disiplin   : (372 ÷ 672) x 100% = 55,35% 

Berdasarkan perhitungan hasil perhitungan maka diperoleh persentase rata-

rata dari Variabel Budaya Organisasi adalah 55,35%, jika diaplikasikan ke 

dalam Tabel Presentasi Nilai maka akan didapat gambar sebagai berikut; 

Gambar 4.6 

Tabel Persentasi Tanggapan Responden Berjenis Kelamin Laki-laki 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa pernyataan “Saya berusaha 

menghasilkan kualitas kerja yang baik dibandingkan dengan rekan kerja” 

menunjukan skor sebesar 78 yang merupakan skor tertinggi dari pernyataan 

lainnya pada indikator pada variabel Kinerja, yang menggambarkan bahwa 

dari 24 orang karyawan yang berjenis kelamin laki-laki memiliki keinginan 

yang kuat untuk berusaha bekerja dengan baik untuk menghasilkan kualitas 

kerja yang baik. Sementara itu skor terendah pada variabel Kinerja adalah 

pernyataan “Selama bekerja, hasil pekerjaan saya lebih baik bila 
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dibandingkan dengan waktu yang lalu saya kerjakan dan hasilnya sesuai 

dengan waktu yang telah direncanakan instansi” dan “Saya membantu jika 

pekerjaan teman kerja ada yang belum selesai” yaitu sebesar 70 dan ini 

menggambarkan bahwa hanya sebagian karyawan berjenis kelamin laki-

laki yang bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan kurang 

memiliki sifat peduli dengan karyawan. 

Ini juga terlihat pada gambar 4.6 terlihat bahwa respon karyawan berjenis 

kelamin laki-laki terhadap Budaya Organisasi ternyata tidak terlalu tinggi 

sehingga Kinerja Kerja karyawan di Perusahaan PT. HASAKONA 

BINACIPTA masih butuh penguatan dari pimpinan perusahaan sehingga 

mampu memompa kinerja karyawan bisa lebih baik lagi. 

4.6.4. Tanggapan Responden Berjenis kelamin perempuan terhadap Variabel 

Disiplin Kerja  

Table 4.7 

No Pernyataan 
Sangat Setuju Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak Setuju Jumlah Skor 

4 3 2 1 

1 
Saya datang tepat waktu 

setiap hari saat bekerja 

10 3 3 0 16 
55 

62,5% 18,75% 18,75% 0% 100% 

2 

Saya selalu mentaati 

jam kerja yang telah 

ditentukan oleh 

perusahaan. 

8 8 0 0 16 

56 
50% 50% 0% 0% 100% 

3 

Saya selalu 

mengerjakan tugas yang 

telah menjadi tanggung 

jawab saya dengan 

cepat dan tepat waktu. 

6 10 0 0 16 

54 
37,5% 62,5% 0% 0% 100% 

4 

Sanksi yang tegas bagi 

yang menyalahi 

peraturan dan kesalahan 

1 6 9 0 16 
40 

6,25% 37,5% 56,25% 0% 100% 

5 
Saya menerima sanksi 

bilamana saya 
1 15 0 0 16 49 
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melakukan kesalahan 

dan merugikan 

perusahaan 

6,25% 93,75% 0% 0% 100% 

6 

Saya siap keluar dan 

mengganti rugi 

bilamana itu kesalahan 

saya 

0 14 2 0 16 
46 

0% 87,5% 12,5% 0% 100% 

7 

Saya menerima sanksi 

bilamana saya 

melakukan kesalahan 

dan merugikan 

perusahaan 

7 9 0 0 16 

55 

43,75% 56,25% 0% 0% 100% 

Jumlah 355 

Rata - Rata 
307,85

% 

 

Adapun perhitungan dalam tabel sebagai berikut: 

Total Skor  : Penjumlahan skor item-item pernyataan. 

Skor Ideal  : Jumlah pernyataan x Nilai pengukuran maksimal x  

 Jumlah responden maksimal. 

 

Contoh   : (7 x 4 x 16) = 448 

Persentase Total Skor : (Total Skor ÷ Skor Ideal) x 100%. 

Disiplin   : (355 ÷ 448) x 100% = 79,24% 

Berdasarkan perhitungan hasil perhitungan maka diperoleh persentase rata-

rata dari Variabel Disiplin Kerja adalah 79,24%, jika diaplikasikan ke 

dalam Tabel Presentasi Nilai maka akan didapat gambar sebagai berikut; 

Gambar 4.7 

Tabel Persentasi Tanggapan Responden Berjenis Kelamin Perempuan  

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa pernyataan “Saya selalu mentaati 

jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan” menunjukan skor sebesar 
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56 yang merupakan skor tertinggi dari pernyataan lainnya pada indikator 

variabel Disiplin Kerja, yang menggambarkan bahwa dari 16 orang 

karyawan yang berjenis kelamin perempuan memiliki komitmen tinggi 

untuk mentaati jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sementara 

itu skor terendah pada variabel Disiplin Kerja adalah pernyataan “Sanksi 

yang tegas bagi yang menyalahi peraturan dan kesalahan” yaitu sebesar 40 

dan ini menggambarkan bahwa hanya sebagian karyawan berjenis kelamin 

perempuan yang tidak sanggup menerima sangsi tegs jika melakukan 

kesalahan.  

Pada gambar 4.7 terlihat bahwa rata-rata respon karyawan berjenis kelamin 

perempuan terhadap Disiplin Kerja cukup tinggi dan perlu untuk terus 

dilakukan pembinaan yang baik. 

4.6.4 Tanggapan Responden Berjenis kelamin perempuan terhadap Variabel 

Budaya Organisasi 

Table 4.8 

Tabel Responden Berjenis kelamin perempuan terhadap  

Variabel Budaya Organisasi 

No Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Pernah 

Tidak 

Pernah 
Sering Selalu 

Jumlah Skor 

1 2 3 4 

1 

Saya selalu 

memberikan ide 

ketika bekerja 

0 3 10 3 16 
48 

0% 18,75% 62,5% 18,75% 100% 

2 

Membantu untuk 

menemukan ide 

untuk perusahaan 

0 3 10 3 16 
48 

0% 18,75% 62,5% 18,75% 100% 

3 

Menghargai setiap 

individu yang 

bertanggung jawab 

dalam 

mengemukakan ide 

pendapatnya 

0 0 13 3 16 

51 
0% 0% 81,25% 18,75% 100% 
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4 

Menghargai ide 

pendapat yang 

muncul dari hasil 

pemikiran setiap 

individu itu sendiri 

untuk kemajuan 

0 0 14 2 16 

50 
0% 0% 87,5% 12,5% 100% 

5 

Saya akan diam 

ketika teman kerja 

sedang 

mengemukakan ide 

0 3 12 1 16 

46 
0% 18,75% 75% 6,25% 100% 

6 

Saya akan selalu 

mempertahankan 

ide saya 

0 7 8 1 16 
42 

0% 43,75% 50% 6,25% 100% 

7 

Saya selalu sopan 

dalam bertutur kata 

sesuai umur lawan 

bicara saya 

0 2 13 1 16 

49 
0% 12,5% 81,25% 6,25% 100% 

Jumlah 334 

Rata-Rata 292 

 

Adapun perhitungan dalam tabel sebagai berikut: 

Total Skor  : Penjumlahan skor item-item pernyataan. 

Skor Ideal  : Jumlah pernyataan x Nilai pengukuran maksimal x  

 Jumlah responden maksimal. 

 

Contoh   : (7 x 4 x 16) = 448 

Persentase Total Skor : (Total Skor ÷ Skor Ideal) x 100%. 

Disiplin   : (334 ÷ 448) x 100% = 74,55% 

Berdasarkan perhitungan hasil perhitungan maka diperoleh persentase 

rata-rata dari Variabel Budaya Organisasi adalah 74,55%%, jika 

diaplikasikan ke dalam Tabel Presentasi Nilai maka akan didapat gambar 

sebagai berikut; 
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Gambar 4.8 

Tabel Persentasi Tanggapan Responden Berjenis Kelamin Perempuan 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa pernyataan “Menghargai setiap 

individu yang bertanggung jawab dalam mengemukakan ide pendapatnya” 

menunjukan skor sebesar 51 yang merupakan skor tertinggi dari 

pernyataan lainnya pada indikator variabel pada Budaya Organisasi, yang 

menggambarkan bahwa dari 16 orang karyawan yang berjenis kelamin 

perempuan memiliki rasa menghargai setiap karyawan yang 

mengemukakan pendapatnya. Sementara itu skor terendah pada variabel 

Budaya Organisasi adalah pernyataan “Saya akan selalu mempertahankan 

ide saya” yaitu sebesar 42 dan ini menggambarkan bahwa hamper 

setengah dari karyawan berjenis kelamin perempuan masih belum 

memiliki kekuatan untuk mempertahankan ide yang dikemukakan. 

Ini juga terlihat pada gambar 4.8 terlihat bahwa respon karyawan berjenis 

kelamin perempuan terhadap Budaya Organisasi ternyata tinggi sehingga 

kondisi Budaya Organisasi di Perusahaan PT. HASAKONA 

BINACIPTA sesuai dengan actualnya. 

4.6.5 Tanggapan Responden Berjenis kelamin perempuan  terhadap Variabel 

Kinerja  
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Table 4.9 

Tabel Responden Berjenis kelamin perempuan  terhadap Variabel Kinerja 
 

No Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Pernah 

Tidak 

Pernah 
Sering Selalu 

Jumlah Skor 

1 2 3 4 

1 

Selama bekerja, saya 

berusaha bekerja lebih 

baik dari rekan kerja 

0 3 9 4 16 
49 

0% 18,75% 56,25% 25% 100% 

2 

Saya berusaha 

menghasilkan kualitas 

kerja yang baik 

dibandingkan dengan 

rekan kerja 

0 0 11 5 16 

53 
0% 0% 68,75% 31,25% 100% 

3 

Selama bekerja, hasil 

pekerjaan saya lebih 

baik bila dibandingkan 

dengan waktu yang lalu 

0 1 10 5 16 
52 

0% 6,25% 62,5% 31,25% 100% 

4 

Selama bekerja, hasil 

pekerjaan saya lebih 

baik bila dibandingkan 

dengan waktu yang lalu 

saya kerjakan dan 

hasilnya sesuai dengan 

waktu yang telah 

direncanakan instansi 

0 0 13 3 16 

51 

0% 0% 81,25% 18,75% 100% 

5 

Saya membantu jika 

pekerjaan teman kerja 

ada yang belum selesai 

0 0 14 2 16 
50 

0% 0% 87,5% 12,5% 100 

Jumlah 255 

Rata-Rata 212,14 

Adapun perhitungan dalam tabel sebagai berikut: 

Total Skor  : Penjumlahan skor item-item pernyataan. 

Skor Ideal  : Jumlah pernyataan x Nilai pengukuran maksimal x  

 Jumlah responden maksimal. 

 

Contoh   : (7 x 4 x 16) = 448 

Persentase Total Skor : (Total Skor ÷ Skor Ideal) x 100%. 

Disiplin   : (255 ÷ 448) x 100% = 56,91% 

Berdasarkan perhitungan hasil perhitungan maka diperoleh persentase 

rata-rata dari Variabel Kinerja adalah 56,91%, jika diaplikasikan ke dalam 

Tabel Presentasi Nilai maka akan didapat gambar sebagai berikut; 
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Gambar 4.9 

Tabel Persentasi Tanggapan Responden Berjenis Kelamin Perempuan 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa pernyataan “Saya berusaha 

menghasilkan kualitas kerja yang baik dibandingkan dengan rekan kerja” 

menunjukan skor sebesar 53 yang merupakan skor tertinggi dari 

pernyataan lainnya pada indikator pada variabel Kinerja, yang 

menggambarkan bahwa dari 16 orang karyawan yang berjenis kelamin 

perempuan memiliki keinginan yang kuat untuk berusaha bekerja dengan 

baik untuk menghasilkan kualitas kerja yang baik. Sementara itu skor 

terendah pada variabel Kinerja adalah pernyataan “Selama bekerja, saya 

berusaha bekerja lebih baik dari rekan kerja” yaitu sebesar 49 dan ini 

menggambarkan bahwa hanya sebagian karyawan berjenis kelamin 

perempuan yang mampu menunjukkan pekerjaa yang lebih baik dari 

karyawan lainnya. 

Ini juga terlihat pada gambar 4.9 terlihat bahwa respon karyawan berjenis 

kelamin perempuan terhadap Kinerja ternyata tidak terlalu tinggi sehingga 

Kinerja Kerja karyawan di Perusahaan PT. HASAKONA BINACIPTA 

masih butuh penguatan dari pimpinan perusahaan sehingga mampu 

memompa kinerja karyawan bisa lebih baik lagi. 

4.7. Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.7.1. Uji Validitas 
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Validitas membuktikan bahwa instrumen, teknik, atau proses yang 

digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang 

dimaksudkan (Sekaran, 2010: 332). Uji validitas penelitian ini menggunakan 

korelasi product moment yang dikenal dengan korelasi Pearson’s. Rumus korelasi 

product moment ini adalah: 

 

 

 

Keterangan :   

r  = Koefisien validitas butir pertanyaan yang dicari 

n  = Jumlah anggota sampel 

X  = Skor total responden 

Y  = Skor total pernyataan masing-masing responden 

∑X  = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y  = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X² = Jumlah kuadrat masing-masing X 

∑Y² = Jumlah kuadrat masing-masing Y 

Uji validitas diambil berdasarkan data yang didapat dari hasil kuesioner, 

dengan menggunakan Korelasi Pearson Product Moment dan pengukuran yang 

diperoleh dengan menggunakan software SPSS 20.0 dengan tingkat signifikasi (α) 

= 0,05 (5%). Kuesioner dianggap valid apabila nilai koefisien korelasi Pearson 

Product Moment hitung lebih besar dari pada nilai koefisien korelasi Pearson 

Product Moment tabel (Sugiyono, 2008:373). 

Oleh karena itu, untuk menentukan validitas item-item pada kuesioner 

maka dilakukan uji korelasi Pearson Product Moment. Menurut Umar (2008:110) 

yaitu jumlah responden yang diambil dalam uji coba kuesioner disarankan 30 

orang jika n ≥ 10. Dengan jumlah sampel (n) = 30 orang sehingga diperoleh angka 

korelasi tabel (r tabel) sebesar 0,361. 
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Untuk menguji validitas instrument dalam penelitian ini digunakan 

software SPSS 20.0 

Tabel 4.10.  

Hasil Uji Validitas Variabel Disipilin 
 

Variabel 
Butir 

Pernyataan 

Korelasi Item Total 

(r-hitung) Tingkat 

Persepsi 

Taraf 

Signifikan 
Kesimpulan 

Disiplin 

1 0,608 0,361 Valid 
2 0,495 0,361 Valid 

3 0,417 0,361 Valid 

4 0,638 0,361 Valid 

5 0,517 0,361 Valid 

6 0,615 0,361 Valid 

7 0,514 0,361 Valid 
      Sumber: Data Pengolahan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh 

instrumen pertanyaan pada variabel Disiplin adalah valid karena r-hitung > 

0,361. 

Tabel 4.11 

 Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi 

Variabel 
Butir 

Pernyataan 

Korelasi Item Total 

(r-hitung) Tingkat 

Persepsi 

Taraf 

Signifikan 
Kesimpulan 

Budaya 

Organisasi 

1 0,557 0,361 Valid 

2 0,510 0,361 Valid 

3 0,453 0,361 Valid 

4 0,243 0,361 Tidak Valid 

5 0,502 0,361 Valid 

6 0,422 0,361 Valid 

7 0,345 0,361 Valid 
Sumber: Data Pengolahan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat instrumen 

pertanyaan pada variabel Budaya Organisasi yang tidak valid karena r-hitung 

< 0,361. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja 

Variabel 
Butir 

Pernyataan 

Korelasi Item Total 

(r-hitung) Tingkat 

Persepsi 

Taraf 

Signifikan 
Kesimpulan 

Kinerja 1 0,583 0,361 Valid 
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2 0,661 0,361 Valid 
3 0,600 0,361 Valid 
4 0,425 0,361 Valid 

5 0,524 0,361 Valid 
  Sumber: Data Pengolahan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh 

instrumen variabel Metode Pembelajaran adalah valid karena r-hitung > 0,3 

4.7.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal consistency atau 

derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian reliabilitas ini digunakan 

software SPSS 20.0. Uji reliabilitas tersebut dilakukan dengan 

menggukanan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

 

 

Keterangan :  

11r   = Reliabilitas instrumen 

k   = Banyaknya butir pernyataan 


2

b  = Jumlah varians butir 

t
2  = Varians total 

Menurut Sekaran (2010: 182) suatu instrument alat ukur dikatakan reliabel 

dan bisa diproses pada tahap selanjutnya jika nilai koefisien r ≥ 0,6. Jika 

instrument alat ukur memiliki nilai koefisien r < 0,6 maka alat ukur tersebut tidak 

reliabel. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas Pertanyaan Kuesioner Per Variabel 

Variabel 
Butir 

Pernyataan 

Korelasi Item Total (r-

hitung) Tingkat Persepsi 

Taraf 

Signifikan 
Kesimpulan 

Disiplin Kerja 1 0,719 0,631 Valid 

Budaya Organisasi 2 0,642 0,631 Valid 
Kinerja 3 0,707 0,631 Valid 
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Sumber: Data Pengolahan SPSS 20 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh instrumen 

variabel Disiplin, Budaya Organisasi, Kinerja reliabel karena nilai r > 0,6. 

 

4.8. Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Analisis jalur berfungsi untuk menentukan besarnya pengaruh suatu 

variabel terhadap variabel lainnya baik itu pengaruh yang sifatnya langsung 

maupun tidak langsung. 

 Dalam mencari pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya jika 

sifatnya exploratory maka dinamakan Analisis Jalur, analisis ini dikembangkan 

oleh Sewall Wright (1934). Namun jika sifatnya confimatory maka yang 

digunakan adalah Lisrel (Linear structural relation). 

Besarnya pengaruh dari suatu variabel penyebab ke variabel akibat disebut 

koefisien jalur dan diberi symbol pxixj . Untuk menguji koefisien jalur dapat 

ditempuh melalui 2 cara yaitu: secara keseluruhan (overall) dan individual 

(masing-masing), rumus pengujian secara individu dikembangkan oleh AlRasjid, 

yang didasarkan pada JK-JHK,dan matriks korelasi. Sedangkan rumus yang 

dikembangkan Cohen didasarkan pada koefisien determinasi multipel. 

 Analisis jalur dilakukan berdasarkan model hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti, dimana arah hubungan variabel diatur dari paling kiri 

sampai paling kanan dan hubungan antara variabel digambarkan dengan tanda 

panah. 

Ada berbagai model hubungan yang dapat dibangun dari variabel 
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penelitian yang sama, tergantung bagaimana hipotesis yang disusun peneliti 

mengenai hubungan antara variabel - variabel penelitian. 

4.9. Analisis Jalur Variabel-Variabel Penelitian 

Terdapat empat variable diukur dengan menggunakan instrument 

pengukuran yang dikembangkan berdasarkan berbagai teori yang mendukung, 

dengan memberikan skor yang skalanya interval. Variabel-variabel tersebut 

diberi symbol sebagai berikut : 

X1 = Disiplin  

X2 = Budaya Organisasi 

Y = Kinerja 

Analisis data yang digunakan adalah adalah analisis jalur sehinggga 

diagram jalur dengan menggunakan symbol adalah sebagai berikut; 

Gambar 4.10 

Diagram Jalur 

 

 

  

    
    

     

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja dilambangkan dengan 

koefisien jalur ρyx1 

2. Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja dilambangkan dengan 

koefisien jalur ρyx2 

Disiplin 
(X1) 

ρ  

ρ  

ε1 

 
ρ x1x2 

 
Budaya Organisasi 

(X2) 

Kinerja 

(Y) 
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3. Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja dilambangkan dengan koefisien jalur ρyx1x2 

Adapun persamaan struktural dari diagram jalur tersebut dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

Y   
yx1 

X
1 
  

yx 2 
X 

2 
 

1 

Dengan gambar analisis jalurnya sebagai berikut : 

Gambar 4.12 

Diagram Analisis Jalur 

 

 

 

 

Persamaan : Y = ρyx1X1 + ρyx2X2 + ε1 

 

4.10. Pengujian dan Hasil secara Simultan dan Parsial 

4.10.1. Pengujian dan Hasil secara Simultan  

Berdasarkan substruktur diatas maka berikut ini akan dilakukan pengujian 

dari masing-masing substruktur dengan analisa menggunakan Program SPSS dan 

hasil sebagai berikut; 

Disiplin (X1) 

Budaya Organisasi (X2) 

Kinerja 

(Y) 
ρ x1x2 

 ρyx2 

ρyx1 
ε1 
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Tabel 4.14 

Pengujian Simultan X1 dan X2 terhadap Y 

 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 80.281 2 40.140 11.943 .000
b
 

Residual 124.359 37 3.361     

Total 204.640 39       

a. Dependent Variable: KINERJA 

b. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI, DISIPLIN KERJA 
 

     Sumber : Hasil pengolahan data statistik dengan SPSS 

Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi < nilai 

signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,000<0,05, maka Hipotesis Diterima. Dan ini 

berarti bahwa Hasil pengujiannya signifikan, yang artinya adalah secara 

keseluruhan variabel Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap Kinerja. 

Untuk melihat pengaruh secara simultan tentang pengaruh dari luar 

selain X1 dan X2, kita lihat pada model summary output SPSS dibawah ini 

dimana besarnya nilai R Square adalah 0,125. Dimana angka tersebut digunakan 

untuk menghitung Koefisien Determinasi (KD). 

Tabel 4.15 

Pengaruh secara simultan pengaruh dari luar selain X1 dan X2 

 

 

 

 

         Sumber : Hasil pengolahan data statistik dengan SPSS 

Berdasarkan output SPSS pada tabel model summary didapat R
2 

sebesar 0,392 maka pengaruh lain ρx1x2 = 1 – 392 yaitu 0 , 608, dimana angka 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error of the 

Estimate

1 .626
a .392 .359 1.83332

Model Summary

Model

a. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI, DISIPLIN KERJA
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tersebut digunakan untuk menghitung Koefisien Determinasi (KD) : 

KD = R Square x 100% = 0,392 x 100 % = 39,2% 

Berdasarkan perhitungan koefisien di atas terlihat bahwa variabel 

Disiplin Kerja (X1) dan Budaya Organisasi (X2) secara simultan 

memberikan pengaruh sebesar 39,2%. Sementara itu pengaruh lain sebesar 

60,8% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan pada 

penelitian ini. 

4.10.2. Pengujian Substruktur secara Parsial 

Tabel 4.16 

Nilai Koefisien Pengujian Substruktur secara parsial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data statistik dengan SPSS 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara keseluruhan bahwa hasil yang 

didapatkan adalah signifikan, maka kemudian kita akan melihat pengaruh X1 

dan X2 terhadap Y secara sendiri atau masing- masing atau parsial dengan 

menggunakan uji T tetapi pada penelitian ini, dasar pengambilan keputusan, 

untuk menentukan hipotesis adalah berdasarkan nilai signifikansinya dengan 

kriteria uji nya sebagai berikut: 

 

 

Standardized 

Coefficients

B

Std. 

Error Beta

(Constant) 3.863 2.184 1.769 .085

DISIPLIN KERJA .155 .102 .217 1.521 .137

BUDAYA ORGANISASI .445 .126 .501 3.520 .001

t Sig.

1

a. Dependent Variable: KINERJA

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients
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a. Jika hasil nilai signifikansi > nilai signifikansi yang ditetapkan, 

maka Ho diterima  

b. Jika hasil nilai signifikansi < nilai signifikansi yang ditetapkan, 

maka Ho ditolak 

Dan untuk melihat seberapa besarnya pengaruh bisa dilihat 

dari nilai beta atau standardized coefficients. Nilai Signifikansi 

yang ditetapkan adalah 0,05, maka keputusan Ho di atas dapat 

diketahui bahwa : 

a. Nilai signifikan Variabel Disiplin (X1) adalah 0,137 maka secara 

parsial Displin tidak memberikan pengaruh kepada Kinerja 

karyawan. Sehingga Nilai Ho Diterima 

b. Nilai signifikan Variabel Budaya Organisasi (X2) adalah 0,001, 

maka secara parsial Budaya Organisai memberikan pengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan 

4.11. Hasil Perhitungan Analisis Korelasi 

Dalam metode analisis jalur, untuk mencari hubungan kausal atau pengaruh 

variabel- variabel penelitian, terlebih dahulu dihitung matriks korelasi dari 

variabel-variabel Disiplin (X1), Budaya Organisasi (X2), terhadap Kinerja 

Karyawan (Y). Dimana nilai tersebut dapat kita lihat melalui output SPSS sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.17 

Perhitungan Analisis Korelasi 

Correlations 

 Disiplin Budaya 

Organisasi 

Kinerja 

Karyawan 

DisiplinKerja 

Pearson Correlation 1 .435
**
 .354

*
 

Sig. (2-tailed)  .005 .025 

N 40 40 40 

BudayaOrganisasi 

Pearson Correlation .435
**
 1 .152 

Sig. (2-tailed) .005  .348 

N 40 40 40 

Kinerja 

Pearson Correlation .354
*
 .152 1 

Sig. (2-tailed) .025 .348  

N 40 40 40 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Sumber : Hasil pengolahan data statistik dengan SPSS 

Berdasarkan semua analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Disiplin 

dan Budaya Organisasi terhadap terhadap Kinerja Karyawan. Hasil analisis 

tersebut digambarkan dalam diagram jalur seperti berikut : 

Gambar 4.13 

Kerangka hubungan kausal empiris antara Variabel 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diagram di atas, kerangka hubungan kausal empiris 

antara Disiplin (X1) dan Budaya Organisasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

dibuat model struktur sebagai berikut: 

Y = 0,217X1 + 0,501X2 + ε1 

 

 

0,435 

0,217 

0,501 

0,608 
Disiplin Kerja 

Budaya Organisasi 

Kinerja 
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4.12. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Disiplin (X1) dan Budaya 

Organisasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

 

Untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung 

variabel X1 dan X2 terhadap Y dapat dihitung seperti berikut: 

1) Pengaruh langsung X1 terhadap Y = (ρyx1)
2

 

= (0,217)
2 

= 0,047 

2) Pengaruh langsung X2 terhadap Y = (ρyx2)
2

 

= (0,501)
2 

= 0,251 

3) Pengaruh tidak langsung X1 melalui X2 terhadap Y  

= ρyx1 x rx1x2 x ρyx2 

= 0,201 x 0,435 x 0,501 

= 0,044 

4) Pengaruh tidak langsung X2 melalui X1 terhadap Y  

= ρyx2 x rx1x2 x ρyx1 

= 0,501 x 0,435 x 0,210 

= 0,044 

4.13. Pengaruh Total (Total Effect ) 

Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh total dari masing-masing 

variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dengan menggunakan rumus dan 

perhitungan dibawah ini: 

Rumus Pengaruh Total; yxi + ∑yxi.rxixj.yxi 

Perhitungan Pengaruh Total dari masing-masing variabel sebagai berikut:  

1) Pengaruh Total X1  = yxi + ∑yxi.rxixj.yxj 

= yx1 + ∑yx1.rx1x2.yx2 

    = 0,201 + 0,044. 0,501 

= 0,223 
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2) Pengaruh Total X2  = yxi + ∑yxi.rxixj.yxj 

= yx2 + ∑yx2.rx1x2.yx1 

    = 0,501 + 0,501. 0,201 

= 0,602 
 

3) Pengaruh total X1 dan X2 terhadap Y  

= 0,223 + 0,602 

= 0,825 

 

4.14. Hasil Statistik 

Hasil penelitian Disiplin terhadap Kinerja Karyawan pengaruh 

langsung yang signifikan dan positif terhadap kinerja dengan nilai 0,201 

setelah dihitung dengan rumus (ρyx1)
2 

maka hasilnya adalah 22,3 %. Maka 

karyawan yang disiplin dalam bekerja sejak berangkat, saat kerja dan saat 

pulang kerja serta sesuai aturan dalam bekerja, biasanya akan memiliki 

kinerja yang baik (Setiawan dan Waridin, 2006:189).  

Hasil penelitian Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

pengaruh langsung yang signifikan dan positif terhadap kinerja dengan nilai 

0,501 setelah dihitung dengan rumus (ρyx2)
2 

maka hasilnya adalah 60,2 %. 

Dengan pengaruh langsung dengan nilai sebesar ini, membuktikan bahwa 

budaya organisasi memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal 

ini menjadikan variabel budaya organisasi akan memberikan dampak yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Baik buruknya budaya organisasi 

akan berdampak terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Harlie (2012) bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan walaupun kecil. 
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Sedangkan hasil Pengaruh tidak langsung Disiplin melalui Budaya 

Organisasi terhadap Kinerja maupun Pengaruh tidak langsung Budaya 

Organisasi melalui Disiplin terhadap Kinerja Karyawan mempunyai 

nilai yang sama sehingga karyawan yang menunjukkan bekerja etis dan 

berorientasi kepada semua kepentingan karyawan akan berpengaruh positif 

pada kerjasama dalam bekerja. Ketaatan pada peraturan kerja dan memberi 

perhatian pada setiap masalah secara detail akan mempengaruhi kualitas 

kerja yang baik pada karyawan. Karyawan yang memiliki kehadiran yang 

baik dan agresif dalam bekerja berpengaruh baik pada efektivitas dan 

efisiensi karyawan dalam bekerja. Jadi disiplin kerja dan budaya organisasi 

secara bersama-sama akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian 

Radeswandri dan Utami (2013) budaya organisasi dan disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi disiplin kerja dan budaya organisasi 

akan berdampak pada tinggi rendahnya kinerja karyawan.  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa, 

Disiplin Kerja (X1) dan Budaya Organisasi (X2) hanya mempunyai 

pengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT. Hasakona Binacipta 

sebesar 39,2%. Sementara itu pengaruh lain sebesar 60,8% ditentukan 

oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan pada penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan Tujuan Penelitian, menyimpulkan bahwa hasil penilitian 

ini untuk mengetahui dan menganalisis Displin dan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan di perusahaan PT. Hasakona Binacipta adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya kepuasan karyawan terhadap Disiplin yang dijalankan oleh 

pimpinan PT. Hasakona Binacipta cukup baik. Hal ini dapat terlihat pada 

kemampuan karyawan menerima sanksi yang diberikan oleh pimpinan 

perusahaan bilamana mereka melakukan kesalahan dan merugikan 

perusahaan. Dari tingkat kepuasan, karyawan perempuan lebih menerima 

peraturan yang diterapkan oleh pihak pimpinan daripada karyawan laki-

laki. Namun disiplin kerja karyawan ini tidak terlalu mempengaruhi naik 

atau turunnya kinerja karyawan PT. Hasakona.  

2. Budaya Organisasi yang ada saat ini di PT. Hasakona Binacipta sudah 

cukup berjalan dengan baik. Dan tingkat kepuasan karyawan baik laki-laki 

ataupun perempuan atas budaya organisasi yang ada di PT. Hasakona 

Binacipta adalah cukup memuaskan. Kondisi budaya organisasi ini sangat 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

3. Kinerja karyawan di PT. Hasakona Binacipta cenderung cukup. Hal ini 

dapat dilihat dengan tingkat kepuasan karyawan terhadap kinerja yang 

telah diraih.  
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4. Namun, secara simultan Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi yang ada di 

PT. Hasakona Binacipta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan.  

 

5.2. Saran 

Berdasarka hasil penelitian yang telah dilakukan dan pengamatan di 

perusahaan PT. Hasakona Binacipta maka peneliti ingin mengajukan saran 

untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan Visi dan Misi 

perusahaan PT. Hasakona Binacipta: 

1. Untuk lebih meningkatkan Kinerja karyawan PT. Hasakona Binacipta, 

penulis menyarankan agar pimpinan PT. Hasakona Binacipta dapat 

memonitor pelaksanaan disiplin yang sudah dijalankan oleh seluruh 

karyawan dan melakukan evaluasi atas disiplin yang telah dijalankan. 

2. Budaya Organisasi berperan penting untuk menjaga kondisifitas dan 

kenyamanan antar karyawan. Untuk itu guna menjaga kondisi yang sudah 

baik, maka peneliti menyarankan agar diadakannya acara untuk 

memperkuat hubungan antara karyawan sehingga tercipta suasana yang 

jauh lebih baik dari yang telah berjalan. 

3. Dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan PT. Hasakona Binacipta 

maka pimpinan PT. Hasakona Binacipta harus lebih memfokuskan 

terciptanya Budaya Organisasi yang lebih baik disbanding dengan disiplin 

yang telah dijalankan. Jika Budaya Organisasi mengalami kemunduran 
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dari kondisi yang telah ada, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi 

kinerja karyawan yang akan berdampak kepada performance  
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2. KUESIONER 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH DISIPLIN DAN BUDAYA ORGANISASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. HASAKONA 

BINACIPTA 

 

Yth. 

Sdr Bapak/Ibu 

Di PT. Hasakona Binacipta 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 Saya Agwi Darma Nugraha mahasiswa UNIVERSITAS WINAYA 

MUKTI pada program studi Magister Manajeman konsentrasi Manajemen 

Sumber Daya Manusia dengan Nomor Pokok Mahasiswa 4122.5.17.21.0001, 

sedang melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH DISIPLIN DAN 

BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. 

HASAKONA BINACIPTA”. 

 

 Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan 

bapak/ibu/saudara untuk menjadi responden dalam pengisian kuesioner di 

penelitian saya, sebagaimana yang terlampir. Sesuai dengan etika penelitian, saya 

akan menjaga kerahasian jawaban bapak/ibu/saudara sebagaimana dalam tata cara 

penelitian. 

 

Atas ketersedian dan bantuan bapak/ibu/saudara dalam pengisian 

kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. 

 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti, 

 

 

 

Agwi Darma Nugraha 

4122.5.17.21.0001 



 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Mohon dibantu mengisi keterangan sebagai berikut : 

Nama  : ___________________________________ 

 

Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan (coret yang tidak dipilih) 

 

Pendidikan : ___________________________________ 

Usia  : □ < 20 Tahun □ 20 - 30 Tahun 

   □ 31 - 40 Tahun □ > 40 Tahun 

 

Tata Cara : 

1. Bapak/ibu/saudara dimohon dapat memberikan jawaban dengan sejujurnya 

2. Berilah tanda X pada kolom yang telah disediakan



 

 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN 

 

Mohon dibantu untuk mengisi pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda 

pada kolom ALTERNATIF JAWABAN: 

 

NO 

  

PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 

1 
Saya datang tepat waktu 

setiap hari saat bekerja 

Tidak 

pernah 
Kadang Sering Selalu 

    

2 

Saya selalu mentaati jam 

kerja yang telah ditentukan 

oleh perusahaan. 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

3 

Saya selalu mengerjakan 

tugas yang telah menjadi 

tanggung jawab saya 

dengan cepat dan tepat 

waktu. 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

4 

Sanksi yang tegas bagi 

yang menyalahi peraturan 

dan kesalahan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

5 

Saya menerima sanksi 

bilamana saya melakukan 

kesalahan dan merugikan 

perusahaan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Saya siap keluar dan 

mengganti rugi bilamana 

itu kesalahan saya 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

7 

Saya menerima sanksi 

bilamana saya melakukan 

kesalahan dan merugikan 

perusahaan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

8 
Saya selalu memberikan 

ide ketika bekerja 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

9 

Membantu untuk 

menemukan ide untuk 

perusahaan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

10 

Menghargai setiap individu 

yang bertanggung jawab 

dalam mengemukakan ide 

pendapatnya 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

11 

Menghargai ide pendapat 

yang muncul dari hasil 

pemikiran setiap individu 

itu sendiri untuk kemajuan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju 

Sangat 

Setuju 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Saya akan diam ketika 

teman kerja sedang 

mengemukakan ide 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

13 

Saya akan selalu 

mempertahakan ide saya 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

14 

Saya selalu sopan dalam 

bertutur kata sesuai umur 

lawan bicara saya 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

15 

Selama bekerja, saya 

berusaha bekerja lebih baik 

dari rekan kerja 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

16 

Saya berusaha 

menghasilkan kualitas kerja 

yang baik dibandingkan 

dengan rekan kerja 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju 

Sangat 

Setuju 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Selama bekerja, hasil 

pekerjaan saya lebih baik 

bila dibandingkan dengan 

waktu yang lalu 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

18 

Selama bekerja, hasil 

pekerjaan saya lebih baik 

bila dibandingkan dengan 

waktu yang lalu saya 

kerjakan dan hasilnya 

sesuai dengan waktu yang 

telah direncanakan instansi 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

19 

Saya membantu jika 

pekerjaan teman kerja ada 

yang belum selesai 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju 

Sangat 

Setuju 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

Berikan saran bapak/ibu/saudara mengenai Displin, Budaya Organisasi dan 

Kinerja PT. Hasakona Binacipt 
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3. DATA BERUKURAN ORDINAL 

DATA ORDINAL VARIABEL X1 Disiplin 

DISPLIN - X1 

1 2 3 4 5 6 7 

2 2 2 2 4 4 4 

2 3 4 2 3 3 3 

3 4 4 2 3 3 4 

3 4 4 2 3 3 4 

2 4 4 2 3 3 3 

4 4 4 3 4 3 4 

3 3 3 2 3 3 4 

4 3 3 2 3 3 4 

2 3 3 2 3 3 3 

3 3 3 2 3 3 3 

2 2 3 2 3 3 3 

2 2 3 2 4 3 3 

3 2 3 2 3 3 4 

4 4 3 2 3 3 4 

3 3 4 2 4 3 4 

4 4 3 2 3 2 3 

3 3 3 2 3 2 4 

3 4 3 2 3 2 3 

3 3 3 2 3 2 3 

4 3 3 3 3 2 3 

2 3 3 2 3 2 4 

4 3 2 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 2 3 

2 3 2 2 3 2 3 

3 3 3 2 3 2 3 

4 4 3 4 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 4 

4 3 3 4 3 2 3 

4 3 3 4 4 4 4 

4 3 3 4 4 4 4 

4 3 3 3 3 3 3 

4 4 3 3 3 3 4 

4 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 3 3 3 

3 3 4 3 3 3 3 

4 2 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 3 4 

4 4 3 3 3 3 3 

4 3 4 3 3 3 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

DATA ORDINAL VARIABEL X2 Budaya Organisasi 

BUDAYA ORGANISASI - X2 

8 9 10 11 12 13 14 

4 4 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 4 3 3 

3 3 3 3 3 2 3 

4 4 3 2 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 

4 4 3 3 3 2 3 

2 2 3 3 2 2 3 

3 3 3 3 2 3 3 

4 4 3 3 2 3 2 

4 4 3 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 2 3 

4 4 3 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 2 3 

4 3 3 3 3 3 4 

3 3 3 3 3 2 2 

3 3 3 3 4 3 2 

2 2 3 4 3 3 3 

3 3 3 2 3 2 3 

3 2 3 4 2 3 2 

2 3 3 3 2 3 3 

3 4 3 3 3 2 3 

3 2 4 3 3 3 2 

2 2 3 4 3 3 3 

2 3 3 4 3 2 3 

3 3 4 3 4 2 3 

3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 

4 2 4 4 4 2 3 

3 4 4 4 3 3 3 

3 3 4 4 3 2 3 

3 3 3 3 3 2 3 

4 3 3 3 3 2 3 

3 3 4 3 3 3 3 

3 3 4 4 3 3 3 

3 3 3 3 3 4 3 

3 2 3 3 3 4 3 

3 3 3 3 3 3 4 

3 3 4 4 3 4 3 

3 4 4 3 3 4 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

DATA ORDINAL VARIABEL Y Kinerja Karyawan 

KINERJA - Y 

15 16 17 18 19 

3 3 3 3 3 

3 3 2 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 3 

3 4 4 3 3 

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

3 4 4 3 3 

3 4 4 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 4 4 4 3 

4 4 4 4 3 

4 4 4 3 3 

2 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

3 3 4 3 4 

3 4 3 4 3 

2 2 2 2 2 

2 3 2 2 2 

3 3 3 2 3 

3 3 3 2 3 

3 3 3 3 3 

3 4 4 3 3 

4 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 

4 4 4 3 3 

4 4 4 3 3 

2 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

3 3 3 3 4 

3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 3 

3 4 4 4 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. DATA BERUKURAN INTERVAL 

DATA INTERVAL VARIABEL X1 Disiplin 

Succesive 

Interval DISIPLIN 

    2 2 2 2 4 4 4 Jumlah 

1.000 1.000 1.000 1.000 2.785 4.026 2.604 13.415 

1.000 2.434 4.220 1.000 1.000 2.490 1.000 13.144 

2.005 3.860 4.220 1.000 1.000 2.490 2.604 17.180 

2.005 3.860 4.220 1.000 1.000 2.490 2.604 17.180 

1.000 3.860 4.220 1.000 1.000 2.490 1.000 14.571 

3.171 3.860 4.220 2.308 2.785 2.490 2.604 21.439 

2.005 2.434 2.661 1.000 1.000 2.490 2.604 14.194 

3.171 2.434 2.661 1.000 1.000 2.490 2.604 15.360 

1.000 2.434 2.661 1.000 1.000 2.490 1.000 11.585 

2.005 2.434 2.661 1.000 1.000 2.490 1.000 12.590 

1.000 1.000 2.661 1.000 1.000 2.490 1.000 10.151 

1.000 1.000 2.661 1.000 2.785 2.490 1.000 11.937 

2.005 1.000 2.661 1.000 1.000 2.490 2.604 12.760 

3.171 3.860 2.661 1.000 1.000 2.490 2.604 16.786 

2.005 2.434 4.220 1.000 2.785 2.490 2.604 17.539 

3.171 3.860 2.661 1.000 1.000 1.000 1.000 13.693 

2.005 2.434 2.661 1.000 1.000 1.000 2.604 12.704 

2.005 3.860 2.661 1.000 1.000 1.000 1.000 12.527 

2.005 2.434 2.661 1.000 1.000 1.000 1.000 11.100 

3.171 2.434 2.661 2.308 1.000 1.000 1.000 13.574 

1.000 2.434 2.661 1.000 1.000 1.000 2.604 11.699 

3.171 2.434 1.000 2.308 1.000 2.490 1.000 13.403 

3.171 2.434 2.661 2.308 1.000 1.000 1.000 13.574 

1.000 2.434 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.434 

2.005 2.434 2.661 1.000 1.000 1.000 1.000 11.100 

3.171 3.860 2.661 3.405 2.785 4.026 2.604 22.513 

1.000 2.434 2.661 2.308 1.000 2.490 1.000 12.893 

2.005 2.434 2.661 2.308 1.000 2.490 2.604 15.502 

3.171 2.434 2.661 3.405 1.000 1.000 1.000 14.671 

3.171 2.434 2.661 3.405 2.785 4.026 2.604 21.086 

3.171 2.434 2.661 3.405 2.785 4.026 2.604 21.086 

3.171 2.434 2.661 2.308 1.000 2.490 1.000 15.064 

3.171 3.860 2.661 2.308 1.000 2.490 2.604 18.094 

3.171 2.434 2.661 2.308 1.000 2.490 1.000 15.064 

3.171 3.860 4.220 3.405 1.000 2.490 1.000 19.147 

2.005 2.434 4.220 2.308 1.000 2.490 1.000 15.457 

3.171 1.000 2.661 2.308 1.000 2.490 1.000 13.630 

3.171 2.434 2.661 2.308 1.000 2.490 2.604 16.668 

3.171 3.860 2.661 2.308 1.000 2.490 1.000 16.490 

3.171 2.434 4.220 2.308 1.000 2.490 1.000 16.623 



 

 

 

 

 

 

 

DATA INTERVAL VARIABEL X2 Budaya Organisasi 

Succesive Interval Budaya Orgnisasi 

  4 4 2 3 3 3 3   

3.744 3.604 1.000 2.791 2.647 2.399 2.771 18.957 

2.369 2.299 3.016 2.791 4.294 2.399 2.771 19.939 

2.369 2.299 3.016 2.791 2.647 1.000 2.771 16.893 

3.744 3.604 3.016 1.000 2.647 2.399 2.771 19.181 

2.369 2.299 3.016 2.791 2.647 2.399 2.771 18.292 

3.744 3.604 3.016 2.791 2.647 1.000 2.771 19.573 

1.000 1.000 3.016 2.791 1.000 1.000 2.771 12.578 

2.369 2.299 3.016 2.791 1.000 2.399 2.771 16.645 

3.744 3.604 3.016 2.791 1.000 2.399 1.000 17.554 

3.744 3.604 3.016 2.791 2.647 1.000 2.771 19.573 

1.000 1.000 3.016 2.791 2.647 1.000 2.771 14.225 

3.744 3.604 3.016 2.791 4.294 2.399 2.771 22.619 

3.744 3.604 3.016 2.791 2.647 2.399 2.771 20.973 

1.000 1.000 3.016 2.791 2.647 1.000 2.771 14.225 

3.744 2.299 3.016 2.791 2.647 2.399 4.710 21.606 

2.369 2.299 3.016 2.791 2.647 1.000 1.000 15.122 

2.369 2.299 3.016 2.791 4.294 2.399 1.000 18.168 

1.000 1.000 3.016 4.396 2.647 2.399 2.771 17.229 

2.369 2.299 3.016 1.000 2.647 1.000 2.771 15.102 

2.369 1.000 3.016 4.396 1.000 2.399 1.000 15.179 

1.000 2.299 3.016 2.791 1.000 2.399 2.771 15.277 

2.369 3.604 3.016 2.791 2.647 1.000 2.771 18.198 

2.369 1.000 4.671 2.791 2.647 2.399 1.000 16.877 

1.000 1.000 3.016 4.396 2.647 2.399 2.771 17.229 

1.000 2.299 3.016 4.396 2.647 1.000 2.771 17.129 

2.369 2.299 4.671 2.791 4.294 1.000 2.771 20.195 

2.369 2.299 3.016 2.791 2.647 2.399 2.771 18.292 

2.369 2.299 3.016 2.791 2.647 2.399 2.771 18.292 

3.744 1.000 4.671 4.396 4.294 1.000 2.771 21.876 

2.369 3.604 4.671 4.396 2.647 2.399 2.771 22.856 

2.369 2.299 4.671 4.396 2.647 1.000 2.771 20.152 

2.369 2.299 3.016 2.791 2.647 1.000 2.771 16.893 

3.744 2.299 3.016 2.791 2.647 1.000 2.771 18.268 

2.369 2.299 4.671 2.791 2.647 2.399 2.771 19.947 

2.369 2.299 4.671 4.396 2.647 2.399 2.771 21.551 

2.369 2.299 3.016 2.791 2.647 3.766 2.771 19.659 

2.369 1.000 3.016 2.791 2.647 3.766 2.771 18.360 

2.369 2.299 3.016 2.791 2.647 2.399 4.710 20.230 

2.369 2.299 4.671 4.396 2.647 3.766 2.771 22.918 

2.369 3.604 4.671 2.791 2.647 3.766 2.771 22.619 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DATA INTERVAL VARIABEL Y Kinerja Karyawan 

Succesive Interval Kinerja 

 3 2 3 3 3   

2.269 1.000 2.791 2.647 2.887 11.594 

2.269 3.016 2.791 4.294 2.887 15.257 

3.580 3.016 2.791 2.647 2.887 14.922 

3.580 3.016 1.000 2.647 2.887 13.131 

2.269 3.016 2.791 2.647 2.887 13.610 

3.580 3.016 2.791 2.647 2.887 14.922 

2.269 3.016 2.791 1.000 2.887 11.963 

2.269 3.016 2.791 1.000 2.887 11.963 

2.269 3.016 2.791 1.000 2.887 11.963 

2.269 3.016 2.791 2.647 2.887 13.610 

2.269 3.016 2.791 2.647 2.887 13.610 

3.580 3.016 2.791 4.294 2.887 16.569 

3.580 3.016 2.791 2.647 2.887 14.922 

3.580 3.016 2.791 2.647 2.887 14.922 

3.580 3.016 2.791 2.647 2.887 14.922 

3.580 3.016 2.791 2.647 2.887 14.922 

1.000 3.016 2.791 4.294 2.887 13.988 

1.000 3.016 4.396 2.647 2.887 13.946 

2.269 3.016 1.000 2.647 2.887 11.819 

2.269 3.016 4.396 1.000 4.775 15.455 

2.269 3.016 2.791 1.000 2.887 11.963 

1.000 3.016 2.791 2.647 1.000 10.454 

1.000 4.671 2.791 2.647 1.000 12.109 

2.269 3.016 4.396 2.647 2.887 15.214 

2.269 3.016 4.396 2.647 2.887 15.214 

2.269 4.671 2.791 4.294 2.887 16.912 

2.269 3.016 2.791 2.647 2.887 13.610 

3.580 3.016 2.791 2.647 2.887 14.922 

3.580 4.671 4.396 4.294 2.887 19.828 

3.580 4.671 4.396 2.647 2.887 18.181 

3.580 4.671 4.396 2.647 2.887 18.181 

1.000 3.016 2.791 2.647 2.887 12.341 

1.000 3.016 2.791 2.647 2.887 12.341 

2.269 4.671 2.791 2.647 2.887 15.265 

2.269 4.671 4.396 2.647 4.775 18.757 

2.269 3.016 2.791 2.647 2.887 13.610 

1.000 3.016 2.791 2.647 1.000 10.454 

2.269 3.016 2.791 2.647 2.887 13.610 

3.580 4.671 4.396 2.647 2.887 18.181 

2.269 4.671 2.791 2.647 4.775 17.152 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. HASIL ANALISA 

VALIDITAS DISIPLIN 
        Correlations 
        [DataSet0]  

        Correlations 

  
ITEM 

1 
ITEM 

2 
ITEM 

3 
ITEM 

4 
ITEM 

5 
ITEM 

6 
ITEM 

7 DISIPLIN 

ITEM 
1 

Pearson Correlation 1 .328
*
 .026 .646

**
 .027 .091 .101 .608

**
 

Sig. (2-tailed)   .039 .875 .000 .868 .577 .535 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

ITEM 
2 

Pearson Correlation .328
*
 1 .393

*
 .136 -.113 -.079 .119 .495

**
 

Sig. (2-tailed) .039   .012 .404 .488 .627 .464 .001 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

ITEM 
3 

Pearson Correlation .026 .393
*
 1 .029 -.010 .066 .044 .417

**
 

Sig. (2-tailed) .875 .012   .860 .952 .686 .787 .007 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

ITEM 
4 

Pearson Correlation .646
**
 .136 .029 1 .245 .344

*
 -.026 .638

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .404 .860   .128 .030 .873 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

ITEM 
5 

Pearson Correlation .027 -.113 -.010 .245 1 .586
**
 .403

*
 .517

**
 

Sig. (2-tailed) .868 .488 .952 .128   .000 .010 .001 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

ITEM 
6 

Pearson Correlation .091 -.079 .066 .344
*
 .586

**
 1 .404

**
 .615

**
 

Sig. (2-tailed) .577 .627 .686 .030 .000   .010 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

ITEM 
7 

Pearson Correlation .101 .119 .044 -.026 .403
*
 .404

**
 1 .514

**
 

Sig. (2-tailed) .535 .464 .787 .873 .010 .010   .001 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

DISIP
LIN 

Pearson Correlation .608
**
 .495

**
 .417

**
 .638

**
 .517

**
 .615

**
 .514

**
 1 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

Reliability DISIPLIN KERJA 

[DataSet0]  

   Scale: ALL 
VARIABLES 

   

     Case Processing Summary 

 
  N % 

 Cases Valid 40 100.0 

 Excluded
a
 0 0.0 

 Total 40 100.0 

 a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

     Reliability Statistics 

   
Cronbac
h's Alpha N of Items 

   .719 8 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VALIDITAS BUDAYA ORGANISASI

Correlations

[DataSet0] 

ITEM 

1

ITEM 

2

ITEM 

3

ITEM 

4

ITEM 

5

ITEM 

6

ITEM 

7

BUDAYA 

ORGANISASI

Pearson Correlation 1 .612
** -.066 -.275 .231 .051 .028 .557

**

Sig. (2-tailed) .000 .686 .086 .151 .756 .864 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation .612
** 1 -.108 -.306 .072 .074 .091 .510

**

Sig. (2-tailed) .000 .505 .055 .657 .650 .576 .001

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation -.066 -.108 1 .382
* .211 .094 -.056 .453

**

Sig. (2-tailed) .686 .505 .015 .191 .566 .730 .003

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation -.275 -.306 .382
* 1 .000 .076 -.061 .243

Sig. (2-tailed) .086 .055 .015 1.000 .641 .710 .131

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation .231 .072 .211 .000 1 -.080 .118 .502
**

Sig. (2-tailed) .151 .657 .191 1.000 .625 .469 .001

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation .051 .074 .094 .076 -.080 1 .021 .422
**

Sig. (2-tailed) .756 .650 .566 .641 .625 .899 .007

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation .028 .091 -.056 -.061 .118 .021 1 .345
*

Sig. (2-tailed) .864 .576 .730 .710 .469 .899 .029

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation .557
**

.510
**

.453
** .243 .502

**
.422

**
.345

* 1

Sig. (2-tailed) .000 .001 .003 .131 .001 .007 .029

N 40 40 40 40 40 40 40 40

ITEM 1

ITEM 2

ITEM 3

ITEM 4

ITEM 5

ITEM 6

ITEM 7

BUDAY

A 

ORGA

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

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

Correlations

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VALIDITAS KINERJA 
      Correlations 
      [DataSet0]  

      
        Correlations 

  
ITEM 

1 
ITEM 

2 
ITEM 

3 
ITEM 

4 
ITEM 

5 KINERJA 

ITEM 1 Pearson Correlation 1 .141 .062 .076 .275 .583
**
 

Sig. (2-tailed)   .385 .703 .642 .086 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

ITEM 2 Pearson Correlation .141 1 .382
*
 .211 .136 .661

**
 

Sig. (2-tailed) .385   .015 .191 .401 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

ITEM 3 Pearson Correlation .062 .382
*
 1 .000 .254 .600

**
 

Sig. (2-tailed) .703 .015   1.000 .114 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

ITEM 4 Pearson Correlation .076 .211 .000 1 -.129 .425
**
 

Sig. (2-tailed) .642 .191 1.000   .427 .006 

N 40 40 40 40 40 40 

ITEM 5 Pearson Correlation .275 .136 .254 -.129 1 .524
**
 

Sig. (2-tailed) .086 .401 .114 .427   .001 

N 40 40 40 40 40 40 

KINERJA Pearson Correlation .583
**
 .661

**
 .600

**
 .425

**
 .524

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .006 .001   

N 40 40 40 40 40 40 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Reliability KINERJA 

[DataSet0]  

  Scale: ALL VARIABLES 
  

    Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excluded
a
 0 0.0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

    Reliability Statistics 

  
Cronbach's 

Alpha N of Items 
  .707 6 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Regression 
     [DataSet0]  

     

       Variables Entered/Removed
a
 

   

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

   1 BUDAYA 
ORGANISASI, 
DISIPLIN KERJA

b
 

  Enter 

   a. Dependent Variable: KINERJA 

   b. All requested variables entered. 

   

       Model Summary 

  

Model R R Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

  1 .626
a
 .392 .359 ###### 

  a. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI, DISIPLIN KERJA 

  

       ANOVA
a
 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 80.281 2 40.140 11.943 .000
b
 

Residual 124.359 37 3.361     

Total 204.640 39       

a. Dependent Variable: KINERJA 

b. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI, DISIPLIN KERJA 

       Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 3.863 2.184   1.769 .085 

DISIPLIN KERJA .155 .102 .217 1.521 .137 

BUDAYA ORGANISASI .445 .126 .501 3.520 .001 

a. Dependent Variable: KINERJA 
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