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ABSTRACT
Gian Ginanjar 4122.4.16.11.0036,2019. “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan di PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya”. Skripsi
Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen / Akuntansi
Universitas Winaya Mukti. Dibawah Bimbingan Ir. Mia Sumiarsih M.M
Judul skripsi ini adalah bank dan lembaga keuangan. Saat ini industri
perbankan memasuki periode dimana kompetisi menjadi sangat kompetitif.
Persaigan adalah tantangan besar bagi setiap orang perusahaan. Karenanya
diperlukan disiplin kerja yang kuat Tdari setiap karyawan agar dapat bertahan dan
memenangkan kompetisi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui secara menyeluruh pengaruh disiplin kerja pada PD.BPR Artha
Galunggung.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus dimana
keseluruhan populasi diperhitungkan dimana dalam penelitian ini berjumlah 30
responden rekapitulsi hasil jawaban responden pada disiplin kerja (X)
mendapatkan nilai tertinggi pada pertanyaan “Keteladanan pemimpin diperlukan
dalam meningkatkan disiplin karyawan” dengan nilai 132 dan ringkasan hasil
jawaban responden tentang kinerja karyawan (Y) mendapatkan nilai tertinggi pada
pertanyaan “Adanya saling kerjasama antar karyawan dapat mempercepat
penyelesaian proses pekerjaan” dengan nilai 129. Hasil ini menunjukan bahwa
kriteria jawaban responden disepakati. Berdasarkan hasil penelitian, disiplin kerja
berpengaruh signifikan Disiplin kerja terhadap Kinerja Karyawan, ini memicu
pada t hitung> tabel yaitu 3,139>1,473 maka H1 diterima. Ini dibuktikan dengan
menguji koefisien Determinasi (R2) dengan hasil sebesar ,260
Kata kunci :Disiplin kerja, Kinerja Karyawan

ABSTRACT
Gian Ginanjar 4122.4.16.11.0036,2019. "The Effect of work discipline on
employe performance PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya ". Thesis
Undergraduate Program Faculty of Economics Management Study Program
Winaya Mukti University. Under the guidance of Ir.Mia Sumiarsih M.M

The theme of the article is the banks and financial institutions. Nowdays
the banking industry is entering a period where competition has become very
competitive. Competition is such a great challenge for every company. Hence a
strong work discipline is reuired from every employe in order to survive and win
the competition the main objective of his research is to throughly determine the
influence of work discipline on employe performance at BPR Artha Galunggung.
The sampling techniue used is cencus method where the whole population is taken
into account in which in this research amounted to 30 respondent.
The recapitulation result of respondents answer on work discipline (X)
get the highest value on the question "Leadership model is needed in improving
employee discipline" with a value of 132 and a summary of the results of
respondents' answers about employee performance (Y) get the highest value on
the question "The existence of mutual cooperation between employees can
accelerate the completion of the work process" with a value of 129. Results this
shows that the criteria for the respondent's answer were agreed upon. Based on
the results of the study, work discipline has a significant effect on work discipline
on employee performance, this triggers the t count> table that is 3.139> 1.473
then H1 is accepted. This is proven by testing the coefficient of determination (R2)
with a result of. 260

Keywords: Work Discipline, Employee Performance
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.LatarBelakangPenelitian
Organisasimerupakansekumpulan
bekerjauntukmencapaitujuantertentu,
berhadapandenganberbagaimacammasalah,

orang-orang

yang

suatuorgnisasisering

kali

kendala,

danketerbatasan

yang

menyebabkangagal,
kurangberhasilataubahkanbubar.Organisasisaatinimenghadapipersaingan

yang

semakinketat,setelah di berlakukanyaotonomidaerahbanyakbermunculnyaperaturanperaturanbaru.

Agar

lembagadapatbersaingsangatperlupengelolaanorganisasiterutamapadafaktormanusiay
aitupegawaimerupakanfaktorpenggerakutamadalamkegiatanorganisasi.
Pemberlakuanundang-undangnomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
yang merupakanrevisidariundang-undang no 22 tahun 1999 tentangpemerintah di
daerahmerupakanupayapolitis

yang

sangatdibutuhkandalam

era

globalisasidandemokrasiapalagijikadikaitkandengantantanganmasadepanmemasukike
rjasama

regional

danperubhanpolainformasi

global.

Kebutuhaninformasiperludalamkegiatanoperasionalpemerintah, dimanatidakhanya di
butuhkanolehpimpinnsaja, tetapipadapegawai, agar dapatbekerjasecara professional
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jikamendapatinformasi

yang

jelassehinggaterjalinsebuahkomunikasi.Pegawaimemilikitingkatkinerjayang berbedabedasesuaidenganpenilaian

yang

berlaku

di

lembaga.Untukmeninkatkankerjapegawaimerupakansuatukeharusanbagipimpinandala
mmenggerakanbawahanya

agar

bekerjasesuaidengantujuandariorganisasiSinugan

(2013:135) menyatakanbahwa “Disiplinadalahsikapdariseseorang/kelompok orang
yang senantiasaberkehendakuntukmengikuti/mematuhisegalaaturan /keputusan yang
ditetapkan
Pengaruhdisiplinkerjaterhadapkinerjakaryawanmenarikuntuk

di

telitikarenapengaruhdisplinkerjadapatmeningkatkankinerjakaryawansertamenghasilka
nhasil

yang

optimal.Kondisitersebutperluadanyasinergisantarapegawaidenganpimpinandalammen
ggerakanbawahanya
(2013:135)

agar

bekerjasesuaidengantujuandariorganisasiSinugan

menyatakanbahwa

“Disiplinadalahsikapdariseseorang

yang

senantiasaberkehendakuntukmengikuti/ memenuhisegalaaturan/keputusan yang di
tetapkan”.Denganadanyadorongandaripimpinandalampencapaiantujuan yang telah di
tetapkandalamrangkamemberikanpelayananterhadappunlik

yang

optimal.Pentingnyadisiplinkerjamemegangperansangabesardalammenentukan

level

kinerja.Begitu

pula

komunikasi

yang

dijalinantarapegawaidanpimpinan,

merupakansalahsatualatuntukmencapaikerjasamadalamrangkameningkatkankinerjape

3

gawai. Masalah yang terdapat pada perusahaan ini ialah menurunya kinerja karyawan
pada PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya
Kinerjapegawaidimaksudadalahhasilkerjasecarakualitas

yang

dicapaiolehseorangpegawaidalammelaksanakantugasnyasesuaidengantanggungjawab
yang
diberikankepadanya.Kinerjapegawaitersebutmenggabarkanbahwapegawaimerupakan
gambaransecarakualitasmengenaihasilpekerjaansetiappegawaidalammelaksanakanpek
erjaan

yang

telahditugaskanpimpinanbagikepentinganlembaga.Kinerjapegawaidapatmeningkatbil
aadakerjasamaantarapegawaidenganpimpinan.
Meningkatnyakinerjapegawaidikarenakanadanyadisiplinkerjapegawai

yang

diterapkandalamsuatuorganisasi.
Bpr

Artha

Galunggungadalahsalahsatujenis

dikenalmelayanipemberianpinjaman
kecildanmenegahdenganlokasi

yang

modal

bank

yang

kepadaparapengusahamikro,

padaumumnyadekatdengantempatmasyarakat

yang membutuhkan
Berdasarkan hasil observasi atau wawancara awal tentang masalah yang berkaitan
dengan disiplin dan kinerja di PD.Bpr Artha Galunggung masih ditemukan maslah
adanya karyawan yang masih kurang disiplin dalam bekerja dan masih ada juga
karyawan yang datang terlambat dalam hal ketepatan waktu kerja.

4

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di
PD.Bpr Artha Galunggung.

1.2 IdentifikasidanRumusanMasalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di identifikasi masalah
sebagai berikut:
1. Rendahnya kinerja karyawan
2. Adanya karyawan yang datang terlambat
1.2.2 RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan
masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimanadisiplinkerjakaryawanpada

PD

Bpr

Artha

Galunggung

Tasikmalaya ?
2. Bagaimanakinerjakaryawanpada PD Bpr ArthaGalunggungTasikmalaya?
1.3 TujuanPenelitian
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Adapun

yang

menjaditujuandaripenelitianiniantara

lain

adalah

untuk

mengetahui :
1. disiplinkerjakaryawanpada PD Bpr Artha Galunggung Tasikmalaya
2. kinerjakaryawanpada PD Bpr ArthaGalunggung Tasikmalaya
3. displinkerjaterhadapkinerjakaryawanpada

PD.Bpr

Artha

Galunggung

Tasikmalaya
1.4 KegunaanPenelitian
Kegunaan yang di harapkandaripenelitianiniadalah :
1.4.1 SecaraTeoriTeoritis
Hasilpemikirandalampenelitianinidigunakanuntukmemberikan
sumbanganpemikiranterhadapperkembanganilmupengetahuanmengenaihalhal yang dapatmempengaruhidisiplinkerjakaryawan
1.4.2 SecaraTeoriPraktis
Secarapraktis, penelitianinidigunakanuntuk
1
.Memberikansumbanganpemikirandanbahanpertimbanganterhadapperusahaan
agar
selalumempasilitasidanmemberikankesempatankepadakaryawanuntukmenge
mbangkanskilnya
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2 .Memberikansumbanganpemikirandansebagaibahanpertimbangan agar
pemimpinselalumengoptimalkankedisiplinan
Kegunaan bagi peneliti diantaranya yaitu :
1. Memberikan gambaran terhadap pemecahan dari suatu permaslahan yang
sedang di hadapi
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk program atau
kebijakan dan diaplikasikan kepada masyarakat
3. Menambah wawasan dan pengalaman.
Kegunaan bagi universitas yaitu :
1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah

referensi

sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa
yang akan datang.
Kegunaan bagi Perusahaan yaitu :
1. Sebagai bahan evaluasi mengenai displin dan kinerja karyawan dalam
bekerja
2. Memberikan pemikiran berupa ide atau saran sebagai acuan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kedisiplinan dan kinerja karyawan
dalam hal bekerja .

BAB II
KAJIAN PUSTSKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 KajianPustaka
2.1.1

Pengertiandan Fungsi Manajemen
Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian

pengkoordinasian

dan

pengontrolan

secara

efektif

dan

efisien.

(Ricky w. Griffin)
Fungsi Manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu
ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan
oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.
2.1.2

Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber daya Manusia
(MSDM).
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses yang terdiri

atas perencanaan pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatankegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan,
pengadaan pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan
kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan (Panggabean 2013-15).

2.1.3.1 Pengertian Disiplin Kerja
Disiplin merupakan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada
diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Dengan
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demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam perusahaan
diabaikan, atau sering dilanggar, maka karyawan mempunyai disiplin yang
buruk.Sebaiknya

karyawan

tunduk

pada

ketetapan

perusahaan,

menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik.
Menurut Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2016:86), menyatakan
bahwa disiplin adalah “sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk
mematuhi

dan

menaati

norma-norma

peraturan

yang

berlaku

disekitarnya”.
Sedangkan menurut Edy Sutrisno (2016:89), disiplin adalah
“perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada
atau disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan
peraturan dari organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis.
Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat memahami
bahwa disiplin adalah sikap atau kesediaan seseorang untuk taat dan patuh
terhadap aturan yang berlaku dalam suatu organisasi.

2.1.3.2 Pengertian Kinerja Karyawan
Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
(Mangkunegara 2015:11).
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1. Faktor-Faktor yang MempengaruhiDisiplinKerja
Hasibiuan

(2013:194)

menjelaskanbeberapafaktor

yang

mempengaruhidisiplinkaryawandalamsuatuorganisasiatauperusahaan,
diantaranya:
1. TujuandanKemampuan
Tujuandankemampuanikutmempengaruhitingkatdisiplinkaryawan.Tuju
an

yang

akan

di

capaiharusjelasdanditetapkansecara

sertacukupmenantangbagikemampuankaryawan.
iniberartibahwatujuan

(pekerjaan)

dibebankankepadakaryawanbersangkutan,

agar

ideal
Hal
yang

bekerjasungguh-

sungguhdandisiplindalammengerjkannya.
2. Teladan Pimpinan
Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan
karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para
bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik,
juju, adil, serta sesuai kata dengan perbuatanya. Dengan teladan pimpinan
yang baik, kedisiplinan bawahanya akan ikut baik. Jika teladan pimpinan
kurang baik, para bawahannya pun akan kurang disiplin.
3.Balas Jasa
Balas jasa (Gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan
karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan
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karyawan terhadap perusahaan/pekerjaanya, jika kecintaan karyawan
semakin baik terhadap pekerjaan,kedisplinan mereka akan semakin baik
pula.
4. Keadilan
Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawab, karena
ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta
diperlakukan sama dengan manusia lainnya.
5. Sanksi Hukuman
Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan
karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan
semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan
perilaku karyawan yang tidak disiplin akan berkurang.
6. Ketegasan
Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi
kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani tegas, bertindak
untuk mengukum setiap karyawan yang tidak disiplin sesuai dengan sanksi
hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas
menerapkan hukuman bagi karyawan yang tidak disiplin akan disegani
dan diakui kepemimpinanya oleh bawahannya.
7. Pengawasan Melekat (Waskat)
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Waskat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan
kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat berarti atasan harus
aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan
prestasi kerja bawahannya. Waskat lebih efektif merangsang kedisiplinan
dan moral kerja karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan,
petunjuk, pengarahan dan pengawasan dari atasanya.
8. Hubungan Kemanusiaan
Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara semua karyawan ikut
menciptakan kedisplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan
yang bersifat vertical maupun horizontal yang terdiri dari direct single
relationship, direct group relationship, dan cross relationship hendaknya
harmonis.
2. Indikator-Indikator Disiplin Kerja
Pada dasarnya ada banyak indikator yang mempengaruhi tingkat
kedisiplinan karyawan suatu organisasi. Singodimedjo dalam Edy Sutrisno
(2016:94) disiplin kerja dibagi dalam empat dimensi diantaranya adalah :
1. Taat terhadap aturan waktu
Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang dan jam istirahat yang tepat
waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.
2. Taat terhadap peraturan perushaan
Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah laku dalam
pekerjaan.
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3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan
Ditunjukan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai
dengan jabatan,tugs, dan tanggung jawab serta cara berhubungan
dengan unit kerja lain.
4. Taat terhadap peraturan lainnya
Aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan
oleh para pegawai dalam perusahaan

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja.
Mangkunegara (2016:67) menyatakan bahwa faktor yang mempengauhi kinerja
antara lain :
a. Faktor Kemampuan
Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan
potensi (IQ) diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk
jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan
lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu
ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in
place, the man on the right job.)
b. Faktor Motivasi
Motivasi berbentuk dari sikap (attitude) seseorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situation)motivasi merupakan kondisi yang menggerakan
dari pegawai yag terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).
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Sikap mental merupakan mental yang mendorong diri seorang pegawai untuk
berusaha mencapai prestasi kerja yang maksimal. Sikap mental seorang pegawai
harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik,tujuan,
dan situasi), artinya seorang pegawai harus siap mental maupun secara fisik dan
memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai. Mampu
memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.

1. Cara-Cara untukMeningkatkanKinerja
BerdasarkanpernyataanmenurutTimpe

(

2013:37

)

cara-

carauntukmeningkatkankinerja, antara lain (p.37) :
1. Diagnois
Suatu

diagnosis

yang

olehsetiapindividu

bergunadapatdilakukansecara

informal
yang

tertarikuntukmeningkatkankemampuanyadalammengevaluasidanmemperbaik
ikinerja.Teknik-tekniknya :
Refleksi, mengobservasikinerja, mendengarkankomentar-komentar orang lain
tentangmengapasegalasesuatuterjadi,mengevaluasimenyimpancatatanharianke
rja

yang

penyebabkinerja.
2. Pelatihan

dapatmembantumemperluaspencarianmanajerpenyebab-
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Setelahgayaatribusionaldikenalidandipahami,
pelatihandapatmembantumanajemenbahwapengetahuaninidigunakandengante
pat.

3. Tindakan
Tidakada

program

danpelatihan

yang

dapatmencapaihasilsepenuhnyatanpadoronganuntukmenggunakanya.Analisaa
tribusikasualharusdilakukansecararutinsebagaibagiandaritahaptahappenilaiankinerja formal.
Penelitianinidilakukandengantujuanmembandingkankondisinyata
adadilapangandenganteori

yang

relevan,

pendekatanpenelitian

yang
yang

digunakanpadapenelitianinididasarkanpadapenelitianterdahulu, sebagaiberikut
:
1.

Sayudha Patria Adiputera (2013)
PengauhdisiplinkerjaterhadapprestasiKerjaKaryawanpada

PT.

Piramindo Asia Infrastructure, Tbk Bandung.Sayudhamenggunakananalisis
data KorelasiRank spearman denganhasilujihipotesis ,bahwathitung = 10,16
lebihbesardarittabel

=

makaterdapatpengaruhDisiplinKerjaTerhadapprestasiKerjaKaryawan
Primarindo Asia Infrastructure, Tbk Bandung
2.

Sadiyo (2014)

1,701,
PT.
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PenelitiandenganjudulUjiKorelasiMotivasidanDisiplinKerjaTerhadap
Kinerja

Guru

DimoderasiKepemimpinanKepalaSekolah.

Penelitianinimenggunakananalisisregresibergandasedangkanujihipotesis yang
digunakanyaituujisimultandanujiparsial.Hasilpenelitianinimenunjukanbahwa
motivasikerjamemilikipengaruhpositifdansignifikanterhadapkinerja

guru,

bahwadisiplinkerjatidakberpengaruhterhadapkinerja

guru

artinyahipoetesisditolakdanhaltersebutdapatdibuktikandarihasilsignifikansi
0,570 > 0.05 artinya Variable disiplinkerjatidakberpengaruhterhadapkinerja
guru dengankoefisienregresiyaitusebesar 0.041.
2.2Kerangka Pemikiran
Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan
antara vaiable yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono,
2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri
(dalam Sugiyono, 2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan
sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Disiplin
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tujuan dan Kemampuan
Teladan Pimpinan
Balas Jasa
Keadilan
Waskat
Sanksi Hukuman
Ketegasan
Hubungan Kemanusiaan
(Hasibuan,2013:194)

Kinerja Karyawan
1)
2)
3)
4)
5)

Jumlah Pekerjaan
Kualitas Pekerjaan
Ketepatan Waktu
Kehadiran
Kemampuan Kerjasama
(Wilson
Bangun,2012:234)
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Berdasarkan Kerangka Pemikiran maka
Terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karywan pada PD. BPR Artha
Galunggung.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan
Menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah
sebagai berikut :
“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan
pendekatan deskriftif dan analisis asosiatif, karena adanya variable-variable
yang akan ditelaah hubunganya serta tujuanya untuk menyajikan gambaran
mengenai hubungan antara variable-variable yang diteliti.
3.2 Operasional Variable
Menurut Suharismi Arikunto (2013:161) “variable adalah obyek penelitian
atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian”.Beberapa ahli
mengemukakan tentang definisi operasional variable, diantaranya dikemukakan
bahwa definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang
dapat diamati (diobservasi) sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka
untuk diuji kembali oleh orang lain.
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1. Variable Bebas (X) Disiplin Kerja
Menurut Sugiyono (2014:59), menyatakan variabel independen adalah
sebagai berikut :
“Variable independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau
yang terjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.
2. Variable Terikat (Y) Kinerja Karyawan
Menurut Sugiyono (2014:59) menyatakan bahwa variabel dependen
adalah sebagai berikut :
“Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.
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Tabel 3.1
Overasional Variable
Variabl Konsep Variable
e
Disiplin Kesadaran dan
(X)
kesediaan
seseorang mentaati
semua peraturan
perusahaan dan
norma-norma
sosial yang
berlaku.
(Hasibuan,
2013;193)

Dimensi

Indikator

Skala

Tujuan dan
kemampuan

-Kejelasan tujuan
- Beban kerja

Ordinal

Teladan
pemimpin

-Keteladanan pemimpin

Ordinal

Balas Jasa

-Kepuasan terhadap balas Ordinal
jasa yang diberikan
-Adanya persamaan hak
Ordinal
dan kewajiban

Keadilan
Waskat

Sanksi
Hukum
Ketegasan

-Keaktifan pimpinan
dalam melakukan
pengawasan
-Pelaksanaan hukum
ketika melakukan
kesalahan
-Penindakan yang
konsisten dalam
melaksanakan peraturan

Hubungan
-Keharmonisan
Kemanusiaa hubungan
n

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinacl
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Tabel 3.1 Overasional Variable
Variable

Konsep variable

Dimensi

Indikator

Skala

Kinerja
(Y)

Hasil pekerjaan yang
dicapai berdasarkan
persyaratanpersyaratan
pekerjaan ( job
recruitment)

Jumlah
pekerjaan

-Kemampuan
dalam
meningkatkan
jumlah pekerjaan

Ordinal

Kualitas
pekerjaan

-Kualitas
pekerjaan yang
dihasilkan

Ordinal

Ketepatan
waktu

Tepat waktu
dalam
menyelesaikan
pekerjaan
Kehadiran
karyawan sesuai
waktu yang
ditentukan
-Kerjasama antar
karyawan

Ordinal

(Wilson
Bangun,2012;234)

Kehadiran

Kemampuan
kerjasama

Ordinal

Ordinal
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data
3.3.1 Sumber Data
Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “pengaruh
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan” adalah data primer dan sekunder.
1. Data Primer
Menurut Sugiyono (2015). Mendefinisikan data primer adalah sebagai berikut :
“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data.”
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuisioner
kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan,dalam ini
auditor external.
2.Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2015), mendefinisikan data sekunder adalah sebagai berikut:
“Sumber sekunder adalah seumber yang tidak lansgung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”
Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini melalui cara mengumpulkan artikel
jurnal-jurnal dan hasil penelitian terdahulu.
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3.3.2 Populasi dan Sample Penelitian
1. Populasi
Menurut Sugiyono (2013:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang

ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

kemudian

ditarik

kesimpulannya.Berdasarkan Penelitian maka jumlah sempel di PD. Bpr Artha
Galungung Tasikmalaya berjumlah 30 Orang.
2. Sample
Sugiyono (2013:91) mendefinisikan sample adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti
tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi,misalnya kareana
keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sample yang
diambil dari populasi itu.Penentuan sampel menggunakan teknik sampel Jenuh atau
Sensus sehingga pada penelitian ini populasi berjumlah 30 orang atau sampelnya
adalah populasi itu sendiri.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada usulan penelitian ini
adalah:
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1. Observasi
Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung
kepada objek penelitian untuk mengetahui secara jelas kondisi objek penelitian serta
memperoleh data yang diperlukan.
2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2010:194) wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk
menemukan permaslahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui halhal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3. Kuisioner
Kuisioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan
responden.Kuisioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket
tertutup, yaitu pertanyaan yang dibuat tidak memerlukan penjelasan lebuh lanjut
sehingga responden hanya memilih alternatif jawaban dengan membubuhkan tanda
(P) pada setiap jawaban.
Dalam penelitian ini, pengukuran variable menggunakan skala likert.
Menurut Sugiyono (2013:93) skala likert merupakan skala yang dipergunakan untuk
mengukur,sikap,pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang
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bagaimana fenomena sosial yang terjadi (yuliana,2017). Dengan skala likert, maka
variable yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator-indikator dari variable
penelitian. Kemudaian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk
menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
Dalam penggunaan skala likert terdapat dua bentuk pertanyaa, yaitu bentuk
pertanyaan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk
mengukur skala negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5,4,3,2, dan 1 sedangkan
bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1,2,3,4, dan 5 atau -2, -1, 0, 1, 2 bentuk
jawaban skala likert antara lain : sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju
Rumus penghitungan skala likert
Rumus : T x pn
T = Total jumlah responden yang memilih
Pn = pilihan agka skor likert
3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
memperoleh hasil penelitian, diperlukan adanya sebuah perancangan untuk
melakukan analisa pada data yang telah dikumpulkan. Selain itu, diperlukan adanya
pengujian pada hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut penjelasan
masing-masing mengenai rancangan analisis dan uji hipotesis.
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3.5.1

Rancangan Analisis

Pada penelitian ini metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif
dengan formula regresi linear sederhana untuk statistiknya, karena data yang akan
dianalisis berupa angka yang didapat dari hasil kuesioner maka pendekatan
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode
survey dan itu termasuk dari bagian metode kuantitatif.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
Sebelum melanjutkan penelitian dan menganalisis data kuesioner yang telah
diberikan kepada responden, penting untuk setiap penelitian mengetahui apakah
hasil kuesioner yang didapat valid atau tidak. Sehingga ketika data yang didapat
dinyatakan valid, maka data yang diperoleh dapat diteruskan untuk dianalisis dan
diteliti selanjutnya. Untuk mengetahui sebuah hasil dari kuesioner valid atau
tidak maka diperlukan uji kevalidan kuesioner diantaranya adalah :

a. Uji Validitas
Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan
suatu instrumen. Uji validitas dalam penelitian ini dijelaskan sebagai suatu
derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi yang sebenarnya dari apa yang
diukur. Teknik yang digunakan untuk uji validitas ini adalah korelasi product
moment dari pearson dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) dilakukan
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dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor totalnya.
Interprestasi hasil uji validitas dilakukan dengan melihat nilai korelasi antara
skor butir dengan skor total. Jika nilai korelasi antara skor butir > 0,4 maka dapat
disimpulkan bahwa butir tersebut adalah valid. Sebaliknya jika nilai korelasi
suatu butir < 0,4 maka disimpulkan bahwa butir tersebut tidak valid dan
dinyatakan gugur (nurhastuti,2011). Uji validitas menggunakan teknik korelasi
pearson productmoment yang dirumuskan sebagai berikut :

Rumus 3.1. Uji Validitas
N ( xy) – (x)(y)
r xy =
√(N x2- (x)2 N y2-(y)2)

Keterangan :
Rxy = Koefisiensi korelasi tiap item
X = jumlah alternatif jawaban yang dipilih responden dari setiap pertanyaan
Y = jumlah total seluruh alternatif jawaban pada seluruh pertanyaan yang dipilih
oleh responden
N = jumlah responden
Alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas data adalah
dengan koefisien korelasi menggunakan bantuan software SPSS. Korelasi setiap
item pertanyaan dengan total nilai setiap variabel dilakukan dengan uji korelasi
pearson atau dengan rumus korelasi product moment. Instrumen penelitian
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dianggap valid bila r hitung (rxy) > r tabel dengan menggunakan taraf kesalahan
5% atau 0,05 (taraf kepercayaan 95%).
b. Uji Reliabilitas
Ujireliabilitasmerupakanalatuntukmengukursuatukuesioner

yang

merupakanindikatordarivariabelataukonstruk.Suatuvariabelataukonstrukdinyatak
anreliabeljikamemberikannilaiCronbach Alpha>0,60 (Agiviana, 2015). Uji
reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah kuesioner tetap konsisten
apabila digunakan lebih dari satu kali terhadap gejala yang sama dengan alat
ukur yang sama.
Kriteriapengambilankeputusan:
1. Suatuvariabeldinyatakan reliable jikamemberikannilaiCronbach Alpha> 0,60.
2. Suatuvariabeldinyatakantidak reliable jikamemberikannilaiCronbach Alpha<
0,60
Pengujian reliabilitas setiap variabel dilakukan dengan Cronbach Alpha
Coeficient
menggunakan bantuan software SPSS. Rumus yang digunakan sebagai berikut :
Rumus 3.2. Uji Realibitas
K
α2 b
R 11 =
1- 2
k-1
αt

Keterangan :
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R11 = reliabilitas intrumen
K = banyaknya butir pertanyaan
∑α2 b = jumlah varian butir
∑ α2 t = varian total

2.Teknik Analisis Data
Selanjutnya ketika hasil dari kuesioner dinyatakan valid maka langkah selanjutnya
adalah melakukan analisis data dengan metode statistik, diantaranya adalah sebagai
berikut :
a. AnalisisRegresi Linier Sederhana
MenurutDanang Sunyoto (2016:47)“Tujuan analisis regresi adalah untuk
mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu profitabilitas
(X1), non debt tax sheild (X2) terhadap variabel dependen yaitu struktur modal (Y),
maka digunakan analisis linear sederhana.
Rumus regresi linear adalah sebagai berikut :
Rumus 3.3. Regresi Linear

Y = a + bX
Dimananilai a dan b dicariterlebihdahuludenganmenggunakanpersamaanvariabel
sebagaiberikut :
Rumus 3.4. Regresi linear mencari nilai a dan b

b=

n ∑ XY − (∑ X )(∑ Y )
n ∑ X 2 − (∑ X )

2
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Keterangan :
X = Perilaku individu
Y = Kinerja Karyawan
n = Banyaknyasampel
a = KonstantaIntersepsi
b = Angkaarahataukoefisienregresivariabelindependent

a .AnalisisKorelasiPearson
Menurut

Jonathan

Sarwono

(2013:37)menjelaskanbahwaanalisiskoefisienkorelasipearsonadalahsebagaiberikut:
Analisiskoefisienkorelasipearsondigunakanuntukmengukurkuatlemahnyahubunganan
tarasatuvariabelbebasdansatuvariabeltergantung.
Jadikorelasipearsondigunakanuntukmengukurseberapakuatnyapengaruhperilaku
individuterhadapkinerja karyawandenganformulasisebagaiberikut:
Rumus 3.5. Korelasi Pearson

r=

n∑ XY − (∑ X )(∑ Y )

{n(∑ X )− (∑ X ) }{n(∑Y )− (∑Y ) }
2

2

2

2
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Sumber: Andi Supangat (2013:351)
Keterangan :
r

= NilaiKoefisienKorelasi

n

= Banyaknya data

Σx

= Variabelbebas (x)

Σ y = Variabelterikat (y)
Σ xy =Jumlahhasilperkalianvariabel x danvariabel y

Korelasidapatmenghasilkanangkapositif

(+)

ataunegatif

).Jikakorelasimenghasilkanangkapositif

((+),

hubungankeduavariabelbersifatsearah.Jikakorelasimenghasilkanangka yang negatif (),

hubungankeduavariabelbersifattidaksearah.Angkakorelasiberkisarantara

sampaidengan

0
1,

besarkecilnyaangkakorelasimenentukankuatataulemahnyahubungankeduavariabel.

Tabel 3.3.InterprestasiKoefisienKorelasi
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 – 0,25

SangatLemah

0,26 – 0,50

Cukup

0,51 – 0,75

Kuat

0,76– 1,00

SangatKuat
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b. MencariKoefisienDeterminasi
Koefisiendeterminasimerupakanukuranukuranuntukmengetahuikesesuaianatauketepatanantaranilaidugaanataugarisre
gresidengan

data

sampel.AndiSupangat

(2013;350)mendefinisikanbahwakoefisiendeterminasiadalahsebagaiberikut:
“Koefisiendeterminasiadalahmerupakanukuran
untukmenyatakantingkatkekuatanhubungandalambentukpersen

(besaran)
(%)

besaraninidinyatakandengannotasi R. dimana R = r2.”
Jadi untuk mengetahui seberapa persen besarnya hubungan antara perilaku
individu (variabel X) dengan kinerja karyawan (variabel Y) maka
menggunakan analisis Koefisien Determinasi yang diperoleh dengan
mengkuadratkan koefisien korelasinya, atau dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Rumus 3.6. Koefisien Determinasi
Kd = r2 x 100%

Keterangan3 :
Kd = KoefisienDeterminasi
r

= KoefisienKorelasi
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3.5.2 Uji Hipotesis
MenurutSugiyono (2013:96)menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Menurut Dantes (2013)hipotesis diartikan sebagai praduga atau asumsi yang harus
diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian
“PengujianHipotesisadalahmembuatkesimpulansementarauntukmelakukanpenyang
gahandanataupembenarandaripermasalahan yang akanditelaah.”
Adapunrancangan yang dilakukanolehpenulisadalahsebagaiberikut:
1. MenentukanHipotesisStatistik
Berdasarkan

pada

alatstatistik

yang

digunakan

dihipotesispenelitiandiatasmakapenulismenetapkanduahipotesis
digunakanuntukujistatistiknyayaituhipotesis1
diterima

dan

hipotesis2

(H2 )

(H1 )

dan
yang

yang diformulasikanuntuk

yaituhipotesispenulis

yang

diformulasikanuntukditolak denganperumusansebagaiberikut:
H1 :ρ ≠ 0 Disiplin karyawan(X) berpengaruhterhadapkinerja karyawan (Y)pada
PD.Bpr Artha Galunggung Tasikmalaya.
H2 :ρ = 0, Disiplin karyawan(X) tidak berpengaruhterhadapkinerja karyawan
(Y)pada PD.Bpr Artha GalunngungTasikmalaya.
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1.UjiHipotesis (uji t)
Untukmengetahuitingkatsignifikansidarikoefisienkorelasi,
makapenulismenggunakanstatistikUji ‘t’ denganrumussebagaiberikut:
Rumus 3.7. Uji t
t

hitung =

r n−2
1− r 2

keterangan :
t = hasil uji tingkat signifikansi
r = koefisien korelasi
n = jumlah data

1. MenentukanKriteriaPenerimaanHipotesis
Agar
hasilperhitungankoefisienkorelasidapatdiketahuitingkatsignifikanatautidaksigni
fikanmakahasilperhitungandaristatistikuji t

(t

hitung)

tersebutselanjutnya

dibandingkandengan t tabel. Tingkat signifikannyayaitu 5 % (α = 0,05),
artinyajikahipotesis1ditolakdengantarafkepercayaan

95%,

makakemungkinanbahwahasildaripenarikankesimpulanmempunyaikebenaran
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95% dan halinimenunjukanadanyahubungan (korelasi) yang meyakinkan
(signifikan) antara duavariabeltersebut.
Untukmengetahuiditolakatautidaknyadinyatakandengankriteriasebagaiber
ikut :
Jika t hitung ≥ t tabel maka H1 adadidaerahpeneriman, berarti H2 ditolakartinya
antaravariabel x dan variabel y adapengaruhnya.
Jika t hitung ≤ t tabel maka H1 adadidaerahpenolakan, berarti H2 diterimaartinya
antara variabel x dan variabel y tidakadapengaruhnya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1.1 Sejarah Perusahaan
Dalam rangka menunjang pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah
daerah di instruksikan untuk mendirikan lembaga-lembaga perkreditan rakyat di
pedesaan, salah satunya yang kita kenal dengan nama Bank karya produksi desa
(BKPD). Sebetulnya lembaga perkreditan rakyat sudah ada sejak sebelum
diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 1967, bahkan telah dikenal sejak
jaman Belanda, namun pada masa pendudukan Jepang dan jaman proklamasi
kemerdekaan lembaga-lembaga tersebut banyak yang tidak berfungsi.
Landasan pemikiran pembentukan lembaga perkreditan ini ialah ditinjau
dari segi ekonomi dan geografis menunjukan potensi ekonomi (keuangan) di
daerah pedesaan cukup besar, tetapi karena lemahnya daya tukar potensi tersebut
semakin lama semakin menurun, hal ini disebabkan karena hal-hal dibawah ini :
1. Adanya tengkulak yang kegiatannya menekan harga pembelian dari petani
dan meningkatkan harga penjualan sehinga hasil yang lebih besar di terima para
tengkulak dan rata-rata berasal dari kota, demikian pada hakekatnya terjadilah
pelarian uang dari daerah, sehingga daerah pedesaan yang merupakan daerah
sentra produksi akan kekurangan uang modal untuk memproduksi
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2. Struktur moneter dan perbankan yang tidak merata pada saat itu, dimana
uang yang beredar dan berkembang di pedesaan terbatas, karena bank adanya di
kota.
Dengan demikian, yang menjadi masalah disini adalah bagaimana cara
mengalokasikan uang sebagaimana penjelasan diatas agar tidak terjadi
ketimpangan sehingga potensi produksi di daerah pedesaan dapat dipulihkan
kembali dan ditingkatkan.
Berdasarkan hal tersebut, maka Gubernur Jawa Barat pada waktu itu Bapak
Mayjen. Mashudi menginstruksikan pada para Bupati atau Walikota daerah seJawa Barat dengan instruksinya Nomor. 2 Instr/B.II/V/66 untuk melaksanakan
pembentukan Bank Karya Produksi Desa (BKPD), sebagai tindak lanjut dalam
rangka pelaksanaan keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 21 Desember 1965
yang diperbaiki tanggal 15 Maret 1966 yaitu Nomor 40/B.I/Pem/SK/65 perihal
pembentukan Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Dengan instruksinya tersebut,
selambat-lambatnya
kabupaten/kotamadya

tanggal

20

Mei

1966

di

harus terdapat atau didirikan

tiap-tiap
suatu

ibu
Bank

kota
Karya

Pembangunan dengan mengindahkan peraturan-peraturan pelaksanaannya yaitu
Stc.No.180a/Finek/3/66.
Oleh karena itu berdasrkan surat keputusan tersebut diatas, melalui surat
keputusan

Bupati

Kepala

Daerah

tingkat

II

Tasikmalaya

Nomor.

Pe.003/170/SK/1967 tanggal 10 Juli 1967 tentang pembentukan BKPD, maka
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pada tanggal 10 Juli 1967 BKPD secara resmi dibuka atau berdiri,tetapi pada
tanggal 1 Agustus 1997 diubah menjadi PD.BPR.BKPD.
4.1.1.2 Visi dan Misi
Visi PD.BPR Artha Galunggung yaitu “MENJADI BPR YANG
TUMBUH, SEHAT DAN MANFAAT”
Penjelasan visi menjadi BPR yang tumbuh berkesinambungan dan sehat
sehingga menjadi BPR dengan asset 5 besar di Jawa Barat pada tahun 2025 serta
senantiasa mempunyai nilai tambah bagi stakeholder dan manfaat bagi seluruh
masyarakat.
Sedangkan Misi dari PD.BPR Artha Galunggung adalah sebagai berikut :
1. Memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan
dengan ragam produk BPR yang kompetitif dengan pelayanan prima dan
SDM yang profesional.
2. Meningkatkan tata kelola perusahaan serta membangun Budaya Organisasi
yang didasari oleh nilai-nilai inti perusahaan.
3. Meningkatkan kontribusi PAD dan pembangunan UMKM untuk
mendukung pembangunan ekonomi daerah.
4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha
Sebagai Bank, PD. BPR Artha Galunggung juga memiliki aspek kegiatan
usaha, dimana kegiatan usaha dari PD. BPR Artha Galunggung sama dengan bank
yang lain pada umummya yaitu Funding dan Lending. Funding merupakan
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kegiatan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan
dan deposito, sedangkan lending merupakan kegiatan usaha yang menyalurkan
kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat pula dalam
bentuk kredit.
4.1.2.1Produk Funding
1. Tabungan
Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan
adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan
/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun Jenis jenis tabungan di PD. BPR ARTHA GALUNGGUNG :

1.

Tabungan Masyarakat

Tabungan Masyarakat adalah tabungan untuk kredit dan tabungan induk
sigmapan plus. Artinya setiap nasabah yang mempunyai kredit akan punya
tabungan masyarakat ini karena tabungan ini digunakan untuk tabungan wajib
bagi nasabah kredit jadi apabila nasabah yang mempunyai kredit akan di wajibkan
menyimpan uangnya sesuai kententuan bank yang mana uang itu tidak bisa di
ambil apabila kreditnya belum lunas,

Tabungan masyarakat ini juga digunakan untuk tabungan induk sigmapan
artinya untuk mempunyai tabungan sigmpan kita terlebih dahulu harus punya
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tabungan masyarakat. jadi kita tidak bisa nabung langsung ke tabungan sigmapan
tapi kita nabungnya ke tabungan masyarakat dulu terus nanti akan di pindah
bukukan ke tabungan sigmapan setelah jatuh tempo pembayaran. dan tabungan
masyarakat ini tidak ada bunganya.

Kelebihanya :

a. Bebas biaya administrasi
b. Pembukaan rekening yg relatif mudah, murah, dan cepat
c. Aman, dijamin LPS(Lembaga Penjamin Simpanan)
Persyaratan:
a. Foto Copy KTP, SIM dan identitas lainnya untuk perorangan.
b. Foto Copy dokumen perusahaan (SIUP/TDP/NPWP/AktaNotaris) untuk lemb
aga perusahaan atau instansi.
c. Mengisi Formulir Aplikasi pembukaan rekening.
d. Setoran awal.
Fasilitas yang diperoleh :
a. Penyetoran/ penarikan dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang PD.
BPR ArthaGalunggung (Online Real Time).
b. Layanan Jemput Bola, kami siap datang ke tempat anda dengan fasilitas Kas
Mobil
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2.

Tabungan SigmapanPlus

Gambar 4.1Tabungan Sigmapan Plus
Simpanan Galunggung Prima Mapan adalah Tabungan Berjangka dengan
nilai

investasi

menarik

(Tabungan

Rencana

Masa

Depan)

yang memiliki berbagai kelebihan dan manfaat. dan untuk saat ini bunga tabungan
sigmapanplus ini adalah 6% pertahun.
Kelebihan:
a. Bebas Biaya Administrasi Bulanan
b. Pilihan Waktu 2-5 Tahun
c. Bunga Menarik
d. Bebas memilih jumlah setoran (setoran pertama dan setoran bulanan)
minimal Rp. 50.000,e. Aman, dijamin LPS(Lembaga Penjamin Simpanan).
f. Hadiah Langsung/Merchandise
g. Benefit Plus berupa Asuransi Jiwa Bebas Premi
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Persyaratan:
a. Foto Copy KTP, SIM dan identitas lainnya untuk perorangan.
b. Foto Copy dokumen perusahaan (SIUP/TDP/NPWP/AktaNotaris) untuk lemb
aga, perusahaan atau instansi.
c. Mengisi Formulir Aplikasi pembukaan rekening.
d. Setoran awal.
Fasilitas yang diperoleh :
a. Penyetoran/ penarikan dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang PD.BPR Ar
tha Galunggung (Online Real Time).
b. Layanan Jemput Bola, kami siap datang ke tempat anda dengan fasilitas Kas
Mobil.
Syarat dan ketentuan :
a. Tabungan sigmapan plus dapat dilayani di semua kantor cabang, kantor pusat
operasional dan kantor kas PD. BPR Artha Galunggung
b. tabungan sigmapanplus diperuntukan bagi penabung perseorangan, baik
masyarakat umum, karyawan, pelajar, mahasiswa dan lainya.
c. penabung minimal berusia 17 tahun atau sudah kawin dan maksimal 55 tahun
pada saat pembukaan tabungan sigmapanplus.
d. nasabah tabungan sigmapan plus wajib mempunyai tabunga masyarakat yang
akan di jadikan sebagai rekening sumber dana.
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e. satu rekening sumber dana dapat dijadikan sebagai rekening sumber dana
bagi lebih dari satu rkrning tabungan sigmapan plus dengan kepemilikan yang
sama.
Pembukaan rekening sigmapan plus :3
1. harus dilakukan oleh calon nasabah secara langsung(tidak mewakilkan)
2. memiliki tabungan rekening masayarakat sebagai sumber dana.
3. mengisi dan mendatangani from aplikasi pembukaan rekening dilampiri foto
copy identitas dan persyaratan lainya sesuai dengan ketentuan SOP yang
berlaku.
4. setoran pertama untuk pembukaa rekening dan ssetoran bulanan sesuai
dengan perjanjian dan di atur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. sebagai bukti tabungan, bank menerbitkan buku tabungan atas nama
penabung.
3. Tabungan Sigma

Gambar 42.Tabungan Sigma
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Simpanan Galunggung Prima adalah Produk tabungan unggulan PD. BPR
Artha Galunggung yangmemberikan beragam hadiah dan undian yang menarik.
dan suku bunganya 3% pertahun.
Kelebihan:
a. Suku Bunga bertingkat dan bersaing.
b. Pembukaan rekening yg relatif mudah, murah, dan cepat.
c. Biaya Administrasi bulanan yang relatif ringan.
d. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
e. Dapat dijadikan Agunan/Jaminan Pinjaman Kredit *).
f. Mendapatkan Hadiah Langsung, Tanpa diundi, yang dihitung dari saldo
terendah bulan berjalan,dan diberikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
g. Mendapatkan Kesempatan Undian Grand Prize.
Persyaratan:
a. Foto Copy KTP, SIM dan identitas lainnya untuk perorangan.
b. Foto Copy dokumen perusahaan (SIUP/TDP/NPWP/AktaNotaris) untuk lemba
ga, perusahaan atau instansi.
c. Mengisi Formulir Aplikasi pembukaan rekening.
d. Setoran awal
Layanan:
a. Penyetoran/ penarikan dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang PD.
BPR Artha Galunggung (Online Real Time).
b. Layanan Jemput Bola, kami siap datang ke tempat anda dengan fasilitas Kas
Mobil.
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2.

Deposito

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang bisa ditawarkan oleh bank kepada
masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu didalamnya tidak
boleh ditarik nasabah sebelum jatuh tempo. Deposito juga bisa menjadi salah satu
cara agar nasabah merasa aman mempunyai uang dalam jumlah yang cukup besar,
tanpa khawatir akan diincar para penjahat, maka sekarang ini telah muncul banyak
lembaga keuangan, dalam hal ini bank yang memberikan fasilitas penyimpanan
uang dengan bentuk deposito. Deposito banyak diminati oleh para pengusaha dan
pemilik uang karena mempunyai beberapa kelebihan daripada cara penyimpanan
uang yang lain, seperti tabungan, giro, kliring dan lain sebagainya.
Tidak seperti jenis simpanan lainnya, deposito penyimpanan dan pengambilannya
ditentukan oleh waktu yang telah disepakati, baik 1,3,6,12 bulan,sehingga
menguntungkan bagi pihak bank untuk mengelola simpanan nasabah tersebut
dalam jangka panjang, sedangkan bagi nasabah, deposito menawarkan pembagian
keuntungan dengan suku bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan simpanan
lainnya dalam sistem perbankan.
Jenis- Jenis Deposito
1. Deposito Berjangka
Deposito berjangka adalah produk bank sejenis tabungan, dimana uang yang
disetorkan dalam deposito berjangka tidak boleh ditarik nasabah dan baru bisa
dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ada beberapa jangka waktu yang
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bisa dipilih, yaitu 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Atau deposito adalah simpanan ketiga
dalam rupiah, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada BPR.
2. Sertifikat Deposito
Sertifikat deposito sering disingkat dengan CD/ Negoitable Certificate Of
Deposist adalah deposito berjangka atas unjuk yang buki simpanannya dapt
dipedangkan, yang juga merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan
lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjualbelikan di pasar uang.
3. Deposito On Call
Deposito on call adalah uang simpanan tetap berada di bank selama belum
dibutuhkan oleh pemiliknya (penyimpan). Apabila penyimpan uang itu akan
menarik simpanannya, maka terlebih dahulu harus memberitahukan kepada pihak
bank. Masa pemberitahuan kepada bank itu dilakukan adalah tergantung kepada
perjanjian yang diadakan antara penyimpan (deposan) dengan pihak bank (ada
yang setahun, dua bulan dan sebagainya).Doposit on call biasa dikenal dengan
sebutan deposito harian. Dalam prakteknya, deposito jenis doposit on call ini
pengambilannya berdasarkan pemberitahuan terlebih dahulu oleh nasabah yang
bersangkutan dengan kesepakatan perjanjian tenggang pengambilan yang telah
disepakati bersama, misalnya 1 (satu) hari sebelum pengambilan harus sudah
memberitahukan terlebih dahulu ke pihak bank.
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4.1.2.2 Produk Lending
Produk Kredit untuk seluruh golongan Masyarakat, baik Masyarakat
berpenghasilan tetap, Masyarakat sektor ekonomi Produktif, konsumtif dengan
berbagai jenis/pilihan produk kredit. Yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan
anda :
1. Kredit Komersil
Adalah penyediaan dana pinjaman untuk keperluan modal kerja dan
investasi.
Produk dari kredit komersil dan jangka waktu kredit nya :
a. Kredit Bina Usaha Pedesaan (KBUP) Maksimal kredit 24 bulan
b. Kredit Kelompok Usaha Mikro (KKUM) Maksimal kredit 24 bulan
c. Kredit Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Mapan (KUMKM Mapan)
Maksimal
d. Kredit 36 bulan untuk modal kerja, dan 96 bulan khusus investasi
e. Kredit Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Prima (KUMKM Prima) Maksimal
kredit 36 bulan untuk modal kerja, dan 96 bulan khusus investasi
2. Kredit Konsumer
Adalah penyediaan dana untuk keperluan konsumtif.
Produk Kredit konsumer dan jangka waktu kredit nya :

a. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKKB) Maksimal kredit 36 bulan
b. Kredit Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Maksimal kredit 180 bulan
c. Kredit Multiguna Mapan (KMM) Maksimal kredit 36 bulan
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d. Kredit Pegawai Berpenghasilan Tetap (KPBT) Maksimal kredit 96 bulan
e. Kredit Talangan Umroh (KTU) Maksimal kredit 24 bulan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unitunit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di perusahaan.

Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan
bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik.
Selain itu, dengan adanya struktur organisasi tersebut maka kita bisa mengetahui
beberapa

spesialisasi

penyampaian laporan.

dari

sebuah

pekerjaan,

saluran

perintah,

maupun
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Gambar 4.3Struktur Organisasi PD.BPR Artha Galunggung Kantor
Tasikmalaya.
A. Dewan Pengawas
Dewan pengawas / dewan komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan
umum yang ditetapkan oleh pemilik/ RUPS, melaksanakan pengawasan,
pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Artha Galunggung.
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B. Direktur Utama
Direktur utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan
koordinasi dalam pelaksanaan tugas direksi serta melakukan pembinaan dan
pengendalian atas unit kerja BPR Atha Galunggung.
Fungsi direktur utama :
1. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengarahan serta evaluasi terhadap
kegiatan dan pelaksanaan tugas anggota direksi, divisi, dan kantor cabang.
2. Pemimpin

kolektif

jajaran

direksi

dalam

menjalankan

manajemen

operasional.
3. Pemberian saran dan pertimbangan kepada seluruh unit kerja.

C. Direktur
Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian serta evaluasi seluruh
kegiatan divisi, dan kantor cabang sesuai dengan bidang tugasnya
Direktur mempunyai tugas :
1. Koordinator, pengawasan dan pengarhan serta evaluasi terhadap kegiatan dan
pelaksanaan tugas divisi dibawahnya dan kantor cabang/KPO.
2. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas penyusunan perencanaan
kegiatan operasional kantor pusat, kantor cabang/ KPO.
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D. Satuan Pengawasan Intern Utama (SPI Utama)
SPI Utama mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Terseleggaranya pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian resiko terhadap
operasional perbankan BPR dalam rangka pengamanan aset BPR dan menjamin
dipatuhinya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan
visi misi dan nilai-nilai perusahaan.
2. Terselenggaranya kegiatan pelayanan dan operasional perbankan BPR dijalankan
sesuai dengan Standard Operating Procedure dan kebijakan-kebijakan BPR yang
berlaku.
3. Terselenggaranya kegiatan pencatatan pembukuan sesuai dengan pedoman dan
standar akuntansi keuangan BPR yang berlaku.
E. Satuan Pengawasan Intern Madya (SPI Madya)
SPI Madya mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu SPI Utama dalam rangka pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian
resiko terhadap operasional perbankan BPR dalam rangka pengamanan aset BPR
dan menjamin dipatuhinya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
dalam mewujudkan visi misi dan nilai-nilai perusahaan.
2. Membantu SPI Madya dalam rangka pemeriksaan bukti-bukti transaksi keuangan
beserta dokumen pendukung lainnya.
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F. Staf SPI
Membantu SPI Madya dalam rangka pengawasan, pemeriksaan dan
pengendalian resiko terhadap operasional perbankan BPR dalam rangka
pengamanan aset BPR dan menjamin dipatuhinya peraturan dan perundangundangan yang berlaku dalam mewujudkan visi misi dan nilai-nilai perusahaan.
G. Kepala Divisi Remedial
1. Terselenggaranya kegiatan perencanaan, arahan dan pengawasan terhadap
kegiatan pemantauan dan pengawasan kredit demi terciptanya kredit yang sehat
baik secara konsolidasi maupun masing-masing kantor cabang/ KPO.
2. Terselenggaranya koordinasi, arahan dan pengawasan terhadap kegiatan
penanganan dari penyelesaian kredit bermasalah.
H. Kabag Remedial
1. Membantu Kepala Divisi Remedial menyelenggarakan perencanaan dalam rangka
menciptakan / menjaga kondisi kesehatan.
2. Membantu Kepala Divisi Remedial dalam melakukan penanganan dan
penyelesaian kredit bermasalah.
3. Membantu Kepala Divisi Remedial dalam kegiatan penguasaan atas agunan
kredit, somasi pengadilan dan kegiatan lelang barang-barang jaminan.
I. Account Officer Remedial
1. Menjalankan

tugas

penyelesaian

kredit-kredit

bermaslah

dalam

rangka

menurunkan NPL dalam rangka meningkatkan kesehatan PD. BPR Artha
Galunggung.
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2. Meningkatkan pendapatan dan laba BPR dengan menangani angsuran
menurunkan kolektibilitas sehingga dapat mengurangi cadangan PPAP.
3. Menyelamatkan harta atau aset BPR dengan melakukan penarikan agunan kredit.
J. Kepala Divisi Bisnis
Terselenggaranya kegiatan perencanaan pemasaran produk-produk kredit dan
produk dana serta produk jasa layanan lainnya sesuai dengan target rencana bisnis
bank PD. BPR Artha Galunggung.
K. Bagian Perencanaan dan Review
Membantu kepala divisi bisnis dalam melakukan tugas sebagai analisis
dengan melakukan pemeriksaan dan review setiap pengajuan diatas BWK KPO
dan kantor cabang untuk kelayakan pemberian kredit dengan melakukan
kunjungan lapangan on the spot.
L. Staf Perencanaan Dan Review
Membantu Kepala Bagian Perencanaan dan Review dalam melakukan
verifikasi terhadap kebenaran dan legalitas dokumen-dokumen.
M. Kepala Divisi Operasional
1.

Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan standar pelayanan yang
profesional

2.

Terselenggaranya koordinasi, pelakasanaan dan pengawasan penerapan APU
PPT.
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N. Kabag IT dan Pelaporan
1.

Membantu Kepala Divsi Operasional dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kebutuhan Teknologi
Informasi.

2.

Memberikan bantuan dalam hal penyediaan informasi data kepada seluruh
bagian untuk menunjang kebutuhan layanan dan kelancaran operasional.

O. Divisi SDM dan Umum
1.

Terselenggaranya seluruh kegiatan bagaian SDM dan Umum, meliputi
penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta protokoler.

2.

Terselenggaranya pengelolaan kegiatan administrasi kepegawaian.

P. Staf SDM
Melakukan analisa kebutuhan pegawai, sebagai fungsi penyediaan Sumber Daya
Manusia dengan melakukan penyediaan data sebagai bahan analisa.
Q. Customer Service
1.

Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan
rekening tabungan, deposito atau yang lainnya.

2.

Menerima,melayani dan

mengatasi permasalahan yang di sampaikan oleh

nasabah atas sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayan yang
deberikan oleh pihak nasababah.
3.

Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi
nasabah serta file nasabah.

4.

Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.

5.

Mengadministrasikan buku deposito dan buku tabungan.
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6.

Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru
sesuai dengan keingan dan kebutuhan nasabah.

R. Teller
1.

Menerima setoran tabungan ,deposito berjangka dan angsuran kredit.

2.

Membayarkan

pencairan

tabungan,deposito

berjangka

dan

kredit

atas

persetujuan direksi.
3.

Menyetorkan uang setoran kredit,tabungan dan deposito ke bank.

4.

Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku kas teller
harian.

5.

Menyetorkan kas teller sore hari kepada koordinator administrasi dan keuangan
untuk di periksa kebenarannya.

6.

Melakukan kas opname atas posisi kas harian bersama koordinator administrasi
dan keuangan .

S. Satpam
Bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor, memantau keluar masuk
nasabahke kantor, pengawalan setor uang ke BI menjaga asset bank.
4.1.3.2 Uraian Pekerjaan
PD.BPR

Artha

Galunggung

Tasikmalaya

mempunyai

tugas

yaitu

memberikan pinjaman himpunan dana kepada para pengusaha menengah kebawah
supaya para pengusaha miko bisa memenuhi kebutuhan nya dan mencapai tujuan
dalam bidang ekonomi
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4.1.4 Data Kepegawaian
1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptip dalam penelitian ini meliputi : analisis pegawai di
PD.BPR Artha Galunggung analsisis statistik deskriptif yang terdiri dari
maksimal, minimal mean dan standar deviasi, serta kategorisasi jawaban dari
pegawai PD.BPR Artha Galunggung.
Adapun pembahsan mengenai masing-masing analisis deskriptif disajikan
sebagai berikut :
a. Karakteristik pegawai PD.BPR Artha Galunggung
Karakteristik pegawai PD.BPR Artha Galunggung yang diamati dalam
penelitian ini meliputi : unit kerja, umur, tingkat pendidikan, masa kerja,
jenos kelamin. Deskripsi karakteristik pegawai PD.BPR Artha Galunggung
disajikan berdasarkan
1)

Unit kerja
Deskripsi karakteristik pegawai berdasarkan unit kerja disajikan pada tabel
dibawah ini :
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Tabel 4.1
Karakteristik pegawai BPR Artha Galunggug
Berdasarkan Unit Kerja
No

Unit Kerja

Jumlah

Pengurus

3

Pegawai Tetap

19

Pegawai kontrak kerja

1

Pesuruh

2

Kontrak kerja supir

1

Kontrak kerja satpam

2

Satpam cut sourching

2

1
2
3
4
5
6
7
30
Total
Sumber: Data Primer diolah, 2019
2) Umur
Deskripsi karakteristik pegawai berdasarkan umur disajikan pada tabel
dibawah ini :
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Tabel 4.2
Karakteristik pegawai PD.BPR Artha Galunggung
Berdasarkan umur
No

Umur

Jumlah

Persentase

>=20

4

11,1%

>=30

23

63,9%

>=40

5

13,9%

>=50

4

11,1%

30

100%

1
2
3
4
Total

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa responden dengan usia <20
tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 11.1%, responden dengan usia 20-30
tahun berjumlah 23 orang dengan persentase 63.9 %, responden dengan usia 3140% berjumlah 5 orang dengan persentase 13.9%, dan responden dengan usia >41
tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 11.1%. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh karyawan yang
berusia 20-30 tahun. Hal ini dikarenakan dalam pekerjaan ini dibutuhkan inovasi
dan kreatifitas yang baik sehingga karyawan yang muda sangat dibutuhkan untuk
memajukan perusahaan.
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3) Tingkat Pendidikan
Deskripsi karakteristik pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dijadikan pada
tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Karakteristik pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
No

Pendidikan

Jumlah

Persentase

S2

2

5,6%

S1

24

83,3%

D3

2

5,6%

SMA

2

5,6%

30

100%

1
2
3
4
Total

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 di atas terlihat bahwa responden dengan lulusan
SMP berjumlah 2 orang dengan persentase 5,6% selanjutnya responden SLTA
berjumlah 240 orang dengan persentase 83,3% selanjutnyaresponden DIII
sebanyak 2 orang dengan persentase 5,6% dan responden dengan lulsan S1
sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 5,6%. Dapat dikatakan bahwa
responden dalam penelitian ini didominasi oleh karyawan dengan latar belakang
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pendidikan SLTA. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa mayoritas
responden memiliki pendidikan terakhir SLTA.
4) Masa Kerja
Deskripsi karakteristik pegawai berdasarkan masa kerja disajikan pada tabel
dibawah ini :

Tabel 4.4
Karakteristik pegawai PD.BPR Artha Galunggung berdasarkanmasa kerja
No

Masa kerja

Jumlah

Persentase

>=1

3

8,3%

>=5

23

80,6%

>=10

3

8,3%

>=20

1

2,8%

30

100%

1
2
3
4
Total
Sumber: Data Primer diolah, 2019
Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.4 menunjukan bahwa
sebagian karyawan telah lama bekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun
sebanyak 3 orang dengan persentase 8,3%, karyawan dengan masa kerja 1-10
tahun sebanyak 27 orang dengan persentase 80,6%, karyawan dengan masa kerja
11-20 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 8,3% dan yang terakhir
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karyawan dengan masa kerja lebih dari 20 tahun adalah 1 orang dengan persentase
2,8%.
5) Jenis Kelamin
Deskripsi karakteristik pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada
tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Karakteristik pegawai PD.BPR Artha Galunggung berdasarkan jenis kelamin
No

Jenis kelamin

Jumlah

Persentase

1

Laki-Laki

10

30%

2

Perempuan

20

70%

30

100%

Total

Sumber: Data Primer diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa responden laki-laki
berjumlah 10 orang dengan persentase 30%, sedangkan responden perempuan
berjumlah 20 orang dengan presentase 70% Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan sebanyak 20
orang.
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4.1.5 Fasilitas Yang dimiliki
Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat
memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu. Begitupun di
PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya memiliki fasilitas untuk membantu
setiap pekerjaan karyawan dan PD BPR Artha Galunggung Tasikmalaya
mempunyai fasilitas Operasional dan Umum antara lain:

4.1.5.1Fasilitas Operasional
Fasilatas oprasional CV. Sukahati Tasikmalaya untuk memberikan kemudahaan
pekerjaan karyawan CV. Sukahati Tasikmalaya dalam bekerja Fasalitas nya antara
lain:

A. Cctv
Gambar 4.4 Cctv
Sumber PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya
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B. Komputer
Gambar 4.5
Sumber PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

C. AC
Gambar 4.6
Sumber PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya
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D. Telepon
Gambar 4.7
Sumber PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

E. Mobil Kantor
Gambar 4.8
Sumber PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya
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F.Printer
Gambar 4.9
Sumber PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

4.1.5.2 Fasilitas Umum
e. Ruang Tunggu
Ruang Tunggu, disediakan untuk menerima tamu atau sebagai tempat
tunggu bagi orang yang berkepentingan.

Gambar 4.10
Sumber PD.BPR. Artha Galunggung Tasikmalaya
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B. Mushola disediakan untuk sarana beribadah

.
Gambar 4.11
Sumber PD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya
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4.2 Pembahasan
Setelah dilakukan penyebaran kuesioner, kemudian dilakukananalisis
terhadap kuesioner.penelitian dengan memberikan pembobotan jawaban dalam
bentuk tabulasi data ordinal (lampiran

dan ).Untuk lebih jelasnya mengenai

formulasi nilai, notasi dan predikat masing-masing pilihan jawaban dapat dilihat
pada Tabel 3.4 mengenai Skor Metode Likert (halaman 40).
4.2.1 Pelaksanaan Variabel Disiplin
1.

Disiplin kerja
Untuk mengetahui nilai dari setiap indikator dari Disiplin Kerja, maka

dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Nilai tertinggi setiap indikator pengaruh Disiplin Kerjaterhadap Produktivitas
kerja: 30 x 5 = 150
Nilai terendah setiap indikator pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas
kerja: 30 x 1 = 30
Jumlah kriteria pernyataan: 5
NJI =

Nilai Tertinggi - Nilai Terendah 150 − 30
=
= 24
Jumlah Kriteria Pernyataan
5

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator pengaruh Disiplin Kerja terhadap
Produktivitas kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.6
Klasifikasi Penilaian Untuk Setiap Indikator Variabel X Dan Y
Nilai
30-54
55-79
80-104
105-129
130-154

Klasifikasi Penilaian
Sangat Rendah
Rendah
Cukup
Tinggi
Sangat Tinggi

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan
kepada 30 karyawan PD.BPR Artha Galunggungdiperoleh hasil mengenai
pengaruhDisiplin Kerja individu terhadap kinerja Karyawan Secara lengkap hasil
analisa tanggapan karyawan mengenai pengaruhDisiplin terhadap kinerja
karyawan dapat dilihat sebagai berikut berikut:
Tabel 4.7
Tabel pernyataan Variabel X
Adanya kejelasan tujuan pekerjaan membuat anda lebih bersemangat dalam
bekerja
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
3
15
10,0%
4
Setuju
25
100
83,3%
3
Ragu-Ragu
2
6
6,7%
2
Tidak Setuju
0
0
0.0%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

124

100%

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian responden menyatakan setuju,
sedangkan sisanya sebanyak 83,3% ragu-ragu dan 6,7% tidak setuju. Adapun
total skor adalah 124, termasuk kedalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan
bahwa karyawan dapat menyelesaikan setiap permasalahan di pekerjaan.
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Tabel 4.8
Tabel pernyataan Variabel X
Keteladanan pemimpin diperlukan dalam meningkatkan disiplin karyawan
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
12
60
40,0%
4
Setuju
18
72
60,0%
3
Ragu-Ragu
0
0
0,0%
2
Tidak Setuju
0
0
0.0%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

132

100%

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju,
sedangkan sisanya sebanyak 60,0% ragu-ragu dan 0.0 tidak setuju. Adapun total
skor adalah 132 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dapat disimpulkan
bahwa Karyawan dapat bekerja dengan rajin

Tabel 4.9
Tabel pernyataan Variabel X
Beban kerja yang sesuai dengan kemampuan akan membuat anda
bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
11
55
36,7%
4
Setuju
19
76
63,3%
3
Ragu-Ragu
0
0
0,0%
2
Tidak Setuju
0
0
0,0%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

131

100%

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju,
sedangkan sisanya sebanyak 63,3% ragu-ragu dan 0,0% tidak setuju. Adapun
total skor adalah 131 termasuk dalam kategori

tinggi. Dapat disimpulkan

bahwa Karyawan selalu cermat dalam melakukan pekerjaan.
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Tabel 4.10
Tabel pernyataan Variabel X
Bila jasa gaji dan kesejahteraan dapat memberikan kepuasan dan kecintaan
anda terhadap pekerjaan sehingga kedisiplinan akan semakin baik
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
7
35
23,3%
4
Setuju
19
76
63,3%
3
Ragu-Ragu
1
3
3,3%
2
Tidak Setuju
3
6
10,0%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

120

100%

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju,
sedangkan sisanya sebanyak 63,3% ragu-ragu dan 3,3% tidak setuju. Adapun
total skor adalah 120termasuk dalam kategori

tinggi. Dapat disimpulkan

bahwa Karyawan tidak pernah terpaksa dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

Tabel 4.11
Tabel pernyataan Variabel X
Adanya persamaan hak dan kewajiban sesama karyawan akan membuat
anda lebih bergairah dalam kerja
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
6
30
20.0%
4
Setuju
20
80
66,7%
3
Ragu-Ragu
3
9
10,0%
2
Tidak Setuju
1
2
3.3%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

121

100%

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju,
sedangkan sisanya sebanyak 66,7% ragu-ragu dan 10,0% tidak setuju. Adapun
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total skor adalah 121 termasuk dalam kategori

tinggi. Dapat disimpulkan

bahwa Beban pekerjaan selalu di tangung oleh setiap karyawan.

Tabel 4.12
Tabel pernyataan Variabel X
Pemimpin yang selalu aktif dalam melakukan pengawasan membuat anda
lebih bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan tepat
waktu
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
4
20
13,3%
4
Setuju
24
96
80,0%
3
Ragu-Ragu
2
6
6.7%
2
Tidak Setuju
0
0
0,0%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
30
116
100%
Jumlah

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju,
sedangkan sisanya sebanyak 80,0% ragu-ragu dan 6.7% tidak setuju. Adapun
total skor adalah 116 termasuk dalam kategori

tinggi. Dapat disimpulkan

bahwa setiap karyawan selalu bertangung jawab dalam pekerjaan.
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Tabel 4.13
Tabel pernyataan Variabel X
Adanya pelaksanaan hukuman ketika melakukan kesalahan dalam bekerja
mempengaruhi anda untuk selalu disiplin
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
8
40
26,7%
4
Setuju
16
64
53.3%
3
Ragu-Ragu
6
8
20,0%
2
Tidak Setuju
0
0
0.0%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

112

100%

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju,
sedangkan sisanya sebanyak 53,3% ragu-ragu dan 20.0% tidak setuju. Adapun
total skor adalah 112 termasuk dalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan
bahwa setiap karyawan tidak bisa menerima masukan dari rekan kerja

Tabel 4.14
Tabel pernyataan Variabel X
Penindakan yang konsisten dalam melaksaakan peraturan perusahaan
membuat anda selalu disiplin
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
13
65
43,3%
4
Setuju
11
44
36,7%
3
Ragu-Ragu
6
18
20,0%
2
Tidak Setuju
0
0
0,0%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
30
127
100%
Jumlah
Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju,
sedangkan sisanya sebanyak 36,7% ragu-ragu dan 20,0% tidak setuju. Adapun
total skor adalah 110 termasuk dalam kategori

tinggi. Dapat disimpulkan

bahwa hasil setiap karyawan selalu teliti dalam bekerja.
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Tabel 4.15
Tabel pernyataan Variabel X
Keharmonisan hubungan diantara karyawan dapat menciptakan
kedisiplinan yang baik di tempat
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
7
35
23,3%
4
Setuju
18
72
60,0%
3
Ragu-Ragu
4
12
13.3%
2
Tidak Setuju
1
2
3,3%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
3.3%
Jumlah

30

121

100%

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju,
sedangkan sisanya sebanyak 60,0% ragu-ragu dan 13,3% tidak setuju. Adapun
total skor adalah 121 termasuk dalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa
karyawan dapat menerima saran.

Tabel 4.16
Tabel pernyataan Variabel X
Melaksanakan pekerajaan sesuai instruksi yang diberikan atasan
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
3
15
10,0%
4
Setuju
21
84
70,0%
3
Ragu-Ragu
3
9
10,0%
2
Tidak Setuju
1
2
3,3%
1
Sangat Tidak Setuju
2
2
6.7%
Jumlah

30

112

100%

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju,
sedangkan sisanya sebanyak 70,0% ragu-ragu dan 10,0% tidak setuju. Adapun
total skor adalah 112 termasuk dalam kategori

tinggi. Dapat disimpulkan

bahwa pengalam kerja sangat membantu dalam pekerjaan.
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Tabel 4.17
Rekapitulasi Variabel X pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan
Skor
N
Uraian
Skor yang ditargetkan yang di Kriteria
o
capai
1
2
3
4
5
1 Adanya
kejelasan
tujuan 30 X 5 = 150
124
Tinggi
pekerjaan membuat anda lebih
bersemangat dalam bekerja
2

Keteladanan
diperlukan
meningkatkan
karyawan

pemimpin
dalam
disiplin

30

X

5

=

150

132

Tinggi

3

Beban kerja yang sesuai
dengan kemampuan akan
membuat anda bersungguhsungguh dalam melaksanakan
pekerjaan

30

X

5

=

150

131

Tinggi

4

Bila jasa gaji dan
kesejahteraan dapat
memberikan kepuasan dan
kecintaan anda terhadap
pekerjaan sehingga
kedisiplinan akan semakin
baik
Adanya persamaan hak dan
kewajiban sesama karyawan
membuat anda lebih bergairah
dalam bekerja
Pemimpin yang selalu aktif
dalam melakukan pengawasan
membuat
anda
lebihi
bertanggungjawab
dalam
menyelesaikan tugas dan
pekerjaan tepat waktu
Adanya pelaksanaan hukuman
ketika melakukan kesalahan
dalam bekerja mempengaruhi
anda untuk selalu disiplin

30

X

5

=

150

120

Tinggi

30

X

5

=

150

121

Tinggi

30

X

5

=

150

116

Tinggi

30

X

5

=

150

112

Tinggi

5

6

7
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8

Penindakan yang konsisten
dalam
melaksanakan
peraturan
perusahaan
membuat anda selalu disiplin

30

X

5

=

150

127

Tinggi

Keharmonisan
hubungan
diantara
karyawan
dapat
menciptakan
kedisiplinan
yang baik ditempat
10 Melaksanankan
pekerjaan
sesuai instruksi yang diberikan
atasan

30

X

5

=

150

121

Tinggii

30

X

5

=

150

112

9

Total Skor

1.500

Tinggi

1.216

Nilai tertinggi yaitu terdapat pada point 2 Keteladanan pemimpin diperlukan
dalam meningkatkan disiplin karyawan dengan nilai 132
30 x 5 x 10 = 1.500
Nilai terendah yaitu terdapat pada point 7 adanaya pelaksanaan hukuman ketika
30 x 1 x 10 = 300
Jumlah kriteria pertanyaan : 5
NJI =1.500-300 = 240
5
Klasifikasi penilaian untuk indikator Pengaruh Disiplin Kerjasecara keseluruhan
adalah sebagai berikut:

240

480

720

760

1200

1440
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Tabel 4.18
Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator Variabel XPengaruh disiplin kerja
Nilai
300-540
541-781
782-1022
1023-1263
1264-1500

Klasifikasi Penilaian
SangatRendah
Rendah
Cukup
Tinggi
Sangat Tinggi

Hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel Pengaruh Disiplin
Kerjamenunjukkan bahwa total skor sebesar 1.500, termasuk dalam kategori
sangat tinggi. Dari beberapa pertanyaan dan pernyataan yang diajukan melalui
kuesioner, pernyataan mengenai “keteladanan pemimpin diperlukan dalam
meningkatkan disiplin karyawan “ memiliki skor yang paling tinggi. Sedangkan
skor yang paling rendah terdapat pada pernyataan “ adanya pelaksaaan hukuman
ketika melakukan kesalahan dalam bekerja mempengaruhi anda untuk selalu
disiplin”

4.2.2 Pelaksanaan variabel Kinerja
a. Tabel Distribusi Frekuensi Kinerja
Tabel 4.19
Tabel pernyataan Variabel Y
Kemampuan dalam meningkatkan jumlah pekerjaan menendakan bahwa
kinerja semakin baik
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
3
15
10,0%
4
Setuju
21
84
70,0%
3
Ragu-Ragu
5
15
16.7%
2
Tidak Setuju
1
2
3,3%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
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Jumlah

30

116

100%

sebagian responden menyatakan paling banyak setuju, sedangkan sisanya
sebanyak 70,0% ragu-ragu dan 16,7% tidak setuju. Adapun total skor adalah 116
termasuk kedalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa karyawan dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal.

Tabel 4.20
Tabel pernyataan Variabel Y
Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh anda, apabila hasilnya baik dapat
membuat anda merasa puas dan bangga akan hasil kerja anda
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
8
40
26.7%
4
Setuju
19
76
63,3%
3
Ragu-Ragu
2
6
6.7%
2
Tidak Setuju
1
2
3,3%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

124

100%

sebagian responden menyatakan paling banyak setuju, sedangkan sisanya
sebanyak 63,3% ragu-ragu dan 6,7% tidak setuju. Adapun total skor adalah 124,
termasuk kedalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa karyawan dapat
menyelesaikan setiap pekerjaan dengan keinginan dan harapan perusahaan.
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Tabel 4.21
Tabel pernyataan Variabel Y
Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan adalah kewajiban yang harus
anda penuhi
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
8
40
26,7%
4
Setuju
10
40
33,3%
3
Ragu-Ragu
5
15
16,7%
2
Tidak Setuju
5
10
16.7%
1
Sangat Tidak Setuju
2
2
6,7%
Jumlah

30

107

100%

sebagian responden menyatakan Paling banyak ragu-ragu sedangkan sisanya
sebanyak 33,3% setuju 16,7% tidak setuju. Adapun total skor adalah 71, termasuk
kedalam kategori Cukup. Dapat disimpulkan bahwa karyawan kadanglembur
untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan.

Tabel 4.22
Tabel pernyataan Variabel Y
Kehadiran karyawan sesuai waktu yang ditentukan oleh perusahaan untuk
memulai suatu pekerjaan dapat meningkatkan jumlah pekerjaan yang
dihasilkan
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
9
45
13.3%
4
Setuju
15
60
36.7%
3
Ragu-Ragu
3
9
40.0%
2
Tidak Setuju
1
2
10.0%
1
Sangat Tidak Setuju
2
2
0.0%
Jumlah

30

118

100%

sebagian responden menyatakan Paling banyak ragu-ragu sedangkan sisanya
sebanyak 40,0% setuju 10.0% tidak setuju. Adapun total skor adalah
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118,termasuk kedalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa karyawan dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan mesin/peralatan dengan baik.

Tabel 4.23
Tabel pernyataan Variabel Y
Adanya saling kerjasama antar karyawan dapat mempercepat penyelesaian
proses pekerjaan
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
11
55
36,7%
4
Setuju
17
68
56.7%
3
Ragu-Ragu
2
6
6,7%
2
Tidak Setuju
0
0
0,0%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

129

100%

sebagian responden menyatakan paling banyak setuju, sedangkan sisanya
sebanyak 56,7% ragu-ragu dan 6,7% tidak setuju. Adapun total skor adalah 129,
termasuk kedalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa karyawan Tidak
dapat menguasai tugas yang diberikan di perusahaan.

Tabel 4.24
Tabel pernyataan Variabel Kinerja
Apakah anda mampu menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan dengan
baik
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
8
30
26,7%
4
Setuju
18
88
60,0%
3
Ragu-Ragu
3
3
10,0%
2
Tidak Setuju
0
0
0,0%
1
Sangat Tidak Setuju
1
1
3,3%
30
122
100%
Jumlah
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sebagian responden menyatakan paling banyak setuju, sedangkan sisanya
sebanyak 60,0% ragu-ragu dan 10.0% tidak setuju. Adapun total skor adalah 122,
termasuk kedalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa karyawan dapat
menyelesaikan dan berusaha menyelesaikan tugas dengan teliti.

Tabel 4.25
Tabel pernyataan Variabel Kinerja
Apakah anda bisa menyelesaikan tugas-tugas yang di dapatkan tanpa
masalah
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
8
40
26.7%
4
Setuju
19
76
63,3%
3
Ragu-Ragu
3
9
10,0%
2
Tidak Setuju
0
0
0,0%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

125

100%

sebagian responden menyatakan paling banyak setuju, sedangkan sisanya
sebanyak 63,3% ragu-ragu dan 10.0% tidak setuju. Adapun total skor adalah 125,
termasuk kedalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa karyawan dapat
menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan dengan teliti.
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Tabel 4.26
Tabel pernyataan Variabel Kinerja
Apakah perusahaan mempunyai suasana dan kondisi yang baik untuk
bekerja
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
7
35
23,3%
4
Setuju
16
64
53,3%
3
Ragu-Ragu
6
18
20,0%
2
Tidak Setuju
1
2
3,3%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

119

100%

sebagian responden menyatakan paling banyak setuju, sedangkan sisanya
sebanyak 53,3% ragu-ragu dan 20,0% tidak setuju. Adapun total skor adalah 119,
termasuk kedalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa karyawan dapat
menyelesaikan setiap pekerjaan dengan semangat.

Tabel 4.27
Tabel pernyataan Variabel Kinerja
Apakah atasan anda memberikan motivasi kerja yang cukup baik
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
5
25
23.3%
4
Setuju
20
80
53.3%
3
Ragu-Ragu
4
12
20.0%
2
Tidak Setuju
1
2
3.3%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

119

100%

sebagian responden menyatakan paling banyak setuju, sedangkan sisanya
sebanyak 53,3% ragu-ragu dan 20.0% tidak setuju. Adapun total skor adalah 119,
termasuk kedalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa karyawan
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mempunyai ilmu pengetahuan dan semangat dalam bekerja akan meningkatkan
jumlah pekerjaan yang baik.

Tabel 4.28
Tabel pernyataan Variabel Kinerja
Apakah sarana yang didapat dari perusahaan untuk bekerja sudah
mencukupi
Jumlah
Jumlah
Uraian
Skor
Persentase
Responden
Skor
5
Sangat Setuju
6
30
20,0%
4
Setuju
21
84
70,0%
3
Ragu-Ragu
1
3
3.3%
2
Tidak Setuju
2
4
6,7%
1
Sangat Tidak Setuju
0
0
0.0%
Jumlah

30

121

100%

sebagian responden menyatakan paling banyak setuju, sedangkan sisanya
sebanyak 70,0% ragu-ragu dan 3,3% tidak setuju. Adapun total skor adalah 121,
stermasuk kedalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa karyawan bekerja
sesuai prosudur jam kerja.
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Tabel 4.29
Rekapitulasi Variabel Ypengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan
Skor
N
Uraian
Skor yang ditargetkan yang di Kriteria
o
capai
1
2
3
4
5
1 Kemempuan
dalam 30 X 5 = 150
116
Tinggi
meningkatkan
jumlah
pekerjaan menandakan bahwa
kinerja semakin baik
2

3

4

5

6

7

8

9

Kualitas
pekerjaan
yang
dihasilkan oleh anda, apabila
hasilnya baik dapat membuat
anda merasa puas dan bangga
akan hasil kerja anda
Tepat
waktu
dalam
menyelesaikan
pekerjaan
adalah kewajiban yang harus
anda penuhi
Kehadiran karyawan sesuai
waktu yang ditentukan oleh
perusahaan untuk memulai
suatu pekerjaan dapat
meningkatkan jumlah
pekerjaan yang dihasilkan

30

X

5

=

150

124

Tinggi

30

X

5

=

150

107

Rendah

30

X

5

=

150

118

Tinggi

Adanya saling kerjasama antar
karyawan dapat mempercepat
penyelesaian proses pekerjaan
Apakah
anda
mampu
menyelesaikan pekerjaan yang
ditugaskan dengan baik
Apakah
anda
bisa
menyelesaikan
tugas-tugas
yang di dapatkan tanpa
masalah
Apakah
perusahaan
mempunyai
suasana
dan
kondisi yang baik untuk
bekerja

30

X

5

=

150

129

Tinggi

30

X

5

=

150

122

Tinggi

30

X

5

=

150

125

Tinggi

30

X

5

=

150

119

Tinggi

Apakah
atasan
anda
memberikan motivasi kerja
yang cukup baik

30

X

5

=

150

119

Tinggii
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10 Apakah sarana yang didapat
dari perusahaan untuk bekerja
sudah mencukupi

30

Total Skor

X

5

=

150

1.500

121

Tinggi

1.200

Nilai tertinggi yaitu ada pada point no 3 ialah Tepat waktu dalam menyelesaikan
pekerjaan adalah kewajiban yang harus anda penuhi
Nilai terendah yaitu ada pada point no 5 ialah Adanya saling kerjasama antar
karyawan dapat mempercepat penyelesaian proses pekerjaan.
Klasifikasi penilaian untuk indikator Pengaruh Disiplin Kerjasecara keseluruhan
adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30
Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator Variabel Ykinerja karyawan
Nilai
300-540
541-781
782-1022
1023-1263
1264-1500

Klasifikasi Penilaian
SangatRendah
Rendah
Cukup
Tinggi
Sangat Tinggi

Hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel Pengaruh Disiplin
Kerjamenunjukkan bahwa total skor sebesar 1200, termasuk dalam kategori
tinggi. Dari beberapa pertanyaan dan pernyataan yang diajukan melalui kuesioner,
pernyataan

mengenai

“adanya

saling

kerjasama

antar

karyawan

dapat

mempercepat penyelesaian proses pekerjaan “ memiliki skor yang paling tinggi.
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Sedangkan skor yang paling rendah terdapat pada pernyataan “tepat waktu dalam
menyelesaikan pekerjaan adalah kewajiban yang harus anda penuhi “.

4.2.3

Hasil Analisis Data

4.2.3.1 Uji Validitas
Uji

validitas

merupakan

suatu

pengujian

terhadap

ketepatan

pengukuraninstrument pengukuran yang akan digunakan penelitian .Teknik yang
digunakan untuk uji validitas dalam penelitian ini yang menggunakan uji validitas
product moment
Tabel 4.31
Rekapitulasi Uji Validitas
No.

Variabel

Pertanyaan

R
Hitung

r Tabelα
= 0,05

Keterangan

1

Pengaruh
disiplin
kerja(X)

Pertanyaan1
Pertanyaan2
Pertanyaan3
Pertanyaan4
Pertanyaan5
Pertanyaan6
Pertanyaan 7
Pertanyaan8
Pertanyaan9
Pertanyaan10

0,596
0,567
0,459
0,821
0,774
0,714
0,690
0,714
0,709
0,406

0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

2

Kinerja
karyawan(Y)

Pertanyaan1
Pertanyaan2
Pertanyaan3
Pertanyaan4
Pertanyaan5
Pertanyaan6
Pertanyaan7
Pertanyaan8
Pertanyaan9
Pertanyaan10

0,553
0,566
0,611
0,807
0,678
0,740
0,619
0,785
0,831
0,765

0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan variabel sudah valid. Hal
tersebut ditunjukkan dengan semua nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r
tabel.
4.2.3.2 Uji Reliabilitas
Tabel 4.32
Uji Reliabilitas Semua Variabel
No

Variabel

Pengaruh disiplin kerja(X)
1
Kinerja karyawan (Y)
2
Sumber: Hasil SPSS diolah

Standarisasi
0,70
0, 70

Cronbach
Ket
Alpha
0,755
Reliabel
0,765
Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach
Alphamenunjukan angka yang lebih dari 0,70. Hal tersebut berarti semua variabel
dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.2.3.3 Koefisien Determinasi
Uji R2 koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa
besarsumbangan atau kontribusi variabel independen (Disipin kerja) terhadap
variabel dependen (Kinerja Karyawan). Adapun penjelasannya sebagaimana
tercantum dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 4.33
Uji R2( Uji Koefisien Determinasi)

Model Summary
Change Statistics
Std. Error
Mod
el
1

R
,510

a

F

R

Adjusted

of the

R Square

Chang

Square

R Square

Estimate

Change

e

,260

,234

4,77752

,260

Sig. F
df1

9,854

df2
1

Change

28

,004

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan tabel di atas diatas dapat diketahui bahwa perolehan nilai
RSquare atau koefisien determinasi sebesar 0,260. Sedangkan nilai pada

Adjust

R Square adalah 0,234. Karena dalam penelitian ini menggunakan 1 variabel
independen maka koefisien determinasi yang diperoleh dalam penelitianadalah R
Squareyaitu sebesar 0,260.Hal ini menunjukan bahwa persentase

sumbangan

pengaruh variabel independen (pengaruh disiplin kerja) sebesar 0,260x 100%
= 26% atau variabel independen yang digunakan dalam model (Disipin
kerja)mampu menjelaskan sebesar 26%variasi variable dependen (Kinerja
Karyawan).Sedangakan sisanya 74% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
dimasukan dalam model penelitian ini.
Dalam data survey (data primer) yang bersifat cross sectionkoefisien
determinasi bernilai 0,2 atau 0,3 sudah cukup baik. Sementara
runtut waktu (data sekunder atau data time series) nilai
akan cenderung lebih besar.

untuk

data

koefisien determinasi
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4.2.3.4 Regresi Linier Sederhana
Hasil pengujian pengaruh variable independen (Disipin kerja ) terhadap
variabel dependen (Kinerja Karyawan) dengan menggunakan uji regresi linier
sederhana disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.34
Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa
Standardize
Unstandardized

d

Coefficients

Coefficients

Correlations
Zero-

Model

B

Std. Error

(Constan

12,821

8,702

,663

,211

Beta

T

Sig.

1,473

,152

3,139

,004

order

Partial

Part

t)
X

,510

,510

,510

,510

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam
tabel diatas, dapat dikembangkan sebuah model regresi linier berganda sebagai
berikut:
Y=a+b 1 X 1 +e
Y= 663+12,821 X 1
1. Konstanta sebesar 12,821 artinya jika variabel Disipin kerja (X 1 )

adalah 0,

maka Kinerja Karyawan yang dihasilkan nilalinya adalah 12,821dengan asumsi
variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Karyawan dianggap
tetap.
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2. Koefisien regresi variabel Disipin kerjaKinerja Karyawan (X 1 ) sebesar 0,663
menyatakan bahwa setiap penambahan variabel Disipin kerja (X 1 ) sebesar
satuan, maka akan meningkatkan Kinerja Karyawan (Y) karyawan PD.BPR
Artha Galunggung sebesar 0,663 dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai
tetap.

4.3 Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
antara variabel independen terhadap variabel dependen, adapun hasil pengujian
sebagai berikut.
1.

Uji t (Regresi Parsial)
Uji t (regresi parsial) digunakan untuk menguji apakah variabel independen

(Disiplin Kerja)berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Kinerja
Karyawan)adapun

penjelasannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.35
Uji t (Regresi Parsial)
Coefficientsa
Standardiz
Unstandardized

ed

Coefficients

Coefficients

Correlations
Zero-

Model
(Constan

B

Std. Error

12,821

8,702

,663

,211

Beta

T

Sig.

1,473

,152

3,139

,004

order

Partial

Part

t)
X

a. Dependent Variable: Y

,510

,510

,510

,510
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Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Berdasarkan hasil statistik pada tabel diatas dapat di tarik kesimpulan
bahwa:
Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah Disiplin Kerja kerja berpengaruh
terhadap Kinerja Karyawan PD.BPR Artha Galunggung. Berdasarkan hasil uji
regresi linier sederhana pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien ßDisiplin
Kerja bernilai positif0,663 dan nilai t hitung >t tabel yaitu 3,139>1,473 dengan
tingkat

signifikan

0,04<0,05.

Hal

ini

berarti

bahwa

Disiplin

Kerja

kerjaberpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja KaryawanPD.BPR
Artha Galunggung Dengan demikian maka hipotesis pertama (H1 )diterima.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

BerdasarkanhasilpenelitiandanpembahasanpengaruhDisiplinKerjaTerhada
pProduktvitasKerjamelaluipenyebarankuesionerkepada30karyawanPD.BPR
Artha

Galunggung

Tasikmalaya

TasikmalayaBersama

didapatbeberapasimpulan.Adapunkesimpulan

yang

dapatpenelitiuraiakanadalahsebagaiberikut:
1. Hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap variable pengaruh disiplin
menunjukan bahwa total skor sebesar 1.500, termasuk dalam kategori
sangat tinggi.
2. Hasil

rekapitulasi

jawaban

responden

terhadap

variable

kinerja

menunjukan bahwa total skor sebesar 1.200, termasuk dalam kategori
tinggi.
3. DisiplinKerjaberpengaruhsignifikan
terhadapKinerjaKaryawanKerjaPD.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya
Tasikmalaya

Bersama.Berdasarkanhasilujiregresi

linier

bergandadiketahuibahwakoefisien ß Disiplin Kerja bernilai positif 12,821
dan nilai t hitung >t tabel yaitu 3.139<1.473dengan tingkat signifikan
0,04<0,05. Hal ini berarti bahwasemakin tinggi Disiplin Kerja maka
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akanberpengaruhsignifikansecaraparsialterhadapKinerjaKaryawanKerjaP
D.BPR Artha Galunggung Tasikmalaya Tasikmalaya.
5.2 Saran
Berdasarkankesimpulanhasilpenelitian,

selanjutnyadisampaikan

saran

untukpraktisidanpenelitianselanjutnyayaitu:
1. Keteladanan

Pemimpin

diperlukan

dalam

meningkatkan

disiplin

karyawan
2. Disiplin karyawan yang sudah baik penting untuk terus ditingkatkan dan
disiplin karyawan yang belum baik dapat ditingkatkan melalui ketegasan
aturan dan pengawasan agar karyawan dapat mentaati waktu yang
ditetapkan perusahaan menjadi lebih baik.
3. Kinerja karyawan yang belum optimal dapat ditingkatkan melalui aturan
kerjasama dalam penyelesaian target pekerjaan dan manajemen sebaiknya
memberikan pelatihan yang merata bagi semua karyawan khususnya
karyawan yang bertugas dilapangan agar kemampuan karyawandalam
menyelesaikan pekerjaan lebih rapih.
4. Bagi peneliti selanjutnya, perlu menambah variabel lain seperti
kompensasi,kepemimpinan danlain-lain serta memperluas memperbanyak
sampel, mengingat kontribusi dari disiplin kerja terhadap peningkatan
kinerja karywan masih relatif rendah.
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