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ABSTRAK
Tujuan di lakukannya penelitian adalah untuk menambah pengetahuan peneliti tentang arti
pentingnya sebuah disiplin kerja dalam meningkatkan prestasi kerja di sebuah perusahaan,
sedangkan manfaat Penelitian adalah : Menambah wawasan peneliti serta untuk
meningkatkan kemampuan dalam menganalisa masalah tentang disiplin kerja. Metode analisis
data dilakukan dengan metode deskriptif dan metode analisis regresi linier sederhana. Hasil
pengujian dengan membandingkan antara t hitung dengan ttabel yaitu thitung 10,126 lebih besar
dari ttabel 1,98, yaitu artinya disiplin kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap prestasi
kerja karyawan. Artinya, semakin tinggi disiplin kerja karyawan maka akan semakin tinggi pula
prestasi kerja karyawan. Pengujian Regresi Linier Sederhana menghasilkan persamaan Y =
3,165 + 0,694X. Dari persamaan regresi di atas maka dapat diinterpretasikan beberapa hal,
antara lain. Nilai konstanta persamaan di atas adalah sebesar 3,165 menjelaskan bahwa
tanpa adanya X (disiplin kerja karyawan) maka perolehan Y (prestasi kerja karyawan) sebesar
3,165. Nilai b = 0,694 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,694. Nilai koefisien
menunjukkan bahwa X (disiplin kerja karyawan) berpengaruh positif terhadap prestasi kerja
karyawan. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan disiplin kerja karyawan sebesar
1 persen, maka nilai Profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 0,694 dengan asumsi
variabel independen yang lain di anggap konstan.
Kata Kunci : Disiplin dan Prestasi Kerja Karyawan
PENDAHULUAN
Disiplin adalah fungsi operatif manajemen
sumber daya manusia karena semakin baik
disiplin karyawan, maka semakin tinggi
prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa
disiplin karyawan yang baik, sulit bagi
organisasi perusahaan mencapai hasil yang
optimal.
Disiplin yang baik mencerminkan besarnya
rasa tanggung jawab seseorang terhadap
tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal
ini mendorong gairah kerja, semangat
kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan,
karyawan dan masyarakat. Oleh karena itu
manajer selalu berusaha agar para
bawahannya mempunyai disiplin yang baik,

karena seorang manajer dikatakan efektif
dalam kepemimpinannya, jika para
bawahannya berdisiplin baik.
Setiap perusahaan dan seiring dengan laju
perkembangan hasil industri dan ilmu
pengetahuan serta tehnologi untuk
menunjang perkembangan nasional yang
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
yang adil makmur. Pengaruh sumber daya
manusia tidak saja sebagai pelaksana
pembangunan tetapi juga sekaligus
merupakan usaha mewujudkan kebutuhan
manusia.
Sesuai dengan fungsinya bahwa Personalia
terus harus berusaha meningkatkan
citranya untuk menunjang kelancaran
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operasi perusahaan, meliputi tugas pokok
sebagai fugsi service, koordinator dan
penasehat (adviser). Bila mana fungsi yang
dimaksud dilaksanakan secara memberikan
yang terbaik dalam mengelola aset
perusahaan.
Salah satu hal terpenting untuk
mewujudkan
adalah
dengan
jalan
pembinaan, pengembangan karir pegawai
dimana diharapkan akan dapat memenuhi
kebutuhan perusahaan. Sudah barang
tentu dengan kemampuan sumber daya
manusia
berkualitas,
produktivitas,
efisiensi akan tercapai seoptimal mungkin.
Disamping apa yang telah diuraikan di atas,
kesejahteraan juga akan menunjang perlu
diperhatikan
agar
meningkatkan
kegairahan, semangan dedikasi dan
loyalitas kerja semakin baik, selama oeprasi
perusahaan masih berjalan dan mengingat
pentingnya
sumber
daya
manusia
perusahaan dimasa mendatang sangat
merencanakan objektif dan strategi yang
akan dikembangkan apalagi dalam
menghadapi
globalisasi
terjadinya
perusahaan terhadap persoalan isu-isu
perusahaan performance, tata kerja dan
kebutuhan sumber daya manusia.
PT. Sumatera Tiberindo Industri Tanjung
Morawa
sangat
mempengaruhi
perkembangan pembangunan nasional dan
juga sumber daya manusia.
Melihat adanya pengaruh disiplin terhadap
perusahaan maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian : “ Pengaruh Disiplin
Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan
Pada PT. Sumatera Tiberindo Industri
Tanjung Morawa”.
Masalah
Adapun masalah yang dikemukakan dalam
penelitian ini yaitu : “Apakah Disiplin Kerja
Berpengaruh Terhadap Prestasi Kerja
Karyawan Pada PT. Sumatera Tiberindo
Industri Tanjung Morawa?”

Hipotesis
Adapun hipotesis yang di kemukakan
dalam penelitian ini yaitu :
”Disiplin Kerja Mempunyai Pengaruh
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT.
Sumatera Tiberindo Industri Tanjung
Morawa”.
Tujuan
Tujuan penelitian adalah Menambah
pengetahuan
penulis
tentang
arti
pentingnya sebuah disiplin yang diterapkan
terhadap sebuah perusahaan.
Manfaat Penelotian
1. Untuk meningkatkan kemampuan
dalam menganalisa masalah tentang
disiplin kerja.
2. Penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan bahan Referensi Dan
memperluas wawasan bagi mereka
yang berminat dalam mempedalam
pengetahuannya di bidang sumber
daya manusia .
Metode Penelitian
Populasi dan Sampel
Sampel penelitian adalah sebaagian dari
populasi yang diambil sebagai sumber data
dan dapat mewakili seluruh populasi.
Untuk
penentuan
jumlah
sampel
digunakan rumus Slovin, sebagai berikut :
n=
( )
Dimana :
n
= Jumlah sampel
N
= Ukuran populasi
e
= Standard error
Standar error ditentukan sebesar 10%. Dari
rumus tersebut diatas maka dapat dihitung
jumlah sampel sebagai berikut :
n=
( , )

n = 75 orang
Adapun metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
Metode Pengumpulan Data
1. Penelitian
Kepustakaan
Research)

(Library
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Metode ini penulis gunakan untuk
memperoleh data sekunder dengan
cara membaca buku-buku, tulisantulisan ilmiah, jurnal yang berkaitan
dengan disiplin kerja dan prestasi kerja.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Metode ini penulis gunakan untuk
memperoleh data primer.Dan peneliti
tertarik ingin membuat penelitian pada
bagian
produksi.Dalam
hal
ini
penelitian langsung mengunjungi PT.
Sumatera Tiberindo Industri Tanjung
Morawa. Adapun penelitian ini
dilakukan melalui :
a. Observasi
Yaitu dengan meninjau secara
langsung ke perusahaan untuk
memperoleh data yang diinginkan.
b. Wawancara
Yaitu
dengan
mengadakan
komunikasi
secara
langsung
dengan pimpinan perusahaan serta
orang-orang yang berkepentingan
yang dapat memberikan informasi
yang berhubungan dengan objek
penelitian.
Metode Analisa
Analisis data merupakan suatu proses
penyederhanaan data ke dalam bentuk
yang
lebih
mudah
dibaca
dan
diinterpretasikan. Dengan menggunakan
metode kuantitatif, diharapkan akan di
dapatkan hasil pengukuran yang lebih
akurat tentang respon yang diberikan oleh
responden, sehingga data yang berbentuk
angka tersebut dapat dioleh dengan
menggunakan metode statistik.
Hasil pengumpulan data akan dihimpun
setiap variabel sebagai suatu nilai dari
setiap responden dan dapat dihitung
melalui
program
SPSS.
Metode
penganalisaan
data
menggunakan
perhitungan statistik dan program SPSS
untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan apakah dapat diterima atau
ditolak. Dalam penelitian ini perhitungan
statistik menggunakan Model Analisis

Regresi Sederhana dengan persamaan
sebagai berikut :
Y = a + bX + e
Keterangan :
Y
= Prestasi kerja
a
= Intercept
X
= Disiplin kerja
e
= Kesalahan acak
STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Manajemen
Manajemen berasal dari kata manage yang
artinya mengatur. Manajemen merupakan
alat untuk mencapai tujuan yang
diinginkan seorang kepada perusahaan.
Manajemen yang baik akan memudahkan
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan
dan
masyarakat.
Manajemen
juga
dikatakan sebagai ilmu dan seni yang
mengatur proses pemanfaatan sumber
daya lainnya secara efektif dan efisien
untuk mencapai tujuan tertentu.
Manajemen terdiri dari 6 unsur: men,
money, method, material, machine dan
market. Unsur men (manusia) sebagai
sumber daya dalam organisasi semakin
diyakini dalam kepentingannya, sehingga
mendorong perkembangan ilmu tentang
bagaimana mendayagunakan sumber daya
manusia tersebut agar mencapai kondisi
yang optimal, dengan bidang ilmu yang
berkembang tersebut adalah manajemen
sumber daya manusia.
Pengertian
Manajemen
banyak
dikemukakan para ahli dengan berbagai
defenisi
yang
mempunyai
ragam
penekanan
yang
berbeda.hal
ini
disebabkan karena manejemen merupakan
cabang ilmu social, sehingga batasan yang
diberikan sangat tergantung pada sudut
pandang para pembuat defenisi tersebut.
Menurut
Hasibuan
dalam
buku
Manajemen Sumber Daya Manusia
(2006:1) “Manajemen adalah ilmu dan seni
yang mengatur pemanfaatan sumber daya
manusia
dan sumber-sumber lainnya
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secara efektif dan efisien untuk mencapai
tujuan tertentu”
Dari defenisi diatas penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa manejemen adalah
suatu perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan,
pengarahan,
dan
pengawasan kegiatan-kegiatan dalam
suatu organisasi yang menggunakan
sumber daya manusia maupun sumber
daya lainnya untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan oleh perusahaan.
Pengertian Manajemen Sumber Daya
Manusia
Manajemen sumber daya manusia adalah
manajemen
yang
menitikberatkan
aktivitasnya dalam mengelola manusia
sebagai sumber daya organisasi atau
perusahaan.beberapa
penulis
mengemukakan pendapatnya mengenai
pengertian sumber daya manusia sebagai
berikut:
Menurut
samsudin
dalam
buku
Manajemen Sumber Daya Manusia
(2006:22):“Manajemen
sumber
daya
manusia
adalah
suatu
kegitaan
pengelolaan yang meliputi pendayagunaan,
pengembangan, penilaian, pemberian
balas jasa bagi manusia sebagai individu
anggota organisasi atau perusahaan
bisnis”.
Menurut Hasibuan (2006:10) “Manajemen
sumber daya manusia adalah ilmu dan seni
mengatur hubungan dan peranan tenaga
kerja agar efektif dan efisien membantu
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan
dan masyarakat”.
Melalui defenisi diatas dapat disimpulkan
bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia
adalah
proses mengatur sumber daya
manusia dalam upayanya untuk mencapai
tujuan individu.

Pengertian Disiplin kerja
Kedisiplinan merupakan fungsi operatif
manajemen sumber daya manusia yang
terpenting karena semakin baik disiplin
pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang
dapat di capainya. Tanpa disiplin yang baik
sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil
yang optimal. Kedisiplinan merupakan
factor utama yang diperlukan sebagai alat
peringatan terhadap karyawan yang tidak
mau berubah sifat perilakunya. Sehingga
seorang dikatakan memiliki disiplin yang
baik jika karyawan tersebut memiliki rasa
tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang
diberikan kepadanya.
Pengertian kedisiplinan menurut Hasibuan
(2009;193) adalah : “kesadaran dan
kesediaan seseorang menaati peraturan
perusahaan dan norma-sosial yang berlaku.
Dimana kesadaran adalah sikap seseorang
yang secara sukarela menaati semua
peraturan dan sadar akan tugas dan
tanggung jawabnya. Sedangkan kesediaan
adalah suatu sikap, tingkah laku dan
perbuatan seseorang yang sesuai dengan
peraturan perusahaan baik yang tertulis
maupun tidak”.
Sedangkan yang dimaksud dengan
kedisiplinan menurut Suwatno dalam buku
azas-azas manajemen sumber daya
manusia (2009:228) adalah: “suatu sikap
menghormati, menghargai, patuh, dan taat
terhadap peraturan-yang berlaku, baik
yang tertulis maupun tidak tertulis serta
sanggup menjalankannya dan tidak
mengelak untuk menerima sanksisanksinya apabila ia melanggar tugas dan
wewenang yang diberikan kepadanya”.
Dari beberapa pengertian diatas dapat kita
ketahui bahwa disiplin kerja merupakan
peraturan yang diberlakukan kepada
karyawan guna memperbaiki sikap dan
moral yang melekat pada diri individu
dalam melakukan tugas-tugas yang telah
diberikan.
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Kedisiplinan
Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat
kedisiplianan karyawan pada suatu
organisasi atau perusahaan, diantaranya
menurut hasibuan (2009:194) adalah :
a. Tujuan dan Kemampuan
Tujuan
dan
kemampuan
ikut
mempengaruhi tingkat kedisiplinan
karyawan. Tujuan yang harus dicapai
harus jelas dan ditetapkan secara ideal
atau
secara
menantang
bagi
kemampuan karyawan. Hal ini berarti
bahwa tujuan (pekerjaan) yang
dibebankan kepada karyawan harus
sesuai dengan kemampuan karyawan
bersangkutan,
agar
dia
bekerja
sungguh-sungguh dan disiplin dalam
mengerjakannya.
b. 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, jujur,
adil serta sesuai kata dengan
perbuatannya.
Dengan
teladan
pimpinan yang baik, kedisiplinan
bawahan pun akan ikut baik jika teladan
pimpinan kurang baik,para bawahannya
pun akan kurang disiplin.
c. Balas Jasa
Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut
mempengaruhi kedisiplinan karyawan
karena balas jasa akan memberikan
kepuasaan dan kecintaan karyawan
terhadap
perusahaan/pekerjaannya.
Jika kecintaan karyawan semakin baik
terhadap
pekerjaan,
kedisiplinan
mereka akan semakin baik pula.
d. Keadilan
Keadilan ikut mendorong terwujudnya
kediplinan karyawan, karena ego, dan
sifat manusia yang selalu merasa dirinya
penting dan minta diperlakukan sama
dengan manusia lainnya.
e. Pengawasan Melekat (Waskat)
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, karyawan merasa
mendapat
perhatian,
bimbingan,
petunjuk, pengarahan, dan pengawasan
dari atasannya.
f. Sanksi Hukuman
Sanksi hukuman berperan penting
dalam
memelihara
kedisiplinan
karyawan. Dengan sanksi hukuman
yang semakin berat, karyawan akan
semakin takut melanggar peraturanperaturan perusahaan, sikap, dan
perilaku indisipliner karyawan akan
berkurang.
g. Ketegasan
Ketegasan pimpinan dalam melakukan
tindakan
akan
mempengaruhi
kedisiplinan karyawan perusahaan.
Pimpinan harus berani tegas, bertindak
untuk menghukum setiap karyawan
yang indisipliner sesuai dengan sanksi
hukuman yang telah ditetapkan.
Pimpinan yang berani bertindak tegas
menerapkan hukuman bagi karyawan
yang indisipliner akan disegani dan
diakui
kepemimpinannya
oleh
bawahannya.
h. Hubungan Kemanusiaan
Hubungan kemanusiaan yang harmonis
diantara sesama karyawan ikut
menciptakan kedisiplinan yang baik
pada suatu perusahaan. Hubungan yang
bersifat vertikal maupun horizontal
yang terdiri dari direct single
relationship, direct group relationship,
dan cross relationship hendaknya
harmonis. Jadi agar perusahaan tetap
konsisten dan kontinu dalam melakukan
kegiatannya sesuai dengan standarstandar
organisasi
yang
telah
ditetapkan maka perusahaan sangat
perlu untuk melakukan pembinaan
dalam disiplin bagi karyawan. Hal ini
penting
sekali
karena
dengan
berjalannya
waktu
maka
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kecenderungan karyawan mengalami
penurunan dalam kreativitas dan
kinerja, sehingga dalam disiplin kerja ini
perlu suatu penanganan yang serius.
Pengertian Penilaian Prestasi Kerja
Penilaian prestasi kerja adalah suatu tugas
manajer dalam mengevaluasi prestasi kerja
karyawan, dimana penilaian prestasi kerja
ini merupakan kebijaksanaan manajer
untuk
terus
menerus
secara
berkesinambungan hasil kerja yang ada
dengan harapan perusahaan dalam suatu
periode tertentu. Selain itu penilaian
prestasi kerja merupakan faktor penting
dalam mengembangkan perusahaan secara
efektif dan efisien, sebab dengan adanya
penilaian tersebut berarti perusahaan telah
memanfaatkan secara efektif sumber daya
manusia
yang
ada
dalam
suatu
perusahaan.
Karena
pengembangan
sumber daya manusia akan kurang efektif
jika karyawan tidak dinilai dan tidak diberi
umpan balik atas mutu prestasinya.
Menurut Hasibuan (2006:87): “Penilaian
prestasi kerja adalah kegiatan manajer
untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja
karyawan serta menetapkan kebijaksanaan
selanjutnya”.
Menurut Dale Yoder yang dikutip oleh
Hasibuan (2006:88): “Penilaian prestasi
kerja merupakan prosedur yang formal
dilakukan didalam organisasi untuk
mengevaluasi pegawai dan sumbangan
serta kepentingan bagi pegawai”.
Menurut Rivai (2009:312): “Tujuan
penilaian prestasi kerja adalah untuk
mengetahui tingkat prestasi kerja”.
Proses Penilaian Prestasi Kerja
Proses penilaian prestasi kerja menurut
Hariandja (2009:199) penilaian prestasi
kerja harus dikaitkan dengan usaha
pencapaian hasil kerja yang diharapkan,
maka sebelumnya harus ditentukan tujuantujuan setiap pekerjaan, kemudian

penentuan
standar
kinerja
serta
ukurannya, diikuti dengan penentuan
metode penilaian pelaksanaan dan
evaluasi.
1. Penentuan Sasaran
Penentuan
sasaran
sebagaimana
disebutkan harus spesifik, terukur,
menantang, dan didasarkan pada
waktu tertentu. Disamping itu perlu
pula diperhatikan proses penentuan
sasaran tersebut, yaitu diharapkan
sasaran tugas individu dirumuskan
bersama-sama antara atasan dan
bawahan.
Setiap sasaran merupakan sasaran
yang diturunkan atau diterjemahkan
dari sasaran yang lebih tinggi. Jadi
sasaran unit adalah bagian dari sasaran
perusahaan.
2. Penentuan Standar Prestasi Kerja
Pelaksanaan
penilaian
harus
mencerminkan pelaksanaan prestasi
kerja
yang
sesungguhnya
atau
mengevaluasi
perilaku
yang
mencerminkan
keberhasilan
pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu
sistem penilaian prestasi kerja harus:
a. Mempunyai Standar
Mempunyai
standar
berarti
mempunyai dimensi-dimensi yang
menunjukan perilaku kerja yang
sedang dinilai, yang umumnya
diterjemahkan dari sasaran kerja,
misalnya hasil kerja berupa barang
yang dihasilkan, kuantitas atau
kualitas, kehadiran di tempat kerja,
kepatuhan terhadap peraturan
atau prosedur dan lain-lain.
b. Memiliki Ukuran Yang Dapat
Dipercaya
Ukuran yang dapat dipercaya
dengan
pengertian
bilamana
digunakan oleh orang lain atau
beberapa orang dalam waktu yang
berbeda
akan
menghasilkan
kesimpulan yang sama, misalnya:
ukuran kuantitas yang baik berarti
sesuai dengan target, ukuran
kualitas yang baik berarti tidak
ditemukan barang yang cacat,
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ukuran kehadiran yang baik berarti
tidak pernah absen kerja tanpa
alasan dan lain-lain.
c. Mudah Digunakan
Penilaian prestasi kerja harus
praktis
dalam
arti
mudah
digunakan dan dipahami oleh
penilai dan yang dinilai.
3. Penentuan Metode dan Pelaksanaan
Penilaian
Metode yang dimaksudkan disini
adalah pendekatan atau cara serta
perlengkapan yang digunakan seperti
formulir dan pelaksanaannya. Metodemetode
itu
seperti
metode
perbandingan, tes dan lain-lain.
4. Evaluasi Penilaian
Merupakan pemberian umpan balik
kepada karyawan mengenai aspekaspek hasil kerja yang harus diubah
dan dipertahankan serta berbagai
tindakan yang harus diambil, baik oleh
perusahaan maupun karyawan dalam
upaya perbaikan kinerja pada masa
yang akan datang.
Indikator Prestasi Kerja
Unsur-unsur yang dinilai oleh setiap
perusahaan tidak selalu sama, tetapi pada
dasarnya unsur-unsur yang dinilai itu
menurut Hasibuan (2006:95) mencakup
hal-hal sebagai berikut:
1. Kesetiaan
Penilai mengukur kesetiaan karyawan
terhadap pekerjaannya, jabatannya,
dan
organisasi.
Kesetiaan
ini
dicerminkan oleh kesediaan karyawan
menjaga dan membela organisasi di
dalam maupun di luar pekerjaan dari
rongrongan
orang
yang
tidak
bertanggung jawab.
2. Prestasi kerja
Penilai menilai hasil kerja baik kualitas
maupun
kuantitas
yang
dapat
dihasilkan karyawan tersebut dari
uraian pekerjaannya.
3. Kejujuran
Penilai menilai kejujuran dalam
melaksanakan
tugas-tugasnya
memenuhi perjanjian baik bagi dirinya

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

sendiri maupun terhadap orang lain
seperti kepada para bawahannya.
Kedisiplinan
Penilai menilai disiplin karyawan dalam
mematuhi peraturan-peraturan yang
ada dan melakukan pekerjaannya
sesuai dengan instruksi yang diberikan
kepadanya.
Kreativitas
Penilai menilai kemampuan karyawan
dalam mengembangkan kreativitasnya
untuk menyelesaikan pekerjaannya,
sehingga bekerja lebih berdaya guna
dan berhasil guna.
Kerja sama
Penilai menilai kesediaan karyawan
berpartisipasi dan bekerja sama
dengan karyawan lainnya secara
vertikal atau horizontal di dalam
maupun di luar pekerjaan sehingga
hasil pekerjaan akan semakin baik.
Kepemimpinan
Penilai menilai kemampuan untuk
memimpin, berpengaruh, mempunyai
pribadi
yang
kuat,
dihormati,
berwibawa, dan dapat memotivasi
orang lain atau bawahannya untuk
bekerja secara efektif.
Kepribadian
Penilai menilai karyawan dari sikap
perilaku, kesopanan, periang, disukai,
memberi
kesan
menyenangkan,
memperlihatkan sikap yang baik, serta
berpenampilan simpatik dan wajar.
Prakarsa
Penilai menilai kemampuan berfikir
yang orisinil dan berdasarkan inisiatif
sendiri untuk menganalisis, menilai,
menciptakan,
memberi
alasan,
mendapatkan
kesimpulan,
dan
membuat keputusan penyelesaian
masalah yang dihadapinya.
Kecakapan
Penilai menilai kecakapan karyawan
dalam menyatukan dan meyelaraskan
bermacam-macam
elemen
yang
semuanya
terlibat
di
dalam
penyusunan kebijaksaaan dan di dalam
situasi manajemen.
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11. Tanggung jawab
Menilai kesediaan karyawan dalam
mempertanggungjawabkan
kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil
kerjanya.
Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Prestasi
Kerja Karyawan
Sebagai usaha untuk menjaga tingkat
disiplin kerja yang tinggi perusahaan
menerapkan sistem pendisiplinan yang
juga merupakan usaha dalam menegakkan
peraturan. Sistem pendisiplinan yang baik
akan menciptakan suasana kerja yang
tertib sehingga karyawan dapat bekerja
dengan baik. Agar sistem pendisiplinan
dapat mencapai tujuannya, penerapannya
harus dilakukan secara adil, tegas, dan
konsisten.
Disiplin timbul karena rasa tanggung jawab
terhadap pekerjaan, patuh terhadap
peraturan sehingga akan membentuk
karakter karyawan yang konsisten dan loyal
baik terhadap perusahaan maupun
terhadap pekerjaannya sehingga akan
menimbulkan dampak yang baik terhadap
prestasi kerja karyawan itu sendiri.
Prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai
oleh seseorang selama bekerja sesuai
dengan tugas yang dibebankan kepada
karyawan tersebut yang didasarkan pada
keterampilan yang dimiliki serta waktu
yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
perusahaan. Prestasi kerja sangat penting
karena
sebagai
faktor
pendukung
pencapaian tujuan perusahaan. Dengan
prestasi kerja yang baik maka akan
memudahkan
pencapaian
tujuan
perusahaan.
Prestasi kerja tidak akan tercipta apabila
tidak ditunjang dengan kedisiplinan yang
baik. Menurut Saydam (2005:286),”
karyawan yang melakukan pekerjaan tanpa
kedisiplinan akan berdampak negatif bagi
perusahaan
yang
pada
akhirnya
mempengaruhi prestasi kerja karyawan
tersebut”. Oleh karena itu disiplin kerja

merupakan
suatu
sikap
dalam
meningkatkan
prestasi
kerja
yang
diharapkan akan menghasilkan suatu
hubungan positif dan searah untuk
memajukan karyawan dan perusahaan itu
sendiri.
PEMBAHASAN
Pengujian Validitas dan Reabilitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui
apakah instrument indikator dari variabel
dapat digunakan untuk mengukur variabel
penelitian. Pada tingkat signifikan 5% dan
jumlah sampel sebanyak 75 orang, dari
tabel r diperoleh besarnya koefisien
korelasi tabel sebesar tabel dengan N/df.
Dengan demikian jika suatu item
pertanyaan
mempunyai
item-total
correlation atau koefisien vadilitas > r
tabel=0,361 maka item pertanyaan
tersebut dinyatakan valid. Setelah diuji
validitas Variabel X (Disiplin kerja
karyawan) item pernyataan sebanyak 6
semuanya dinyatakan valid karena nilai
Corrected item-Total Correlation > 0,361.
Adapun
yang
digunakan
mengklasifikasi data adalah
menggunakan Skala Likert 5 poin.

untuk
dengan

Adapun skor dari setiap pertanyaan yang
detentukan adalah:
1. Untuk alternatif jawaban “SS” “Sangat
Setuju” diberi skor tertinggi
2. Untuk alternatif jawaban “S” “Setuju”
diberi skor tertingi
3. Untuk alternatif jawaban “KS” “Kurang
Setuju” diberi skor tertingi
4. Untuk alternatif jawaban “TS” “Tidak
setuju” diberi skor tertingi
5. Untuk alternatif jawaban “STS” “Sangat
Tidak Setuju” diberi skor tertingi
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Tabel
VALIDITAS INSTRUMEN PERTANYAAN
VARIABEL X

Item

Corrected item
total correation
(rhitung)

rtabel

Ket

Q1

0.787

0.361

Valid

Q2

0.766

0.361

Valid

Q3

0.862

0.361

Valid

Q4

0.841

0.361

Valid

Q5

0.835

0.361

Valid

Q6

0.889

0.361

Valid

Sumber: Hasil Olahan SPSS V19 (data
diolah)
Tabel
VALIDITAS INSTRUMEN PERTANYAAN
VARIABEL Y
Ite
m

Corrected item total
correation (rhitung)

rtabel

Ket

Q1

0.741

0.361

Valid

Q2

0.820

0.361

Valid

Q3

0.858

0.361

Valid

Q4

0.854

0.361

Valid

Q5

0.821

0.361

Valid

Sumber: Hasil Olahan SPSS V19 (data
diolah)
Kolom Corrected Item Total Correlation
merupakan korelasi antara skor item
dengan total item yang dapat digunakan
untuk menguji validitas instrumen. Untuk
menguji validitas, butir pernyataan terebut
harus dibandingkan dengan rtabel pada α =
0,05 dengan derajat kebebasan. Pada
signfikansi 5% dengan derajat bebas df =
30, jumlah (kasus – k), r tabel sebesar
0.361. Berdasarkan gambar pada tabel 4.5
terlihat bahwa hasil uji validitas
menunjukkan semua pertanyaan valid
karena r hitung > r tabel pada taraf
signifikansi 5%.
Uji reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha
Cronbach. Apabila nilai Alpha Cronbach
lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan
reliabel atau dapat dianalisis lebih lanjut.

Dengan demikian maka dapat diketahui
bahwa hasil uji reliabilitas. Berdasarkan
hasil output reliability variabel prestasi
kerja karyawan dapat diketahui bahwa
variabel tersebut reliabel dengan cronbach
alpha adalah 0,963 yang berarti 0,963 >
0,50. Berdasarkan hasil ini juga dapat
disimpulkan item pertanyaan kuesioner
sudah memiliki reliabilitas yang tinggi.
TABEL
UJI RELIABILITAS VARIABEL
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.963

N of Items
75

Sumber: Hasil Olahan SPSS V.19 (data diolah)

Analisis Regresi Linier Sederhana
Dalam persamaan regresi sederhana dapat
dilakukan dengan menginterpretasikan
angka-angka yang ada di dalam
unstandardized coefficients pada tabel
berikut:
TABEL
ANALISIS REGRESI SEDERHANA

Coefficientsa
Unstandardiz Standardize
ed
d
Coefficients Coefficients
Std.
Model
B
Error
Beta
1 (Constan
3.16 1.900
t)
5
DISIPLIN
.694
.069
.764
a. Dependent Variable: PRESTASI

t
1.666

Sig.
.100

10.126

.000

Sumber: Hasil Olahan SPSS V.19

Dari tabel diatas, dengan memperhatikan
angka yang berada pada kolom
standardized coefficients beta, maka dapat
disusun persamaan regresi sederhana
sebagai berikut :
Y = 3,165 + 0,694X + e
Dari persamaan regresi di atas maka dapat
diinterpretasikan beberapa hal, antara
lain:
1. Nilai Constant (a) =3,165 = konstanta
Nilai konstanta persamaan di atas adalah
sebesar 3,165 menjelaskan bahwa
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tanpa adanya X (disiplin kerja karyawan)
maka perolehan Y (prestasi kerja
karyawan) sebesar 3,165.
2. Nilai b = 0,694 memiliki nilai koefisien
regresi sebesar 0,694. Nilai koefisien
menunjukkan bahwa X (disiplin kerja
karyawan)
berpengaruh
positif
terhadap prestasi kerja karyawan. Hal
ini menggambarkan bahwa jika terjadi
kenaikan disiplin kerja karyawan
sebesar 1 persen, maka nilai
Profitabilitas akan mengalami kenaikan
sebesar 0,694 dengan asumsi variabel
independen yang lain di anggap
konstan.
Pengujian Hipotesa
Dalam menguji hipotesa digunakan
pengujian determinasi R square dan uji t.
A. Uji koefisien Determinasi (R2)
Koefisien
determinasi
(R
square)
menunjukan seberapa besar variabel
independen
menjelaskan
variabel
dependenya. Nilai R Square adalah 0
sampai dengan 1. Apabila nilai R square
mendekati 1, maka variabel independen
memberikan semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Sebaliknya, semakin
kecil nilai R Square, maka kemampuan
variabel independen dalam menjelaskan
variabel dependen semakin terbatas.
Dalam menentukan kelayakan dan
tidaknya suatu item yang akan digunakan
biasanya adalah uji signifikasi koefisien
korelasi pada taraf 0.05. Artinya suatu item
dianggap memiliki tingkat keberterimaan
atau valid jika memiliki korelasi signifikasi
terhadap skor total item. Berikut tabel
yang mengambarkan range validitas.
Tabel
RANGE VALIDITAS
Koefisien Tingkat Hubungan

Interval
Korelasi
0,000 ̶ 0,199
Sangat Rendah
0,200 ̶ 0,399
Rendah
0,400 ̶ 0,599
Sedang
0,600 ̶ 0,799
Kuat
0,800 ̶ 1,000
Sangat Kuat
Sumber : Sugiono (2005:183)

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan
seberapa besar korelasi besar korelasi atau
hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen. Koefisien
korelasi dikatakan kuat apabila nilai R
berada diatas 0,5 atau mendekati 1.
Berdasarkan hasil pengelolahan data
dengan program statistik, maka diperoleh
hasil sebagai berikut :
TABEL
2
HASIL PENGUJIAN DETERMINASI R
Model Summary

Mode
l
1

b

Std.
Error of Durbin
R
Adjuste
the
Squar
dR
Estimat Watso
R
e
Square
e
n
.764
.584
.578
1.584 1.887
a

a. Predictors: (Constant), DISIPLIN
b. Dependent Variable: PRESTASI

Sumber: Hasil Olahan SPSS V.19

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa
nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,764a
atau mendekati angka 1 yang artinya
bahwa tingkat hubungan yang kuat antara
Disiplin kerja karyawan dengan prestasi
kerja karyawan
Tabel R square menunjukkan bahwa nilai
koefisien
determinasi
yang
sudah
disesuaikan (R square) adalah 0,584 atau
58,4% artinya bahwa prestasi kerja
karyawan dipengaruhi disiplin kerja
sebesar 58,4 %, sedangkan 41,6 %
dipengaruhi oleh variabel lain diluar
penelitian ini.
Uji t (Uji Parsial)
Uji t dimaksudkan untuk melihat
secara parsial apakah ada pengaruh yang
signifikan dari variabel independent (X)
terhadap variabel dependent (Y). Bentuk
pengujiannya yaitu:
Ho : bi = 0 (variabel independent (disiplin
kerja karyawan) secara parsial tidak
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap variabel dependent (prestasi
kerja karyawan)).
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H0 : bi ≠ 0 (variabel independent (disiplin
kerja
karyawan)
secara
parsial
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap variabel dependent (prestasi
kerja karyawan)). Nilai t hitung akan
dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria
pengambilan keputusan, yaitu:
Ho diterima bila thitung < ttabel pada α = 5%
H0 ditolak bila thitung ≥ ttabel pada α = 5%
TABEL
HASIL UJI-t

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
Model
B
Error
Beta
t
Sig.
1 (Constant)
3.165 1.900
1.666 .000
DISIPLIN
.694
.069
.764 10.126 .000
a. Dependent Variable: PRESTASI

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS V.19
Berdasarkan hasil pengolahan data yang
terlihat pada tabel di ataS, diperoleh hasil
uji t yang diperlukan untuk menguji
signifikansi konstanta dan variabel
independen. Pada kolom signifikan,
konstanta dan variabel independen
(disiplin kerja karyawan) mempunyai angka
signifikan jauh di bawah 0,05 (0,000 untuk
konstanta dan 0,000 untuk disiplin kerja).
Hal ini menunjukkan bahwa model regresi
sudah layak untuk memprediksi pengaruh
disiplin kerja karyawan dengan prestasi
kerja karyawan.
Dengan demikian hasil penelitian ini
menerima hipotesis, yang berarti disiplin
kerja karyawan berpengaruh terhadap
prestasi kerja karyawan. Dari hasil
penelitian juga didapat bahwa disiplin kerja
karyawan berpengaruh positif terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT. Sumatera
Tiberindo Industri Tanjung Morawa.
Dengan membandingkan antara t hitung
dengan t tabel 10,126 lebih besar dari
1,98, yaitu artinya disiplin kerja karyawan
berpengaruh signifikan terhadap prestasi
kerja karyawan. Artinya, semakin tinggi
disiplin kerja karyawan maka akan semakin
tinggi pula prestasi kerja karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan,
maka
dapat
diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Nilai
kolmogorov-smirnov
dan
signifikasi data dari variabel X (disiplin
kerja karyawan) adalah sebesar 0,432
dan 0,664. Dapat kita simpulkan
bahwa data ini terdistribusi secara
normal karena p = 0,664 > 0,05. Untuk
Y (prestasi kerja karyawan) sebesar
0,332 dan 0,668. maka disimpulkan
data ini terdistribusi secara normal
karena p = 0,668 > 0,05.
2. Pengujian Regresi Linier Sederhana
menghasilkan persamaan Y = 3,165 +
0,694X + e. Dari persamaan regresi di
atas maka dapat diinterpretasikan
beberapa hal, antara
lain. Nilai
konstanta persamaan di atas adalah
sebesar 3,165 menjelaskan bahwa
tanpa adanya X (disiplin kerja
karyawan) maka perolehan Y (prestasi
kerja karyawan) sebesar 3,165. Nilai b
= 0,694 memiliki nilai koefisien regresi
sebesar
0,694.
Nilai
koefisien
menunjukkan bahwa X (disiplin kerja
karyawan)
berpengaruh
positif
terhadap prestasi kerja karyawan. Hal
ini menggambarkan bahwa jika terjadi
kenaikan disiplin kerja karyawan
sebesar 1 persen, maka nilai
Profitabilitas
akan
mengalami
kenaikan sebesar 0,694 dengan
asumsi variabel independen yang lain
di anggap konstan.
3. Koefisien korelasi (R) adalah 0,764a
atau mendekati angka 1 yang artinya
bahwa tingkat hubungan yang kuat
antara Disiplin kerja karyawan dengan
prestasi kerja karyawan. Sedangkan
nilai koefisien determinasi yang sudah
disesuaikan (R square) adalah 0,584
atau 58,4% artinya bahwa prestasi
kerja karyawan dipengaruhi disiplin
kerja sebesar 58,4 %, sedangkan 41,6
% dipengaruhi oleh variabel lain diluar
penelitian ini.
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Saran
Bagi peneliti selanjutnya yang akan
mengkaji lebih dalam tentang penelitian
yang sama diharapkan agar penelitian ini
dapat menjadi salah satu informasi yang
dapat
digunakan
untuk
penelitian
selanjutnya. Yaitu sisa 41,6 % dipengaruhi
oleh variabel lain diluar penelitian ini.
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