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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum PT. Pijar Sukma 

PT. Pijar Sukma Kecapi Kabupaten Jepara merupakan perusahaan industri 

meubel kayu bayur, mindi dan mahoni yang merupakan kelanjutan dari usaha 

sebelumnya. Dimana dahulu hanya merupakan kantor sentral saja dan sejak tahun 

2005 mulai finishing sendiri dengan jumlah tenaga kerja produksi kurang lebih 47 

orang dan tenaga kerja staff 3 orang. Modal kepemilikan 100 % adalah modal 

sendiri dan komoditi ekspor dengan tujuan ke Thailand, India, Jepang, Korea 

Selatan, China, Singapura, Perancis, Inggris, Spanyol, Chilidan Kanada serta 

domestik. Untuk penjualan, tiap bulan PT. Pijar Sukma Kecapi Kabupaten Jepara 

mampu melakukan pengiriman 20-30 kontainer dengan masing-masing kontainer 

berisi ± 200-250 piece dan mampu mendatangkan keuntungan 20% dari penjualan 

seluruhnya yang sebesar 100 juta/kontainer.  

Dalam proses produksinya PT. Pijar Sukma Kecapi Kabupaten 

Jeparabertempat di Desa Juwetan Kecapi Jepara untuk proses penampungan bahan 

baku yang diperoleh langsung dari penjual di Jepara maupun dari luar Jepara. 

Pengolahan kayu sampai pada pembentukan model untuk kemudian diproses 

proses dan dipasarkan.Semua kebijakan di dalam lingkungan PT. Pijar Sukma 

Kecapi Kabupaten Jeparatergantung pada pemilik, dan dibantu oleh 

5manager.Urusan bagian keuangan dilaksanakan oleh karyawan bagian keuangan 

yang sekaligus merangkap sebagai sekretaris. Bagian gudang bekerja untuk 



 

 
 

meneliti barang-barang yang akan dikirim. Bagian pengawas bertugas untuk 

mengawasi karyawan bagian produksi dan kualitas hasil produksi. 

4.2. Deskripsi Responden 

Sebelum masuk dalam tahap pengujian, terlebih dahulu akan dikemukakan 

gambaran karakteristik-karakteristik responden, tujuannya untuk menampilkan 

informasi-informasi relevan yang terkandung dalam data tersebut. Deskriptif 

demografi responden memberikan gambaran mengenai karakteristik responden 

yang menunjukkan besarnya presentasi jenis kelamin dan pendidikan terakhir 

karyawan PT. Pijar Sukma. 

Tabel 4.1 

Deskriptif Responden 

No Keterangan Jumlah Persentasi 

1. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

38 

47 

 

44.7% 

55.3% 

Jumlah 85 100% 

2. Pendidikan Terakhir: 

a. SLTA 

b. Diploma 

c. Sarjana 

 

58 

15 

12 

 

68.2% 

17.6% 

14.2% 

Jumlah 85 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019. 

Data di atas menunjukkan bahwa responden penelitian ini yaitu karyawan 

PT. Pijar Sukma. Sebagian besar karyawan PT. Pijar Sukmayang menjadi 

responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 47 

orang atau 55.3% dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 38 orang atau 

55.3%. Latar belakang pendidikan karyawan PT. Pijar SukmaJepara didominasi 

yang berpendidikan SMA yaitu sebanyak 58 orang atau sebesar 68.2% kemudian 



 

 
 

D3 sebanyak 15 orang atau sebesar 17.6%, S1 sebanyak 12 orang atau sebesar 

14.2%.  

4.3. Deskripsi Variabel 

Penelitian ini menggunakan skala Likertdimana skor tertinggi ditiap 

pernyataan adalah 5 (lima) dan skor terendah adalah 1 (satu). 

4.3.1. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelatihan(X1) 

Indikator-indikator dari variabel pelatihan (X1)terbagi atas lima indikator, 

yaitu 1) Instruktur, 2) Peserta, 3) Materi, 4) Metode, dan 5) Tujuan. Adapun 

hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.2. 

Distribusi Frekuensi Variabel Pelatihan(X1) 

Item 

Pernyataan 

SS S N R TS 
Skor 

F % F % F % F % F % 

X11 27 31.8 46 54.1 11 12.9 1 1.2 0 0 354 

X12 30 35.3 47 55.3 8 9.4 0 0 0 0 362 

X13 23 27.1 47 55.3 14 16.5 1 1.2 0 0 347 

X14 14 16.5 69 81.2 2 2.4 0 0 0 0 350 

X15 25 29.4 49 57.6 10 11.8 1 1.2 0 0 353 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kemampuan instruktur pelatihan dalam memberikan pelatihan sudah sesuai 

harapan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pelatihan 

untuk item pernyataan 1 (X11) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 54.1% sebanyak 46responden. 



 

 
 

Artinya, responden setuju bahwa kemampuan instruktur pelatihan dalam 

memberikan pelatihan sudah sesuai harapan. 

2. Peserta pelatihan yang ikut dalam pelatihan memiliki antusias yang tinggi.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pelatihan 

untuk item pernyataan 2 (X12) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 55.3% sebanyak 47 responden. 

Artinya, responden setuju bahwa peserta pelatihan yang ikut dalam pelatihan 

memiliki antusias yang tinggi. 

3. Pelatihan yang selama ini dilakukan, materi yang diberikan sesuai yang 

dibutuhkan karyawan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pelatihan 

untuk item pernyataan 3 (X13) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 55.3% sebanyak 47 responden. 

Artinya, responden setuju bahwa pelatihan yang selama ini dilakukan, materi yang 

diberikan sesuai yang dibutuhkan karyawan. 

4. Metode pelatihan yang digunakan selama ini sesuai dengan jenis pelatihan 

yang dibutuhkan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pelatihan 

untuk item pernyataan 4 (X14) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 81.2% sebanyak 69 responden. 

Artinya, responden setuju bahwa metode pelatihan yang digunakan selama ini 

sesuai dengan jenis pelatihan yang dibutuhkan. 

 



 

 
 

5. Apakah dilakukan evaluasi setelah pelatihan dilaksanakan 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel pelatihan 

untuk item pernyataan 5 (X15) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 57.6% sebanyak 49 responden. 

Artinya, responden setuju bahwa dilakukan evaluasi setelah pelatihan 

dilaksanakan. 

4.3.2. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Disiplin Kerja(X2) 

Indikator-indikator dari variabel disiplin kerja(X2)terbagi atas lima 

indikator, yaitu 1) Kehadiran, 2) Ketaatan pada peraturan kerja, 3) Ketaatan pada 

standar kerja, 4) Tingkat kewaspadaan tinggi dan 5) Bekerja Etis. Adapun 

hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.3. 

Distribusi Frekuensi Variabel Disiplin Kerja (X2) 

Item 

Pernyataan 

SS S N R TS 
Skor 

F % F % F % F % F % 

X21 37 43.5 26 30.6 17 20.0 5 5.9 0 0 350 

X22 29 34.1 49 57.6 3 3.5 4 4.7 0 0 358 

X23 33 38.8 35 41.2 16 18.8 1 1.2 0 0 355 

X24 29 34.1 37 43.5 13 15.3 6 7.1 0 0 344 

X25 31 36.5 32 37.6 18 21.2 4 4.7 0 0 345 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saya hadir di tempat kerja lebih awal sebelum waktu kerja dimulai.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel disiplin 

kerjauntuk item pernyataan 1 (X21) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 43.5% sebanyak 



 

 
 

37 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa karyawan hadir di tempat 

kerja lebih awal sebelum waktu kerja dimulai. 

2. Saya bekerja sesuai aturan kerja perusahaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel disiplin kerja 

untuk  item pernyataan 2 (X22) di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak 

memberikan pernyataan “setuju”yaitu sebesar 57.6%sebanyak 49 responden. 

Artinya, responden sangat setuju bahwa karyawan bekerja sesuai aturan kerja 

perusahaan. 

3. Saya patuh dan taat terhadap instruksi atasan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel disiplin 

kerjauntuk item pernyataan 3 (X23) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 41.2% sebanyak 35 

responden. Artinya, responden setuju bahwa para karyawan patuh dan taat 

terhadap instruksi atasan. 

4. Saya mengunakan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan produksi.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel disiplin 

kerjauntuk item pernyataan 4 (X24) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 43.5% sebanyak 37 

responden. Artinya, responden setuju bahwa karyawan mengunakan peralatan 

kerja sesuai dengan kebutuhan produksi. 

5. Saya meninggalkan tempat kerja setelah lewat jam kerja.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel disiplin 

kerjauntuk item pernyataan 5 (X25) di atas menunjukkan bahwa responden 



 

 
 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 37.6% sebanyak 

32responden. Artinya,  responden setuju bahwa karyawan meninggalkan tempat 

kerja setelah lewat jam kerja. 

4.3.3. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Lingkungan Kerja(X3) 

Indikator-indikator dari variabel lingkungan kerja(X2)terbagi atas delapan 

indikator, yaitu 1) Suasana kerja, 2) Hubungan dengan rekan kerja, 3) Tersedianya 

fasilitas kerja, 4) Penerangan, 5) Sirkulasi udara, 6) Kebisingan, 7) Bau tidak 

sedap dan 8) Keamanan. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.4. 

Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Kerja (X3) 

Item 

Pernyataan 

SS S N R TS 
Skor 

F % F % F % F % F % 

X31 37 43.5 33 38.8 15 17.6 0 0 0 0 362 

X32 35 41.2 32 37.6 17 20.0 1 1.2 0 0 356 

X33 38 44.7 38 44.7 9 10.6 0 0 0 0 369 

X34 40 47.1 32 37.6 13 15.3 0 0 0 0 367 

X35 46 54.1 23 27.1 16 18.8 0 0 0 0 370 

X36 37 43.5 32 37.6 15 17.6 1 1.2 0 0 360 

X37 32 37.6 34 40.0 13 15.3 6 7.1 0 0 347 

X38 33 38.8 30 35.3 17 20.0 5 5.9 0 0 346 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan dari tabel 4.4, maka bisa dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saya merasa nyaman dengan suasana kerja yang ada diperusahaan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel lingkungan 

kerja untuk item pernyataan 1 (X31) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 43.5% sebanyak 

37 responden. Artinya, responden setuju bahwa mereka merasa nyaman dengan 

suasana kerja yang ada diperusahaan. 



 

 
 

2. Saya menjalin hubungan baik dengan karyawan lain.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel lingkungan 

kerja untuk item pernyataan 2 (X32) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 41.2% sebanyak 

35 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa mereka menjalin hubungan 

baik dengan karyawan lain.  

3. Fasilitas yang disediakan perusahaan telah sesuai dengan pekerjaan yang saya 

lakukan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel lingkungan 

kerja untuk item pernyataan 3 (X33) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 

44.7% sebanyak 38 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa fasilitas 

yang disediakan perusahaan telah sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan. 

4. Perlengkapan penerangan lampu dalam ruangan sudah baik dan memadai.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel lingkungan 

kerja untuk item pernyataan 4 (X34) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 47.1% sebanyak 

40 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa perlengkapan penerangan 

lampu dalam ruangan sudah baik dan memadai. 

5. Oksigen diruangan kerja sudah cukup baik untuk menunjang aktivitas kerja.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel lingkungan 

kerja untuk item pernyataan 5 (X35) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 54.1% sebanyak 



 

 
 

46 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa Oksigen diruangan kerja 

sudah cukup baik untuk menunjang aktivitas kerja. 

6. Tidak ada suara yang mengganggu didalam ruangan sehingga mempengaruhi 

aktivitas kerja 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel lingkungan 

kerja untuk item pernyataan 5 (X35) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 43.5% sebanyak 

37 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa tidak ada suara yang 

mengganggu didalam ruangan sehingga mempengaruhi aktivitas kerja. 

7. Kebersihan di lingkungan perusahaan sudah dikelola dengan baik 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel lingkungan 

kerja untuk item pernyataan 5 (X35) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 40.0% sebanyak 34 

responden. Artinya, responden setuju bahwa kebersihan di lingkungan perusahaan 

sudah dikelola dengan benar. 

8. Keamanan yang ada di tempat kerja sudah membuat saya bekerja dengan 

nyaman 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel lingkungan 

kerja untuk item pernyataan 5 (X35) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 38.8% sebanyak 

33 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa keamanan yang ada di 

tempat kerja sudah membuat saya bekerja dengan nyaman. 

 



 

 
 

4.3.4. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Produktivitas Kerja(Y) 

Indikator-indikator dari variabel produktivitas kerja (Y)terbagi atas lima 

indikator, yaitu 1) Pengetahuan, 2) Keterampilan, 3) Kemampuan, 4) Sikap dan 5) 

Perilaku. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.5. 

Distribusi Frekuensi Variabel Produktivitas Kerja (Y) 

Item 

Pernyataan 

SS S N R TS 
Skor 

F % F % F % F % F % 

Y1 36 42.4 36 42.4 13 15.3 0 0 0 0 363 

Y2 27 31.8 43 50.6 15 17.6 0 0 0 0 352 

Y3 28 32.9 48 56.5 9 10.6 0 0 0 0 359 

Y4 29 34.1 45 52.9 11 12.9 0 0 0 0 358 

Y5 38 44.7 38 44.7 9 10.6 0 0 0 0 369 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saya ditempatkan sesuai dengan keahlian saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kinerja 

karyawan untuk item pernyataan 1 (Y1) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 

42.4% sebanyak 36 responden. Artinya, responden setuju bahwa karyawan 

ditempatkan sesuai dengan keahlian saya. 

2. Terkadang saya berkreatifitas menggunakan cara lain untuk hasil yang 

maksimal.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kinerja 

karyawan untuk item pernyataan 2 (Y2) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 50.6% sebanyak 



 

 
 

43responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa terkadang karyawan 

berkreatifitas menggunakan cara lain untuk hasil yang maksimal.  

3. Saya memahami bagaimana teknik kerja yang tepat untuk menyelesaikan 

pekerjaan saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kinerja 

karyawan untuk item pernyataan 3 (Y3) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 56.5% sebanyak 48 

responden.Artinya, responden setuju bahwa karyawan memahami bagaimana 

teknik kerja yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan saya. 

4. Manajer melakukan pengawasan mengenai pekerjaan saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kinerja 

karyawan untuk item pernyataan 4 (Y4) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 52.9% sebanyak 45 

responden.Artinya, responden setuju bahwa manajer melakukan pengawasan 

mengenai pekerjaan karyawan. 

5. Adanya pengawasan mutu terhadap pekerjaan saya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel kinerja 

karyawan untuk item pernyataan 5 (Y5) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yaitu sebesar 

44.7% sebanyak 38 responden. Artinya, responden setuju bahwa adanya 

pengawasan mutu terhadap pekerjaan karyawan. 

 

 



 

 
 

4.4. Uji Kualitas Data 

4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapatpernyataan pada 

kuesioner yang harus diganti atau dibuang karena dianggap tidak relevan.Validitas 

penelitian ini yaitu dengan uji moment product correlation atau yang lebih 

dikenal dengan namacorrected item-total correlation. Penelitian ini menggunakan 

semua sampel sejumlah (n) = 85 maka besarnya df = 85 – 3 = 82, dengan α = 0,05 

maka diperoleh rtabel sebesar 0.215. Berikut adalah ukuranvaliditas tiap butir-butir 

pernyataan setiap variabel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Validitas Variabel Pelatihan(X1) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X1_1 0.824 0.215 Valid 

X1_2 0.743 0.215 Valid 

X1_3 0.881 0.215 Valid 

X1_4 0.680 0.215 Valid 

X1_5 0.794 0.215 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel 4.6 memperlihatkan bahwa keseluruhan dari 

pernyataan kuesionermengenai variabel pelatihanadalah valid. Hal ini terlihat 

bahwa nilai corrected item-total correlation(rhitung) setiap item pernyataan 

>rtabel(0.215). 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja(X2) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X2_1 0.906 0.215 Valid 

X2_2 0.736 0.215 Valid 

X2_3 0.912 0.215 Valid 

X2_4 0.873 0.215 Valid 

X2_5 0.813 0.215 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel diatas memperlihatkan bahwa keseluruhan dari 

pernyataan atau kuesionermengenai variabel disiplin kerjaadalah valid. Hal ini 

terlihat bahwa nilai corrected item-total correlation(rhitung) setiap item pernyataan 

>nilai rtabel(0.215). 

Tabel 4.8. 

Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja(X3) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X3_1 0.889 0.215 Valid 

X3_2 0.930 0.215 Valid 

X3_3 0.841 0.215 Valid 

X3_4 0.848 0.215 Valid 

X3_5 0.744 0.215 Valid 

X3_6 0.812 0.215 Valid 

X3_7 0.857 0.215 Valid 

X3_8 0.820 0.215 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel diatas memerlihatkan bahwa keseluruhan dari 

pernyataan atau kuesioner mengenai variabel lingkungan kerjaadalah valid. Hal 

ini terlihat bahwa nilai corrected item-total correlation(rhitung) setiap item 

pernyataan >nilai rtabel(0.215). 

 

 



 

 
 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Validitas Variabel Produktivitas Kerja (Y) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

Y1 0.827 0.215 Valid 

Y2 0.892 0.215 Valid 

Y3 0.857 0.215 Valid 

Y4 0.768 0.215 Valid 

Y5 0.582 0.215 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel atas memperlihatkan bahwa keseluruhan dari 

pernyataan atau kuesioner  mengenai variabel produktivitas kerjaadalah valid. Hal 

ini terlihat bahwa nilai corrected item-total correlation(rhitung) setiap item 

pernyataan >rtabel(0.215). 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk memastikan apakah kuesioner dalam 

penelitian ini dapat digunakan lebih dari satu kali, setidaknya digunakan oleh 

responden yang sama. sedangkan untuk ukuran reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu koefisien Cronbach Alpha> 0.60 yang artinya variabel tersebut 

reliable atau konstruk. 

Tabel 4.10. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian Cronbach Alpha Kesimpulan 

Pelatihan (X1) 0.846 Reliabel 

Disiplin Kerja (X2) 0.902 Reliabel 

Lingkungan Kerja (X3) 0.940 Reliabel 

Produktivitas Kerja (Y) 0.844 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.10memperlihatkan bahwa nilai Cronbach Alphauntuk 

masing-masing variabel penelitian, nilainya lebih dari 0.60, yaitu 0.846 untuk 



 

 
 

variabel Pelatihan(X1), 0.902 untuk variabel Disiplin Kerja(X2),0.940 untuk 

variabel Lingkungan Kerja(X3) dan 0.844 untuk variabel Produktivitas Kerja(Y), 

yang  menunjukkan dapat diterimanya derajat reliabilitas. Dapat 

disimpulkanbahwa instrumen pada masing-masing variabel 

penelitianmempunyaikonsistensi  dan kestabilan responden dalam menjawab 

berbagai macam hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan sebagai 

dimensi suatu variabel yang disusun kedalam bentuk kuesioner. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier harus terpenuhi beberapa pengujian prasyarat 

analisis atau asumsi klasik, antara lain asumsi normalitas, heteroskedastisitas, 

autokorelasi dan multikolinearitas.  

4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi, 

variablepenggangguatau residual memiliki distribusi normal atau tidak.Dalam 

penelitian iniuji normalitasmenggunakan pengujian yaituOne-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun kriteria untuk mengetahui cara penilaiannya 

yaitu:apabila nilai Asymp Sig> 0,05 makadata memiliki distribusi normal, dan 

apabilaAsymp Sig< 0,05 maka distribusi data tidak normal. Berikut adalah hasil 

pengolahan uji normalitas menggunakansoftware SPSS 21, 

 

 



 

 
 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 85 

Normal Parametersa,b Mean 0.0000000 

Std. Deviation 1.83291588 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0.058 

Positive 0.050 

Negative -0.058 

Test Statistic 0.058 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa uji kolmogorov smirnov 

memiliki nilai statistic 0.200>0,05, yang artinya bahwa residual berdistribusi 

secara normal. 

Gambar 4.1. 

Uji Normalitas 

 
Berdasarkan gambar di atas disimpulkanbahwa data berdistribusi normal 

karena data berbentuk titik-titik mengikuti arahgaris lurus diagonal.Sedangkan 

ploting data residual dapat dibandingkan dengan garis diagonal. 



 

 
 

4.5.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi antar variabel 

independen.Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi antara 

variabel independen.Kriteria penilaian kolinieritas dapat diketahui dari besaran 

VIF (variance inflation factor).Kriterianya adalah jika nilai VIF tersebut kurang 

dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF lebih dari 10 

maka terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Tolerence VIF Kesimpulan 

Pelatihan (X1) 0.718 1.393 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 
Disiplin Kerja (X2) 0.182 5.481 

Lingkungan Kerja (X3) 0.197 5.080 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji VIF memiliki nilai lebih kecil 

dari 10, yaitu 1.393untuk variabel Pelatihan, 5.481 untuk variabel Disiplin 

Kerjadan 5.080 untuk variabel Lingkungan Kerja,sehingga dapat dikatakan bahwa 

datatidak terjadi multikolinearitas. 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakanspearman’s rho, 

yaitu dengan mengkorelasikan nilai unstandardized residual dengan masing-

masing variabel independen. Apabila nilai signifikasi korelasi < 0,05, maka pada 

model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 



 

 
 

Tabel 4.13. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Pelatihan 

Disiplin_Kerj

a 

Lingkungan_

Kerja Abs_Rest 

Spearman'

s rho 

Pelatihan Correlation 

Coefficient 
1.000 .546** .504** -.001 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .989 

N 85 85 85 85 

Disiplin_Ke

rja 

Correlation 

Coefficient 
.546** 1.000 .898** .006 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .959 

N 85 85 85 85 

Lingkungan

_Kerja 

Correlation 

Coefficient 
.504** .898** 1.000 .051 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .642 

N 85 85 85 85 

Abs_Rest Correlation 

Coefficient 
-.001 .006 .051 1.000 

Sig. (2-tailed) .989 .959 .642 . 

N 85 85 85 85 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk masing-

masing variabel memiliki nilai lebih dari 0.05, yang artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2. Grafik Scatterplot 

 



 

 
 

Berdasarkan hasil dari grafik scatterplot, dapat diketahui bahwa data yang 

berbentuk titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

atau tidak ada pola yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini  

tidak terjadiheteroskedastisitas. 

4.5.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data 

pengamatan, karena munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya.Jika 

terjadi autokorelasi, maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh 

kurang akurat.Nilai dw dianggap tidak berbahaya jika terletak di daerah 

du<dw<4du. Berikut hasil pengujian autokorelasin, 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0.718 0.516 0.498 1.867 1.834 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil uji autokorelasi menggunakan 

Durbin-Watson test diperoleh nilai DW sebesar 1.834. Nilai DU pada df 85 = 

1.7210dan nilai 4-DU = 2.279, sehingga nilai DW sebesar 1.752berada diantara 

kisaran nilai DU < DW < 4-DU atau 1.7210<1.834<2.279. Hal tersebut 

menunjukkan model regresi terbebas dari gejala autokorelasi. 

4.6. Pengujian Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruhantara variabel bebas terhadap variabel terikat.Analisis regresi 

linear berganda ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 



 

 
 

antara ketiga variabel dependen terhadap variabel independen. Sedangkan untuk 

mengetahui pengaruh anatara variabel dependen yaitupelatihan, disiplin kerja dan 

lingkungan kerja terhadap variabel independen yaitu produktivitas kerja 

karyawan, digunakan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + € 

Perhitungan analisis regresi dapat diketahuimelalui tabel berikut ini: 

Tabel 4.15. 

Perhitungan Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 4.883 1.820  2.683 0.009 

Pelatihan 0.481 0.096 0.457 5.007 0.000 

Disiplin_Kerja 0.337 0.134 0.457 2.524 0.014 

Lingkungan_Kerja 0.392 0.086 0.790 4.536 0.000 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.15dijelaskan bahwa nilai a sebesar 4.883, b1 sebesar 

0.481, b2 sebesar 0.337, dan b3 sebesar 0.392. Melihat hasil tersebut maka dapat 

disusun persamaan regresi: 

Ý = 4.883+0.481X1 + 0.337X2 + 0.392X3 + e 

Keterangan:  

Ý  = nilai variabel produktivitas kerja yang diteliti. 

X1 = nilai variabel pelatihanyang diteliti. 

X2 = nilai variabel disipin kerja yang diteliti. 

X3 = nilai variabel lingkungan kerja yang diteliti. 

α  = Konstanta. 

 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas diperoleh nilai 

konstanta sebesar 4.883. Artinya, jika variabel produktivitas kerja(Y) apabila 



 

 
 

tidak dipengaruhi oleh ketiga variabel bebasnya atau pelatihan(X1),disiplin kerja 

(X2) dan lingkungan kerja (X3) bernilai nol, maka besarnya rata-rata produktivitas 

kerja akan bernilai 4.883.  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X1 (pelatihan) bernilai positif, yaitu -

0.481, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif antara pelatihan(X1) terhadap 

produktivitas kerja (Y). Hal inimengandung arti untuk setiap pertambahan 

pelatihan(X1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnyaproduktivitas 

kerja (Y) sebesar 0.481.  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 (disiplin kerja) bernilai positif, 

yaitu 0.337,yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif antara disiplin kerja (X2) 

terhadap produktivitas kerja (Y). Hal inimengandung arti untuk setiap 

pertambahan disiplin kerja (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan 

meningkatnya produktivitas kerja (Y) sebesar 0.337. 

Koefisien regresi untuk variabel bebas X3 (lingkungan kerja) bernilai 

positif, yaitu 0.392,yang artinya bahwa terdapat pengaruh positif antara 

lingkungan kerja (X3) terhadap produktivitas kerja (Y). Hal inimengandung arti 

untuk setiap pertambahan lingkungan kerja (X2) sebesar satu satuan akan 

menyebabkan meningkatnya produktivitas kerja (Y) sebesar 0.392. 

4.7. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kesesuaian atau 

ketepatan model regresi.Tujuan digunakannya uji F dalam penelitian iniadalah 

untuk mengetahui kesesuaian model yang digunakanatau untuk mengetahui 



 

 
 

pengaruh secara simultan variabel-variabel dependen terhadap variabel 

independen.Apabila nilai signifikansi <0.05 maka model regresi yang digunakan 

memiliki pengaruh secara simultan. 

Tabel 4.16. 

Uji Kesesuaian Model (Uji Statistik F) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 300.783 3 100.261 28.778 0.000 

Residual 282.205 81 3.484   

Total 582.988 84    

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Besarnya nilai Ftabel dengan df penyebut sebesar 81 dan df pembilang 

sebesar 3 didapatkan nilai sebesar 2.72. dari tabel 4.17, menunjukkan adanya 

pengaruh secara simultan antara variabel dependen yaitupelatihan, disiplin kerja 

dan lingkungan kerja terhadap variabel independen yaitu produktivitas kerja 

karyawan diperoleh nilai Fhitung sebesar 28.778dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.000, karena nilai Fhitung> Ftabel (2.72) maka bisa diartikan bahwa variabel 

pelatihan, disiplin kerja dan lingkungan kerja secara simultan memiliki pengaruh  

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Pijar Sukma. 

4.7.2. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau 

jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.Penelitian ini digunakan pengujian parsial 

yaitu untuk menguji variabel independen pelatihan, disiplin kerja danlingkungan 

kerja terhadapproduktivitas kerja karyawan. Dalam pengujian ini 



 

 
 

dilakukanmenggunakan uji t dengan tingkat signifikan sebesar 95% atau α = 5%. 

Kriteria pengujian adalah: 

1. Jika tingkat signifikansi >5% yang artinya  Ho diterima, sebaliknya Ha 

ditolak.  

2. Jika tingkat signifikansi <5%, yang artinya Ho ditolak, sebaliknya Ha 

diterima. 

Tabel 4.17. 

Perhitungan Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 4.883 1.820  2.683 0.009 

Pelatihan 0.481 0.096 0.457 5.007 0.000 

Disiplin_Kerja 0.337 0.134 0.457 2.524 0.014 

Lingkungan_Kerja 0.392 0.086 0.790 4.536 0.000 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan hasil uji parsial dalam tabel di atas, pengaruh 

pelatihan,disiplinkerja danlingkungankerja terhadapproduktivitas kerjadiuji 

sebagai berikut:  

4.7.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “diduga pelatihan berpengaruh 

positif terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Pijar Sukma.” Berdasarkan 

tabel 4.16 diperoleh hasil estimasi variabel pelatihan diperoleh nilai koefisien 

regresi dengan arah positif sebesar 0.481dengan nilai thitung = 5.007dengan 

probabilitas sebesar 0.000. Nilai ttabel dengan nilai df: n-k-1 = 85-3-1= 81 dengan 

taraf signifikansi sebesar 0.05 didapatkan nilai sebesar 1.66388. 



 

 
 

Berdasarkan hasil penghitungan hipotesis di atas, didapatkan nilai thitung = 

5.007> nilai ttabel (1.66388), dengan taraf signifikansi 0.000 < 0.05. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis tersebut maka bisa dikatakan bahwa variabel pelatihan 

memiliki pengaruhpositif dansignifikan terhadap variabel produktivitas kerja, 

sehingga hipotesis pertama yang menyatakan, “diduga pelatihan memiliki 

pengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Pijar Sukma,” 

diterima. 

4.7.2.2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa“didugaterdapat pengaruh positif 

antara disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Pijar 

Sukma,”Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi variabel disiplin kerja 

diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.337dengan nilai 

thitung = 2.524dengan probabilitas sebesar 0.014. Nilai thitung = 2.524> nilai ttabel 

(1.66388), dengan taraf signifikansi 0.014< 0.05.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, yang artinya bahwa variabel 

disiplin kerjaberpengaruhpositif dan signifikan terhadap variabel produktivitas 

kerja, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan, “didugaterdapat pengaruh 

positif antara disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Pijar 

Sukma,” diterima. 

4.7.2.3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Diduga tedapat pengaruh positif dan 

signifikan antara lingkungan kerjaterhadap produktivitas kerja karyawan PT. 



 

 
 

Pijar Sukma.” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi variabel 

lingkungan kerjadiperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 

0.392dengan nilai thitung = 4.536dengan probabilitas sebesar 0.000. Nilai thitung = 

4.536> nilai ttabel (1.66388), dengan taraf signifikansi 0.000< 0.05.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut,yang artinya bahwa variabel 

lingkungan kerja berpengaruhpositif dan signifikan terhadap variabel 

produktivitas kerja, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan, “Diduga tedapat 

pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan kerjaterhadap produktivitas 

kerja karyawan PT. Pijar Sukma.”diterima. 

4.7.3. Koefisien Determinasi ( AdjustedR2) 

Koefisien determinasi(Adjusted R2)sebagai alat yang digunakan untuk 

mengukur besarnya persentase mengenai pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dalam penelitian koefisiendeterminasi digunkan untuk 

menjelaskan mengenai kebaikan dari model regresi dalam variabel dependen. 

Tingginya nilai koefisien determinasi berpengaruh terhadap semakin baiknya 

variabel independendalam menjelaskan variabel dependen.Besarnya koefisien 

determinasi yaitu antara nol sampai dengan satu.Jika koefisien determinasi 

mendekati angka satu, maka variabel bebas semakin besar pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. Sebaliknya jika koefisien determinasi semakin kecil atau  

mendekati nol suatu persamaan regresi, maka variabel bebas akan semakin kecil 

pengaruhnya terhadap variabel terikat. 

 



 

 
 

Tabel 4.18. 

Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.718 0.516 0.498 1.867 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

 

Hasil uji R2pada tabel 4.18 dapat dijelaskan bahwa diperolehnya nilai 

Adjusted R Square sebesar 0.498.Hal ini berarti variabel independen dapat 

menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 49.8% sedangkan sisanya 

(100%-49.8%=50.2%)dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model, seperti 

kompensasi, etika kerja, sikap kerja, kerjasama tim, integritas, motivasi kerja dan 

variabel lainnya. 

4.8. Pembahasan 

4.8.1. Pengaruh Pelatihan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada 

PT. Pijar Sukma 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruhsignifikan 

terhadap terhadap produktivitas kerja karyawan padaPT. Pijar Sukma, dibuktikan 

dengan koefisien sebesar 0.481.Nilai thitung yang didapatkan sebesar 

5.007dengan taraf signifikansi 0.000,yang artinya hipotesis pertama diterima.Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Saprudin (2018) yang menyimpulkan bahwa 

pelatihan berpengrauh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Keberhasilan pelatihan di PT. Pijar Sukma ditentukan denganpengetahuan, 

kemampuan berpikir, sikap dan kecakapan karyawan.Pengetahuan merupakan 

hasil proses dari usaha manusia, sehingga denganadanya pengetahuan yang cukup 

akan membantu pekerjaan yang dilakukancepat selesai dan dengan hasil yang 



 

 
 

baik. Kemampuan berpikir jugamenentukan keberhasilan pelatihan.Seorang 

karyawan yang berpikir untukmenemukan pemahaman dengan pekerjaan yang 

dilakukan maka pekerjaanakan menghasilkan hasil yang maksimal dan baik.Sikap 

juga menentukankeberhasilan pelatihan.Sikap yang baik dalam menghadapi suatu 

masalahakan sangat membantu dalam kelancaran pekerjaan yang 

dilakukan.Faktorterakhir adalah kecakapan. Kecakapan yang dimiliki seorang 

karyawandalam melaksankan tugasnya akan berpengaruh pada hasil yang 

didapatnyananti, sehingga produktivitas kerja dapat dicapai dengan maksimal.  

Pelatihan yang baik membawa manfaat sepertipara karyawan mempunyai 

keahlian untuk bekerja dengan teknologi yang ada maupun baru,karyawan 

semakin terbantu untuk memahami bagaimana bekerjasecara efektif baik secara 

individu maupun tim untuk menghasilkan produk dan jasa 

yangberkualitas,pemahaman dan pengetahuan para karyawan meningkatmengenai 

budaya maupunberbagai pesaing luar, memperjelas bahwa budaya perusahaan 

menekankan padakreativitas,pembelajaran,inovasidan menjamin keselamatan 

dengan tips atau cara baru bagi para karyawan guna memberikankontribusinya 

bagi perusahaan, karyawansatu sama lain akan siap menerima dan bekerja secara 

efektif. 

Adanya pelatihan akanmenyiapkan para karyawan satu sama lain untuk 

menjalankan pekerjaan atau tanggung jawabnya yang pada saat itu 

dihadapi.Pelatihan di suatu organisasi cenderung lebih ditekankan pada kebutuhan 

teknis operasional. Daripelaksanaan pelatihan tersebut diharapkan menghasilkan 

output yangberkualitas akan mampu meningkatkan produktivitas karyawan. Dari 



 

 
 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program pelatihan dapat 

memperbaikidan meningkatkan keterampilan ketika menjalankan pekerjaan atau 

tanggung jawabnya, sehinggakaryawan menjadi produktif dan dapat memberikan 

kontribusi dan manfaatsebesar-besarnya bagi PT. Pijar Sukma. 

4.8.2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

pada PT. Pijar Sukma 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruhsignifikan 

terhadap terhadap produktivitas kerja karyawan padaPT. Pijar Sukma, dibuktikan 

dengan koefisien sebesar 0.337.Nilai thitung yang didapatkan sebesar 

2.524dengan taraf signifikansi 0.014,yang artinya hipotesis kedua 

diterima.Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahuluyang dilakukan 

olehMartono (2016) yang menyimpulkan bahwa disiplin kerja berpengrauh 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Disiplin kerja karyawan yaitu jika karyawanmenjalankan semua pekerjaan 

atau tanggung jawabnya dengan baik, datang dan pulang selalu tepat waktunya, 

mematuhi semua peraturan-peraturan dan norma-norma sosial perusahaan yang 

ada.Dalam disiplin kerja dibutuhkan adanya berbagai peraturan dan hukuman bagi 

karyawan,adanya peraturan sangat diperlukan untuk memberikanpenyuluhan atau 

bimbingan bagi karyawan guna terciptanya tata tertib yang baik untuk 

perusahaan.Dengan adanya tata tertib yang baik,efektivitas kerja,efisiensi 

karyawan, moral kerja, dan semangat kerja menjadi meningkat. 

Disiplin kerja PT. Pijar Sukma dikatakan baik, karena sebagian besar 

karyawan mentaatiberbagai peraturan dan norma-norma soal yang 



 

 
 

berlaku.Hukuman bagi karyawandibutuhkan untuk mendidik 

karyawan,meningkatkan kedisiplinan danmentaati semua peraturandan norma 

yang ada.Pemberian hukuman terhadap masing-masing karyawan harus adil dan 

tegas. Adanya keadilan dan ketegasan, sasaran pemberian hukuman yang baik 

akantercapai.Peraturan yang tidak diimbangi dengan pemberian hukuman yang 

tegas dan jelas bagi karyawan yang melanggarnya, maka peraturan tersebut bukan 

menjadi alat pendidik bagi karyawan. Tidak adanya dukungan disiplin karyawan 

yang baik, maka perusahaanakan kesulitan untuk mewujudkan tujuan utamnya. 

Upayameningkatkan produktivitas kerja karyawan menjadi salah satu cara yang 

bisa dilakukan dengan memperhatikan disiplin kerja karyawan. Seseorang akan 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab bila 

karyawan tersebut memiliki disiplin kerja yang tinggi. Sikap disiplin kerjaagar 

selalu terbinadengan baik, maka dibutuhkansebuah peraturan dan hukuman dalam 

perusahaan itu sendiri. 

Salah satu syarat agar karyawan bekerja secara produktif yang akan 

membantu peningkatan produktivitas kerja yaitu dengan adanya disiplin kerja 

.untuk mewujudkan disiplin kerja, seorang karyawan harus dapat bersikap sadar 

atau memiliki kerelaan dalam melaksanakan peraturan dan tanggung jawabnya 

didalam perusahaaan, seperti kehadiran berkaitan dengan keberadaan karyawan 

ditempat kerja untuk bekerja dan mampu memanfaatkan dan menggunakan 

perlengkapan dengan baik. Disiplin kerja juga dapat dilihat dari sikap karyawan 

yang mematuhi peraturan dan norma yang berlaku mengenai apa yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan oleh para karyawan selama dalam perusahaan dan sebagai 



 

 
 

acuan dalam bersikap, misalnya mematuhi peraturan dan norma yang ditentukan 

dan mengikuti cara kerja yang ada didalam perusahaan. Rasa bertanggungjawab 

juga merupakan indikator dari disiplin kerja. Seorang karyawan yang 

bertanggungjawab akan dapat menjalankan tugas dan peraturan dalam perusahaan, 

dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditentukan, sehingga 

produktivitas kerja karyawan dapattercapai. 

4.8.3. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

pada PT. Pijar Sukma 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerjamemiliki pengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan padaPT. Pijar Sukma, 

dibuktikan dengan koefisien sebesar 0.392,nilai thitung yang didapatkan sebesar 

4.536dengan taraf signifikansi 0.014,yang artinya hipotesis ketiga 

diterima.Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

olehNuraini, dkk (2015) yang menyimpulkan bahwa lingkungan kerja memiliki 

pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Lingkungan kerja di PT. Pijar Sukma yang nyaman atau kondusif seperti 

ruangan kerja yang bersih, tata ruang yang baik dan warna yang indah, adanya 

peredaran udara yang cukup, penerangan lampu yang memadai, jauh dari 

kebisingan suara yang mengganggu konsentrasi kerja, keamanan yang baik dan 

rasa kebersamaan antara pimpinan dengan pegawai, dan pegawai dengan sesama 

pegawai atau rekan kerja sangat diharapkan dalam mengerjakan pekerjaannya 

agar yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lingkungan kerja di PT. 

Pijar Sukma berada pada kategori sedang. 



 

 
 

Hal ini dibuktikan dengan adanya keluhan dari beberapa karyawan tentang 

kondisi ruangan yang panas pada saat jam kerja, terutama pada siang hari 

sehingga perusahaan belum dapat memberikankenyamanan dan ketenangan 

bagikaryawan dalam bekerja, sehingga hal iniperlu diperhatikan dan ditingkatkan 

agardapat menjamin kenyamanan parakaryawannya dalam bekerja 

sepertimenyediakan lingkungan kerja yangmemadai, menanam pohon di 

sekelilingtempat kerja agar udaranya segar danmenghasilkan cukup oksigen di 

sekitartempat kerja, menyediakan semua fasilitaskaryawan dalam bekerja agar 

tidakterhambat dalam bekerja, perusahaan jugaharus menciptakan hubungan 

yangharmonis dalam lingkungan kerja tersebut. Untuk itu perlu dilakukan 

perbaikan agar kondisi ruang kerja dapat memberikan kenyamanan bagi para 

karyawan agar konsentrasi dalam bekerja tidak terganggu sehingga produktivitas 

dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 


