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MOTTO
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selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain ”.
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kenyataan itu hanya ilusi, semua orang hidup dalam asumsi

( Uchiha Itachi )

“Manusia tak kan pernah bisa menang dari rasa kesepian”

( Gaara )
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ABSTRAK

Pengambilan lokasi Tugas Akhir ini bertempat di PTPN X (Persero) Kebun
Kertosari Jember. Tujuan penelitian ini adalah (1) Pengaruh Disiplin Kerja,
Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan
PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember secara serempak maupun parsial, (2)
Variabel yang paling dominan mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan
PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember. Variabel bebas pada penelitian ini
adalah Disiplin Kerja (X1), Motivasi Kerja (X2), Lingkungan Kerja (X3). Teknik
analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Dari
hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa: (1) Secara serempak Disiplin Kerja,
Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja
Karyawan (2) Secara parsial Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja berpengaruh
secara signifikan terhadap Poduktivitasi Kerja Karyawan sedangkan Motivasi
Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (3)
Variabel yang paling dominan mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan
adalah variabel Lingkungan Kerja.

Kata Kunci  : Produktivitas Kerja Karyawan

1) Mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Jurusan Manajemen Agribisnis, Program Studi PLJ
Manajemen Agroindustri
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“The influence of work discipline, work motivation and work environment to
the worker productivity of sorting division in PTPN X (Persero)

Kebun Kertosari Jember ”

Juhairiyah 1), R. Abdoel Djamali 2), Luluk Cahyo Wiyono3)

ABSTRACT

The location of this research is in PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember. The
purpose of this research is (1) to test the influence work discipline, work
motivation and work environment simultaneously and partially to the worker
work productivity in PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember, (2) to determine
the most dominant variable to the influence of worker work productivity  in PTPN
X (Persero) Kebun Kertosari Jember. The independent variables in this research
are work discipline (X1), work motivation (X2), and work environment (X3). The
analytical technique used in this research is multiple linier regression. From the
analyzing, it can conclude that (1) The work discipline, work motivation and work
environment affect simultaneously t the worker work productivity, (2) The work
discipline and work environment significantly affect the worker work
productivity, while work motivation is not significantly affect the worker work
productivity, (3) The most dominant variable influence to the worker work
productivity is work environment variable.

Keywords: worker work productivity
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RINGKASAN

“Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap
Produktivitas Karyawan di Bagian Sortasi PTPN X (Persero) Kebun
Kertosari Jember” Juhairiyah, D41132183, 2014, di bawah bimbingan Dosen
Pembimbing Utama Dr. Ir. R. Abdoel Djamali, M.Si, Dosen Pembimbing
Anggota Luluk Cahyo W. S.Sos, M.Sc, 40 halaman.

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat dominan dalam

kegiatan perusahaan. Setiap perusahaan perlu memikirkan cara yang dapat

dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusianya agar dapat

mendorong kemajuan bagi perusahaan dan bagaimana caranya agar karyawan

tersebut memiliki produktivitas yang tinggi, yang tentunya pimpinan perusahaan

perlu memotivasi karyawannya.

Produktivitas erat kaitannya dengan efisiensi yang berorientasi pada

masukan dan efektivitas yang berorientasi pada keluaran. Pengukuran

produktivitas kerja tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sehingga

dapat dijadikan untuk meningkatkan produktivitas kerja sesuai yang diharapkan

oleh perusahaan. Menurut Ravianto (dalam Sutrisno,2009) produktivitas kerja

dipengaruhi beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu

sendiri maupun faktor lain seperti tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap

dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial,

lingkungan kerja dan iklim kerja, sarana produksi, teknologi, manajemen, dan

prestasi.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melakukan upaya seoptimal

mungkin untuk dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Salah satu upaya

tersebut diantaranya dengan melakukan penerapan kedisiplinan kerja, motivasi

dan memperhatikan lingkungan kerja yang baik. Meningkatnya produktivitas

kerja akan memberikan kepuasan bagi perusahaan maupun karyawan, oleh sebab

itu perlu adanya penelitian mengenai produktivitas kerja karyawan serta variabel-

variabel yang mempengaruhi.
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Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 21.0 diperoleh

persamaan regresi linear berganda Y= 0,322+0,411X1+0,142X2+0,212X3+e.

Adapun  hasil penelitian dengan teknik analisis Uji F menunjukan bahwa dari

hasil analisis regresi diperoleh bahwa variabel Disiplin Kerja (X1), Motivasi Kerja

(X2) dan Lingkungan Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

Produktivitas Kerja (Y). Sedangkan hasil pengujian dengan menggunakan uji t

menunjukkan bahwa bahwa variabel Disiplin Kerja (X1) dan Lingkungan Kerja

(X3) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas Kerja, sedangkan variabel

Motivasi Kerja (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas

kerja. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja bukan salah satu faktor yang

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di bagian sortasi PTPN X (Persero)

Kebun Kertosari Jember, karyawan beranggapan bahwa pendapatan kurang

memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga karyawan kurang termotivasi untuk

bekerja dan akan berdampak terhadap produktivitas kerja karyawan, dan variabel

Lingkungan Kerja yang paling dominan berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja

Karyawan PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting, terutama

bagi suatu organisasi atau perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang produksi

barang maupun dalam bidang pelayanan jasa. Setiap organisasi pemerintah atau

swasta dituntut bekerja lebih cepat, efektif dan efisien. Ketertiban tenaga kerja

dalam aktivitas perusahaan perlu dilengkapi kemampuan dalam hal pengetahuan

maupun keterampilan. Faktor sumber daya manusia perlu mendapat prioritas

utama dalam pengelolaannya agar pemanfaatan sesuai dengan yang diharapkan

oleh organisasi atau perusahaan tersebut dalam usaha untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat dominan dalam

kegiatan perusahaan. Setiap perusahaan perlu memikirkan cara yang dapat

dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusianya agar dapat

mendorong kemajuan bagi perusahaan dan bagaimana caranya agar karyawan

tersebut memiliki produktivitas yang tinggi, yang tentunya pimpinan perusahaan

perlu memotivasi karyawannya.

Produktivitas erat kaitannya dengan efisiensi yang berorientasi pada

masukan dan efektivitas yang berorientasi pada keluaran. Pengukuran

produktivitas kerja tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sehingga

dapat dijadikan untuk meningkatkan produktivitas kerja sesuai yang diharapkan

oleh perusahaan. Menurut Ravianto (dalam Sutrisno,2009) produktivitas kerja

dipengaruhi beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu

sendiri maupun faktor lain seperti tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap

dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial,

lingkungan kerja dan iklim kerja, sarana produksi, teknologi, manajemen, dan

prestasi.

Disiplin kerja harus ditanamkan dalam diri karyawan sebaiknya bukan atas

dasar paksaan semata, tetapi harus lebih didasarkan atas kesadaran dari dalam diri

karyawan. Menurut Singodimedjho (dalam Sutrisno,2009) disiplin merupakan
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sikap kesediaan dan kerelaan seseorang  untuk mematuhi dan menaati norma-

norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin karyawan  yang baik akan

mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi

penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. Kedisiplinan

merupakan fungsi yang terpenting pada manajemen sumberdaya manusia, karena

semakin baik disiplin karyawan, maka akan semakin tinggi produktivitas yang

dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi

perusahaan atau instansi untuk mencapai hasil yang optimal.

Motivasi kerja membicarakan tentang bagaimana cara mendorong gairah

kerja bawahan, agar mereka mau bekerja  keras dengan memberikan semua

kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut

Gitosudarmo (dalam Sutrisno,2009) motivasi untuk bekerja ini sangat penting

bagi tinggi rendahnya produktivitas perusahaan. Tanpa adanya motivasi dari para

karyawan untuk bekerja sama bagi kepentingan perusahaan maka tujuan yang

telah ditetapkan tidak akan tercapai. Sebaliknya apabila terdapat motivasi yang

tinggi dari para karyawan, maka hal ini merupakan suatu jaminan atas

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Sunyoto (2012) lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada

disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan

tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja fisik yang menyenangkan sangat

diperlukan dalam meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja fisik yang

menyenangkan diantaranya yaitu ventilasi yang baik, penerangan yang cukup,

lingkungan kerja yang bersih.

PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember adalah salah satu unit usaha

dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang bergerak dalam bidang

budidaya tembakau. Kegiatan produksi lebih banyak menggunakan tenaga

manusia sehingga kualitas dan kuantitas hasil produksi ditentukan oleh kinerja

sumber daya manusianya. Keberhasilan dalam budidaya tembakau sangat

tergantung oleh SDM, kondisi alam, lingkungan maupun kondisi pasar. Kualitas

SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar visi dan misi perusahaan

dapat tercapai.
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PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melakukan upaya seoptimal

mungkin untuk dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Salah satu upaya

tersebut diantaranya dengan melakukan penerapan kedisiplinan kerja, motivasi

dan memperhatikan lingkungan kerja yang baik. Meningkatnya produktivitas

kerja akan memberikan kepuasan bagi perusahaan maupun karyawan, oleh sebab

itu perlu adanya penelitian mengenai produktivtas kerja karyawan serta variabel-

variabel yang mempengaruhi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai

berikut :

1. Apakah variabel disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja

berpengaruh secara serempak terhadap produktivitas karyawan di bagian

sortasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember?

2. Apakah variabel disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja

berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas karyawan di bagian sortasi

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember?

3. Variabel manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap produktivitas

karyawan di bagian sortasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun

Kertosari Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di

atas  maka tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menguji ada tidaknya pengaruh disiplin kerja, motivasi

kerja dan lingkungan kerja secara serempak terhadap produktivitas karyawan

di bagian sortasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari

Jember.

2. Menganalisis dan menguji ada tidaknya pengaruh disiplin kerja, motivasi

kerja dan lingkungan kerja secara parsial terhadap produktivitas karyawan di
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bagian sortasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari

Jember.

3. Menentukan variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap

produktivitas karyawan bagian sortasi PT. Perkebunan Nusantara X

(Persero) Kebun Kertosari Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas  maka dari

hasil penelitian ini di harapkan :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan sarana evaluasi

bagi perusahaan dalam menangani produktivitas karyawan di bagian

sortasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember.

2. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti khususnya tentang

pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terhadap

produktivitas karyawan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah

khasanah bagi peneliti yang lain.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel disiplin kerja,

motivasi kerja, lingkungan kerja dan produktivitas kerja yang berhubungan

langsung dengan karyawan di bagian sortasi PT. Perkebunan Nusantara X

(Persero) Kebun Kertosari Jember.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting kaitannya dengan suatu penelitian.

Hasil-hasil penelitian terdahulu merupakan dasar atau landasan yang cukup kuat

bagi pengembangan kerangka teoritis untuk menjawab permasalahan yang ada.

Maka, terdapat beberapa penelitian terdahulu untuk membantu dalam penelitian

ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

Jamilatul (2011) Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres Kerja, Ketrampilan,

Motivasi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Bagian Produksi di PT. Gagak

Hitam Pakuniran Maesan, Kabupaten Bondowoso. Menyatakan bahwa :

1. Lingkungan Kerja (X1), Stres Kerja (X2), Ketrampilan (X3), Motivasi (X4)

secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja

(Y), ditunjukkan oleh nilai F hitung sebanyak 21,548 lebih besar dari F tabel

sebanyak 3,34, maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa variabel

Lingkungan Kerja (X1), Stres Kerja (X2), Ketrampilan (X3), Motivasi (X4)

secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja

(Y).

2. Variabel lingkungan kerja (X1) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan

terhadap produktivitas tenaga kerja, ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar

2,675 menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,042 maka

hipotesis diterima sehingga variabel Lingkungan Kerja (X1) berpengaruh

signifikan terhadap  Produktivitas Tenaga Kerja (Y).

3. Variabel Stres Kerja (X2) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap

produktivitas tenaga kerja (Y) dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 1,977

menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dari pada t tabel sebesar 2,042, maka

hipotesis tidak diterima.

4. Variabel Ketrampilan (X3) secara parsial berpengaruh tidak signifikan

terhadap produktivitas tenaga kerja (Y) dilihat bahwa nilai t hitung sebesar
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0,975 menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dari pada t tabel sebesar 2,042,

maka hipotesis tidak diterima.

5. Variabel motivasi (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

produktivitas tenaga kerja (Y) dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 2,133

menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel sebesar 2,042, maka

hipotesis diterima.

Sunarso (2009) Pengaruh penyuluhan, motivasi dan disiplin kerja terhadap

produktivitas kerja kelompok tani di desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo,

Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukan bahwa :

1. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan Y = -1,428 + 0,061

X1 + 0,011 X2 + 0,982 X3. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa

variabel penyuluhan, motivasi,dan disiplin kerja berpengaruh terhadap

produktivitas kerja kelompok tani di desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo,

Kabupaten Sukoharjo.

2. Hasil uji variabel X1 yaitu penyuluhan diperoleh nilai t hitung 2,727 > t tabel

1,658 bahwa ada pengaruh antara penyuluhan terhadap produktivitas kerja

Petani. Hasil uji variabel X2 yaitu motivasi diperoleh nilai t hitung 0,488 < t

tabel 1,658 bahwa tidak ada pengaruh motivasi kerja petani terhadap

produktivitas kerja petani. Hasil uji variabel X3 yaitu disiplin kerja diperoleh

nilai t hitung 38,401 > t tabel 1,658 bahwa ada pengaruh disiplin kerja petani

terhadap produktivitas kerja petani.

3. Hasil analisis regresi diketahui bahwa nilai F hitung 682,153 > F tabel 2,67,

berarti bahwa dari ketiga variabel independen (penyuluhan, motivasi dan

disiplin kerja) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen

(produktivitas kerja petani).

4. Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan sebesar 0,976, artinya bahwa

variabel independen (penyuluhan, motivasi dan disiplin kerja) mempengaruhi

variabel dependen (produktivitas kerja) sebesar 97,6% dan sisanya sebesar

2,4% dipengaruhi oleh faktor yang lain yang tidak diteliti.
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Farhan (2008) Pengaruh imbalan, disiplin kerja dan lingkungan kerja

terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV. Putra Nusantara Jember. Hasil

analisis menunjukkan bahwa variabel imbalan (X1), disiplin kerja (X2) dan

lingkungan kerja (X3) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap

produktivitas kerja karyawan. Hal ini ditandai dengan F hitung 48,752 > F tabel

3,354. Hasil analisis secara parsial dengan menggunakan uji t menunjukkan

bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh nyata karena t hitung > t tabel,

yaitu t hitung untuk variabel imbalan (X1) = 4,158; variabel disiplin kerja (X2) =

2,932; variabel lingkungan kerja (X3) = 3,479 dengan nilai t tabel sebesar 2,05.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa R2 sebesar 0,849

berarti ketiga variabel bebas mempunyai pengaruh sebesar 84,9% terhadap

produktivitas kerja karyawan dan sisanya sebesar 15,1% dipengaruhi oleh faktor

lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Nugroho (2012) Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja Dan Pengalaman

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Industri Kerajinan Topeng Di

Dusun Bobung Putat Patuk Kabupaten Gunung kidul. Hasil penelitian

menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja (X1)

terhadap produktivitas kerja dengan nilai t hitung sebesar 2,238 > t tabel 1,671.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja (X2) terhadap produktivitas

kerja ditunjukkan dengan nilai t hitung 3,377 >t tabel 1,671. Terdapat pengaruh

positif dan signifikan pengalaman kerja (X3) terhadap produktivitas kerja

ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,448 > t tabel 1,671. Secara bersama-

sama terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja, disiplin kerja dan

pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja dengan nilai F hitung sebesar

32,775 > F tabel 2,74, dan nilai adjusted R2 sebesar 0,505 menunjukkan bahwa

motivasi kerja, disiplin kerja, dan pengalaman kerja memberi pengaruh sebesar

50,5 % terhadap produktivitas kerja. Sedangkan sisanya 49,5% adalah pengaruh

dari variabel lain yang tidak diamati. Koofisien regresi menunjukkan positif yaitu

sebesar 0,162 (motivasi), 0,438 (disiplin kerja), dan 0,472 (pengalaman kerja).
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2.2 Landasan Teori

2.2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia didefinisikan sebagai suatu strategi

dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing,

derecting, dan controlling, dalam setiap aktivitas / fungsional operasional SDM

mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan

yang meliputi promosi, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan

industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan

kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi

secara lebih efektif dan efisien (Sofyandi H, 2008).

Menurut Melayu SP. Hasibuan (2013) 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.

Sedangkan menurut Husein Umar (2003) merupakan bagian dari manajemen

keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat dominan dalam

kegiatan perusahaan. Setiap perusahaan perlu memikirkan cara yang dapat

dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusianya agar dapat

mendorong kemajuan bagi perusahaan dan bagaimana caranya agar karyawan

tersebut memiliki produktivitas yang tinggi, yang tentunya pimpinan perusahaan

perlu memotivasi karyawannya.

Produktivitas erat kaitannya dengan efisiensi yang berorientasi pada

masukan dan efektivitas yang berorientasi pada keluaran. Pengukuran

produktivitas kerja tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sehingga

dapat dijadikan untuk meningkatkan produktivitas kerja sesuai yang diharapkan

oleh perusahaan.

2.2.2 Produktivitas Kerja

Ravianto (dalam Sutrisno,2009) produktivitas kerja adalah arti ukuran

yang relatif atau ukuran yang ditampilkan oleh daya produksi yaitu sebagai

campuran dari produksi dan aktivitas.
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Pengukuran produktivitas kerja ini mempunyai peranan yang sangat

penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dari karyawan maupun pekerja

sehingga dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan produktivitas kerja sesuai

yang diharapkan oleh perusahaan.

Singodimedjo (dalam Sutrisno,2009) mengemukakan rumusan umum dari

produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai

(output) dengan keseluruhan sumber daya (input) atau di definisikan sebagai

indeks produktivitas yaitu :

Sutrisno (2009), produktivitas kerja terdiri dar tiga aspek yaitu pertama

produktivitas adalah keluaran fisik per unit dari usaha produktif; kedua

produktivitas merupakan tingkat keefektifan manajemen didalam indusrtri

didalam penggunaan fasilitas-fasilitas untuk produksi dan ketiga, produktivitas

adalah keefektifan dari pengguna kerja dan peralatan. Tetapi pada intinya semua

mengarah pada tujuan yang sama, bahwa produktivitas kerja adalah rasio dari

hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari

seseorang tenaga kerja.

Tohardi (dalam Sutrisno,2009) mengemukakan, bahwa produktivitas kerja

merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap

apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan

lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik hari ini.

Ravianto (dalam Sutrisno,2009) mengemukakan produktivitas tenaga

kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga

kerja itu sendiri maupun faktor lain seperti tingkat pendidikan, keterampilan,

disiplin, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan

sosial, lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi, sarana produksi, manajemen dan

prestasi. Sedangkan menurut Balai pengembangan produktivitas daerah faktor

IP =
Hasil yang dicapai

=
Output

Sumber daya yang digunakan Input
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yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah sikap mental berupa

motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja.

Berdasarkan beberapa pandangan diatas produktivitas kerja merupakan

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang

ada. Selain itu, dengan adanya pengukuran produktivitas dapat diketahui menurun

atau meningkatnya produktivitas pada suatu perusahaan, yang selanjutnya dapat

digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kebijakan yang tepat apabila

produktivitasnya menurun maupun memberikan penghargaan apabila

produktivitasnya meningkat secara insentif.

2.2.3 Disiplin Kerja

Singodemedjo (dalam Sutrisno,2009) menyatakan disiplin kerja sebagai

sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-

noram peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan

mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang rendah akan menjadi

penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. Dengan adanya

tata tertib yang ditetapkan, tidak dengan sendirinya para pegawai akan

mematuhinya. Perlu bagi pihak organisasi mengkondisikan karyawannya dengan

tata tertib organisasi atau perusahaan.

Sutrisno (2009) disiplin kerja adalah perilaku seseorang yang sesuai

dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku

dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan organisasi baik tertulis maupun tidak

tertulis. Menurut Siagian (2009) disiplin merupakan tindakan manajemen untuk

mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan

tersebut. Dengan perkataan lain, pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk

pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan

perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela kooperatif

dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin

kerja merupakan sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk mematuhi atau menaati

peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Jika karyawan
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menaati peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan maka diharapkan

produktivitas kerja akan meingkat.

Menurut Singodimedjo (dalam Sutrisno,2009) faktor yang mempengaruhi

disiplin pegawai adalah sebagai berikut :

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi;

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Para

karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa mendapat

jaminan balas jasa yang setimpal denga jerih payahnya yang telah

dikonstribusikan bagi perusahaan.

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan;

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungan

perusahaan, semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan

dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana ia dapat mengendalikan

dirinya dari ucapan, perbuatan dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin

yang telah ditetapkan.

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan;

Pembinaan disiplin tidak akan terlaksana dalam perusahaan, bila tidak ada

aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak

mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan instruksi lisan

yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi.

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan;

Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada

keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat

pelanggaran yang dibuat.

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan;

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada

pengawasan, yang akan mengarahkan para karyawaan agar dapat melaksanakan

pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telaah ditetapkan.

6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan;

Mereka adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara satu

dengan yang lain. Seorang karyawan tidak hanya puas dengan penerimaan
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kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang memantang, tetapi juga mereka masih

membutuhkan perhatian yang besar dari pimpinannya sendiri.

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin.

Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain adalh sebaagai berikut :

a. Saling menghormati, bila bertemu dilingkungan perusahaan;

b. Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para

karyawan akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut;

c. Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan, apalagi

pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka; dan

d. Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan sekerja,

dengan menginformasikan, kemana dan untuk urusan apa, walaupun

kepada bawahan sekalipun.

2.2.4 Motivasi Kerja

Setiap perusahaan tentu ingin mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuan

tersebut peran karyawan sangatlah penting. Untuk menggerakkan karyawan agar

sesuai dengan yang diingikan oleh perusahaan maka perlu dipahami tentang

motivasi karyawan dalam bekerja dalam suatu perusahaan. Berikut beberapa

pandangan dari para ahli tentang motivasi :

Hasibuan (dalam Sutrisno,2009) motivasi kerja membicarakan tentang

bagaimana cara mendorong, gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja

keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk

mewujudkan tujuan perusahaan. Motivasi untuk bekerja ini sangat penting bagi

tinggi rendahnya produktivitas perusahaan. Tanpa adanya motivasi dari para

karyawan untuk bekerja sama bagi kepentingan perusahaan maka tujuan yang

telah ditetapkan tidak akan tercapai. Sebaliknya apabila terdapat motivasi yang

tinggi dari para karyawan, maka hal ini merupakan suatu jaminan atas

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Sutrisno (2009) motivasi memiliki komponen, yakni komponen dalam dan

komponen luar. Komponen dalam ialah perubahan dalam diri seseorang, keadaan

merasa tidak puas, ketegangan psikologis. Komponen luar ialah apa yang
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diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah tingkah lakunya. Jadi komponen

dalam adalah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan komponen

luar adalah tujuan yang hendak dicapai.

Sunyoto (2012) motivasi kerja membicarakan tentang bagaimana cara

mendorong semangat kerja seseorang, agar mau bekerja dengan memberikan

secara optimal kemampuan dan keahlian guna mencapai tujuan organisasi

motivasi menjadi penting karena dengan motivasi diharapkan setiap karyawan

mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi

kerja merupakan suatu dorongan semangat atau cara-cara tertentu bagi karyawan

untuk melaksanakan pekerjaanya. Motivasi bisa berasal dari dalam dan dari luar.

Motivasi yang berasal dari dalam merupakan keadaan atau keinginan seseorang

untuk mau bekerja secara optimal, sedangkan motivasi yang berasal dari luar

adalah kebutuhan yang ingin dipuaskan. Motivasi dari luar juga banyak

dipengaruhi oleh hubungan sesama rekan kerja ataupun hubungan kerja karyawan

dengan atasan.

Sunyoto (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu :

1. Promosi

Kemajuan seorang karyawan pada suatu tugas yang lebih baik, baik

dipandang dari sudut tanggung jawab yang lebih berat, martabat atau status yang

lebih tinggi, kecakapan yang lebih baik, dan terutama tambahan upah dan gaji.

2. Prestasi kerja

Tanpa prestasi yang memuaskan, sulit bagi seorang karyawan untuk

diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke jabatan

atau pekerjaan yang lebih tinggi.

3. Pekerjaan itu sendiri

Telah berulang kali ditekankan bahwa pada akhirnya tanggung jawab

dalam mengembangkan karier terletak pada masing-masing pekerja. Semua pihak

seperti pimpinan, atasan langsung, kenalan dan para spesialis dibagian

kepegawaian hanya berperan sebagai memberikan bantuan.

4. Penghargaan
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Pemberian motivasi dengan melalui kebutuhan penghargaan seperti

penghargaan atas prestasinya, pengakuan atas keahlian, dan sebagainya yang

berkaitan dengan hal yang sangat diperlukan untuk memacu gairah kerja bagi

para karyawan,

5. Tanggung jawab

Pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan perusahaan kepada para

karyawan merupakan timbal-balik atas kompensasi yang diterimanya. Pihak

perusahaan memberikan apa yang diharapkan oleh para karyawan, namun disisi

lain para karyawan pun memberikan kontribusi penyelesaian pekerjaan dengan

baik pula dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-

masing.

6. Pengakuan

Pengakuan atas kemampuan dan keahlian karyawan merupakan salah satu

kompensasi yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang

memang mempunyai suatu keahlian tertentu dan dapat melaksanakan pekerjaan

dengan baik pula.

7. Keberhasilan dalam bekerja

Keberhasilan dalam bekerja dapat memotivasi para karyawan untuk lebih

bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan.

Sunyoto (2012) tujuan pemberian motivasi kepada karyawan atau

seseorang tentu saja mempunyai tujuan antara lain :

1. Mendorong gairah dan semangat karyawan.

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.

3. Meningkatka produktivitas kerja karyawan.

4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan.

5. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.

6. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya.

2.2.5 Lingkungan Kerja

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia

dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman.
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Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang

lama. Beberapa ahli mendifinisikan lingkungan kerja antara lain, yaitu sebagai

berikut :

Sunyoto (2012) pengertian lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang

ada disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan, musik,

penerangan dan lain-lain. Menurut Siagian (2002) telah umum diakui baik oleh

para pakar maupun oleh para praktisi manajemen bahwa kondisi fisik tempat kerja

atau lingkungan kerja yang menyenangkan diperlukan dan memberikan kontribusi

nyata dalam meningkatkan prestasi kerja.

Sutrisno (2010) lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana

kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, lingkungan kerja ini meliputi tempat

bekerja, fasilitas, dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, dan

ketenangan. Berdasarkan beberapa pandangan diatas dapat di simpulkan bahwa

lingkungan kerja adalah suatu tempat atau keadaan yang sangat penting disekitar

para pekerja yang mempengaruhi dirinya saat bekerja. Lingkungan kerja ini

meliputi tempat bekerja, fasilitas, dan alat bantu pekerjaan, kebersihan,

pencahayaan, dan ketenangan.

Sunyoto (2012) setiap perusahaan tentunya mempunyai cara akan suatu

faktor yang mendukung demi keberhasilan dan kemajuan perusahaan. Ada

beberapa faktor yang berkaitan dengan lingkungan organisasi, sebagai berikut.

1. Tingkat kebisingan lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang tidak tenang atau bising akan menimbulkan

pengaruh yang tidak baik yaitu adanya ketidaktenangan dalam bekerja. Bagi para

karyawan tentu saja ketenangan lingkungan kerja sangat membantu dapat

penyelesaian pekerjaan dan ini dapat meningkatkan produktivitas kerja.

2. Penerangan

Dalam hal ini, penerangan bukanlah terbatas pada penerangan listrik,

tetapi termasuk juga penerangan matahari. Hal ini sering kali karyawan

memerlukan penerangan yang cukup, apalagi jika pekerjaan yang dilakukan
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menuntut ketelitian. Penerangan yang baik dalam ruang kerja akan mendapatkan

keuntungan sebagai berikut:

a) Menaikkan produksi dan menekankan biaya kerja.

b) Memperbesar ketepatan sehingga akan memperbaiki kualitas dari barang yang

dihasilkan.

c) Meningkatkan pemeliharaan gedung dan keberhasilan pabrik secara umum

d) Mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi

e) Memudahkan pengamatan dan pengawasan

f) Penggunaan ruang yang lebih baik

g) Mengurangi perputaran tenaga kerja

3. Sirkulasi udara

Sirkulasi atau pertukaran udara yang cukup maka pertama yang harus

dilakukan pengadaan ventilasi. Cara untuk mengatur udara sebaagai berikut:

a) Ventilasi yang cukup

b) Pemasangan kipas angin atau AC

c) Pemasangan humidifier

4. Keamanan

Lingkungan kerja dengan rasa aman akan menimbulkan ketenangan dan

kenyamanan, dimana hal ini akan dapat memberikan dorongan semangat untuk

bekerja. Keamanan yang dilakukan kedalam lingkungan kerja adalah keamanan

terhadap milik pribadi karyawan.



17

2.3 Kerangka Proses Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Proses Berfikir

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan dan telaah teori serta kerangka proses berfikir dan

kerangka konseptual yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan pada

penelitian ini adalah :

1. Variabel disiplin kerja (X1), motivasi kerja (X2) dan lingkungan kerja (X3)

berpengaruh positif secara serempak dan signifikan terhadap produktivitas

(Y) karyawan bagian sortasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun

Kertosari.

2. Variabel disiplin kerja (X1), motivasi kerja (X2) dan lingkungan kerja (X3)

berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas (Y) karyawan bagian

sortasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari, bahwa

salah satu variabel akan berpengaruh paling dominan terhadap produktivitas

(Y) karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari.

Disiplin Kerja (X1)

Motivasi Kerja (X2) Produktivitas Kerja (Y)

Lingkungan Kerja (X3)



18

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, motivasi

kerja, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka

desain penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian survei.

Istijanto (2010) mengemukakan metode survei banyak dijumpai dalam

riset-riset SDM. Data dikumpulkan dengan menanyai karyawan melalui daftar

pertanyaan atau kuesioner terstruktur. Menurut Umar (2002) metode survei adalah

riset yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas

permasalahan yang timbul. Kajiannya tidak perlu mendalam sampai pada tahap

menyelidiki kenapa gejala-gejala tersebut ada serta menganalisis hubungan-

hubungan atas gejala-gejala. Survei dapat dilakukan dengan cara sensus maupun

sampling.

3.2 Populasi Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi

Arikunto dalam Supriyanto, (2010) bahwa populasi adalah keseluruhan

subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau

penelitiannya juga disebut studi populasi. Penelitian populasi dilakukan apabila

peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi. Populasi dalam

penelitian ini adalah karyawan/pegawai bagian sortasi PT. Perkebunan Nusantara

X (Persero) Kebun Kertosari sejumlah 100 orang.

3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Rosce (2006) mengemukakan bahwa dalam menentukan sampel dari

populasi digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para

ahli. Secara umum, untuk penelitian korelasional jumlah sampel minimal untuk
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memperoleh hasil yang baik adalah 30 responden. Sedangkan Arikunto (2005)

memberikan pendapat sebagai berikut : “ jika peneliti memiliki beberapa ratus

subjek dalam populasi, maka mareka dapat menentukan kurang lebih 25 – 30%

dari jumlah karyawan. Berdasarkan pedoman diatas, penentuan jumlah sampel

yang akan ditentukan 30 responden karena jumlah karyawan bagian sortasi PT.

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari sebanyak 100 karyawan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik accidental sampling yaitu sampel dipilih dengan cara memilih siapa saja

yang ditemui saat itu, dalam hal ini adalah karyawan bagian sortasi PT.

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari yang ditemui saat itu untuk

menjawab kuesioner.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Klasifikasi Variabel

Umar (2002) menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang

lain maka macam-macam variabel penelitian dapat dibedakan menjadi dua macam

yaitu :

1. Variabel bebas/independent adalah variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel yang lain.

2. Variabel terikat/dependent adalah variabel yang dijelaskan atau yang

dipengaruhi oleh variabel independen.

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan maka variabel-variabel

yang dianalisis dapat dikelompokkan menjadi :

1 Variabel bebas (X) adalah variabel yang memberi pengaruh pada variabel

lain, yaitu :

1. (X1) adalah Disiplin kerja

2. (X2) adalah Motivasi kerja

3. (X3) adalah Lingkungan kerja

2. Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi

oleh variabel bebas, yaitu : produktivitas karyawan
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3.3.2   Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini diamati variabel-variabel yang mempengaruhi

produktivitas karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari:

1. Variabel Bebas ( Independent)

X : Variabel bebas adalah variabel yang dalam hubungannya dengan

variabel lain dan bertindak sebagai penyebab pengaruh variabel lain. Disini

yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

X1 : Disiplin kerja

Disiplin kerja adalah tindakan manajemen serta perilaku menghormati,

menghargai, mentaati norma-noma peraturan tertentu yang berkaitan dengan

pekerjaan yang diberlakukan dalam suatu organisasi, yang menjadi indikator

dari variabel ini adalah jumlah kehadiran yaitu ( jumlah hari kerja per

bulan)

X2 : Motivasi kerja

Sutrisno (2009) motivasi memiliki komponen, yakni komponen dalam dan

komponen luar. Komponen dalam adalah kebutuhan-kebutuhan yang ingin

dipuaskan, sedangkan komponen luar adalah tujuan yang hendak dicapai.

Indikator motivasi kerja dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Komponen dalam : Memiliki rasa senang dalam bekerja.

b. Komponen luar : Hubungan kerja karyawan dengan atasan.

X3 : Lingkungan kerja

Lingkungan kerja adalah suatu tempat atau keadaan yang sangat penting

disekitar para pekerja yang mempengaruhi dirinya serta ikut serta dalam

mengadakan interaksi di dalam suatu pekerjaan, beberapa item yang

menyangkut aspek dalam lingkungan kerja adalah sebagai berikut :

a. Penerangan

b. Sirkulasi udara

2. Variabel Terikat (Dependent)

Y : Produktivitas karyawan

Sutrisno (2009) produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para

karyawan yang ada di perusahaan. Adanya produktivitas kerja diharapkan
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pekerjaan akan terlaksana secara efesien dan efektif, sehingga ini semua

akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Indikator yang digunakan sebagai berikut :

a. Kuantitas hasil untuk mengukur apakah produktivitas kerja karyawan

semakin meningkat atau menurun dalam mensortir tembakau /bulan.

b. Kemampuan kerja karyawan dalam meningkatkan hasil dan kualitas barang

yang dicapai sesuai ketentuan perusahaan.

3.4 Instrumen Penelitian

Menggumpulkan data pada penelitian kuantitatif maka perlu adanya

instrumen. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang

diteliti. Jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian akan tergantung pada

jumlah variabel yang diteliti. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan

penelitian, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk

kuisioner untuk memperoleh data penelitian tentang pengaruh disiplin kerja,

motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT.

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari. Kuesioner ditunjukkan

kepada seluruh karyawan yang dianggap memiliki pengaruh pada peningkatan

mutu perusahaan dinilai dari produktivitas kerjanya.

Penelitian yang digunakan ini merupakan analisis kuantitatif dengan memberi

tanda silang (X) sebagai bentuk instrumen penelitian, maka jawaban-jawaban dari

pilihan tersebut diberikan skor sebagai berikut  :

a. Sangat (baik/senang/mampu/sering) : skor 4

b. Cukup (baik/senang/mampu/sering) : skor 3

c. Tidak (baik/senang/mampu/sering) : skor 2

d. Sangat tidak (baik/senang/mampu), tidak pernah : skor 1

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun

Kertosari. Jl. Ahmad Yani No. 688 Pakusari Jember 68181. Jangka waktu
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penelitian ini sekitar ±3 bulan, dari tahap persiapan awal sebelum penelitian

sampai dengan tahap penyelesaian penelitian.

3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Tahap sebelum pengumpulan data dilapang, yaitu mengadakan

pengamatan dan penelitian pendahuluan PT. Perkebunan Nusantara X

(Persero) Kebun Kertosari.

2. Tahap pengumpulan data primer dengan menggunakan kuisioner yang

diberikan kepada sejumlah responden atau pihak yang bersangkutan dalam

penelitian ini dan menggunakan juga wawancara yaitu melakukan tanya

jawab kepada sejumlah responden.

3. Tahapan pengumpulan data sekunder diperoleh dari informasi data yang

dimiliki perusahaan, berbagai macam bentuk terbitan oleh media masa

ataupun perusahaan penerbit.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis Regresi Linear berganda

Berdasarkan variabel yang dipilih dalam penelitian ini maka spesifikasi

model yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Menurut

Sugiyono (2013) analisis regresi linear beganda ini untuk mengetahui arah

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen

mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis regresi ganda digunakan oleh

peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya)

variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor

prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan

dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi

untuk tiga prediktor adalah :
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Keterangan :

a = bilangan konstanta

Y = Produktivitas karyawanX1 = Disiplin kerjaX2 = Motivasi kerjaX3 = Lingkungan kerja1, 2, 3 = koefisien regresi

e = error

3.7.2 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel indepeden dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk

data silang relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya mempunyai nilai

koefisien determinasi tinggi (Ghozali, 2005).

Kelemahan mendasar penggunaan koofisien determinasi adalah bisa

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena

itu banyak peneliti menganjurkan untuk mengguakan nilai adjusted R2 pada saat

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2 , adjusted R2 dapat

naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

Rumus adjusted R2 adalah: (Ghozali, 2005).

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

)1)((

)1(1
_

2
2

Rkn

n
RAdjusted
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Keterangan :

R2 =  Koefisien Penentuan Berganda

n =  Banyaknya Responden

k =  Banyaknya Variabel Bebas

Adjusted R square terletak antara 0 dan 1 (0 < R2, 1) yang berarti bila R2=1

atau mendekati 1, artinya kontribusi variabel disiplin kerja, motivasi kerja, dan

lingkungan kerja terhadap variabel produktivitas kerja adalah 100% dan

pendekatan model yang digunakan adalah tepat. Bila Adjusted R square = 0,

artinya tidak ada kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 3.1 Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00-0,199 Sangat rendah

0,20-0,399 Rendah

0,40-0,599 Sedang

0,60-0,799 Kuat

0,80-1,000 Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, 2009. Statistic Untuk Penelitian

3.7.3 Uji F

Menurut Yohanes (2011) uji F digunakan untuk mengetahui variabel

bebas secara bersama-sama mempunyai berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel terikat. Dimana rumus uji F adalah sebagai berikut :

F =
R² / k

(1 - R²) / (n - k - 1)

Keterangan:

F = pengujian secara serempak

R2 = koefisien determinasi berganda

k = banyaknya variabel bebas

n = banyaknya sampel
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Dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada  = 0,05 apabila hasil

perhitungannya menunjukkan :

a. Jika fhitung ≥ ftabel maka H1 diterima

Artinya variasi dari model regresi berhasil menerangkan variabel disiplin kerja,

motivasi kerja dan lingkungan kerja secara keseluruhan, dan mempunyai

pengaruh terhadap variabel produktivitas.

b. Jika fhitung < ftabel maka H1 ditolak

Artinya variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variabel disiplin

kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja secara keseluruhan, dan tidak

mempunyai pengaruh terhadap variabel produktivitas.

Cara yang kedua yaitu dengan cara membandingkan nilai probabilitas F

hitung hasil penghitungan dengan level of significance (α) 0,05. Apabila hasil

perhitungan menunjukkan :

c. Nilai probabilitas F hitung < level of significance (α) 0,05 maka H1 diterima

Artinya bahwa variabel disiplin kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja

secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas.

d.   Nilai probabilitas F hitung > level of significance (α) 0,05 maka H1 ditolak

Artinya bahwa variabel disiplin kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja

secara serempak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel produktivitas.

3.7.4 Uji t

Analisis uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh masing masing

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Rumus uji t menurut Yohanes

(2011) adalah :

Keterangan :

t = nilai uji t

r = koefisien korelasi
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2 = koefisien Determinasi

n = banyak Sampel yang diteliti

melalui uji t dengan membandingkan thitung dengan ttabel pada  0,05. Apabila hasil

perhitungan menunjukkan:

a. thitung ≥ ttabel maka H1 diterima

Artinya:

1. variasi variabel disiplin kerja dapat menerangkan variabel

produktivitas dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang

diuji.

2. variasi variabel motivasi kerja dapat menerangkan variabel

produktivitas dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang

diuji.

3. variasi variabel motivasi lingkungan kerja dapat menerangkan

variabel produktivitas dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel

yang diuji.

b. thitung< ttabel maka H1 ditolak

Artinya:

1. variasi variabel disiplin kerja tidak dapat menerangkan variabel

produktivitas dan tidak terdapat pengaruh antara dua variabel yang

diuji.

2. variasi variabel motivasi kerja tidak dapat menerangkan variabel

produktivitas dan tidak terdapat pengaruh antara dua variabel yang

diuji.

3. variasi variabel lingkungan kerja tidak dapat menerangkan variabel

produktivitas dan tidak terdapat pengaruh antara dua variabel yang

diuji.
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IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Sejarah Perusahaan

Kebun Kertosari sebelumnya merupakan salah satu Kebun Ex. PTP

XXVII yaitu salah satu perusahaan perkebunan di Jember dimana pada era

nasionalisasi merupakan onderneming milik Belanda antara lain:

a. Landbouw Maatschappij Out Djember (LMOD)

b. Landbouw Maatschappij Soekowono (LMS)

Pada tahun 1957 setelah nasionalisasi ditetapkan menjadi Perusahaan

Perkebunan Negara (PPN). Pada tahun 1959 berubah menjadi “PRAE UNIT

TEMBAKAU” dan pada tahun 1964 dipecah menjadi dua yaitu:

a. Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara (PPTN) Besuki V di Jember.

b. Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara (PPTN) Besuki VI di

Bondowoso.

Tahun 1968 disatukan menjadi perusahaan Negara Perkebunan (PNP)

XXVII, tahun 1972 diubah menjadi Perusahaan Terbatas Perkebunan (Persero)

XXVII, pada tahun 1996 bergabung menjadi PTPN X (Persero), dan tahun 2004

Kebun Kertosari menjadi salah satu unit usaha dari Strategi Bisnis Unit (SBU)

Tembakau PTPN X (Persero).

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

Menjadi perusahaan agribisnis penghasil tembakau yang terkemuka di dunia

yang tumbuh berkembang bersama mitra.

4.2.2 Misi

1. Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tembakau

yang berdaya saing tinggi untuk pasar internasional.

2. Meningkatkan komitmen dan kompetensi sumber daya manusia secara

berkelanjutan.
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3. Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan

bagi kepuasan stakeholder melalui kepemimpinan, inovasi dan

kerjasama tim, serta organisasi yang efektif.

4.3 Alamat Perusahaan

Jalan A. Yani 688 Kertosari Kecamatan Pakusari Jember 68181 Jawa Timur

Indonesia. Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854. E-mail :

ptpn10kts@yahoo.co.id.

4.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan disusun sebagai pelimpahan wewenang, tugas

dan tanggung jawab kepada masing-masing karyawan dengan batasan yang jelas

untuk menjalankan usahanya. Struktur organisasi ini merupakan kerangka antar

hubungan yang dalamnya terdapat tanggung jawab, tugas dan wewenang.

Sementara masing-masing unit di dalam organisasi ini merupakan peranan

tertentu dalam kesatuan yang utuh dengan demikian diharapkan akan tercipta

disiplin ilmu.

Adapun susunan pengurus di PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember

adalah sebagai berikut:

General Manajer : Ir. H. Ricky Marantika

Manajer Keuangan SDM dan Umum : Drs. H. Imam Eko Sugeng

Manajer Tanaman Bawah Naungan Wilayah 1 : Dwi Aprilla Sandi, SP

Manajer Tanaman Bawah Naungan Wilayah 2 : H. Untung Mulyono, SE

Manajer Tanaman NO : Ir. Bambang Dewantoro

Manajer Pengolahan Tembakau Naungan dan NO : H. Suhardi, SE

4.5 Jam Kerja

Karyawan bagian sortasi PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember

mempunyai jam kerja yang diberlakukan antara lain adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.1 Jadwal Kerja

Hari Keterangan Jam

Senin – Rabu
Masuk 07.00

Istirahat 11.30 – 12.30
Pulang 15.00

Kamis – Jum’at
Masuk 07.00

Istirahat 11.30 – 12.30
Pulang 14.30

Sabtu
Masuk 07.00

Istirahat 11.30 – 12.30
Pulang 14.00

Sumber : PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember, 2014

4.6 Komoditi yang dikelola

Komoditas Kebun Kertosari saat ini terdiri dari :

1. Pengusahaan Tembakau Bawah Naungan (TBN)

2. Pengusahaan Tembakau NaOogst

3. Pengusahaan Tanaman Kakao

4.7 Alur Produksi

Alur produksi yang dilakukan PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember

adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Alur Produksi PTPN X (Persero) Kebun Kertosari

Turun Truk Saring Rompos

Analisa Saring
Rompos

Bir-Biran Sortasi Pengepakan

Fermentasi



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Gambaran umum karakteristik responden ini akan disajikan data yang

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Pengumpulan data ini dilakukan

dengan cara penyebaran koesioner kepada 30 orang karyawan bagian sortasi PTPN X

(Persero) Kebun Kertosari Jember. Karakteristik responden diidentifikasi berdasarkan

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lama kerja.

5.1.1 Usia Responden

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 5.1 dari

tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase usia responden terbanyak pada usia

31-40 tahun yaitu 74% atau sebanyak 22 orang. Diurutan kedua yaitu responden pada

usia 41-50 tahun sebesar  23%  atau 7 orang. Sedangkan responden pada usia 20-30

tahun yaitu sebesar 3% atau 1 orang.

Tabel 5.1 Distribusi Usia Responden

Usia Frekuensi Persentase

20-30 Tahun 1 3%

31-40 Tahun 22 74%

41-50 Tahun 7 23%

Total 30 100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2014

5.1.2 Jenis Kelamin Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel

5.2. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase jenis kelamin responden

terbanyak yaitu perempuan, karena semua karyawan di bagian sortasi PTPN X

(Persero) Kebun Kertosari Jember adalah perempuan.

30
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Tabel 5.2 Distribusi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

Laki-laki - -

Perempuan 30 100%

Total 30 100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2014

5.1.3 Tingkat Pendidikan Responden

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada

table 5.3 dari tabel  tersebut dapat diketahui bahwa persentase tingkat pendidikan

responden terbanyak pada tingkat pendidikan SMP yaitu 60% atau sebanyak 18

orang. Diurutan kedua yaitu responden pada tingkat pendidikan SMA sebesar 23%

atau 7 orang. Sedangkan responden pada tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 17%

atau 5 orang.

Tabel 5.3 Distribusi Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase

SD 5 17%

SMP 18 60%

SMA 7 23%

Total 30 100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2014

5.1.4 Lama Bekerja Responden

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada table 5.4

dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase lama bekerja responden

terbanyak  2-4 tahun lama bekerja yaitu 63% atau sebanyak 19 orang. Lama bekerja

5-7 tahun sebesar 27% atau sebanyak 8 orang, sedangkan lama bekerja 8-10 tahun

sebesar 10% atau sebanyak 3 orang.
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Tabel 5.4 Distribusi Lama Bekerja

Lama Bekerja Frekuensi Persentase

2-4 Tahun 19 63%

5-7 Tahun 8 27%

8-10 Tahun 3 10%

Total 30 100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2014

5.2 Hasil Analisis
5.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis penelitian yang dilakukan pada 30 karyawan pada bagian sortasi

PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember akan mampu menjelaskan pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat. Faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai

variabel dalam penelitian ini yaitu variabel terikat adalah produktivitas kerja (Y), dan

variabel bebas adalah Disiplin Kerja (X1), Motivasi Kerja (X2), dan Lingkungan

Kerja (X3). Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 21.0 for windows sebagai

berikut :

Tabel 5.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) .322 1.626 .198 .844

Total_X1 .411 .193 .430 2.132 .043

Total_X2 .142 .108 .253 1.319 .199

Total_X3 .212 .099 .350 2.154 .041

a. Dependent Variable: Total_Y

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi linear berganda adalah:
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Y = 0,322 + 0,411 X1 + 0,142 X2 + 0,212 X3 + e

Persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan secara terperinci sebagai

berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0.322 bernilai positif mempunyai arti jika tidak ada

faktor disiplin kerja (X1), Motivasi Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3), maka

tingkat produktivitas kerja (Y) sebesar 0,322.

2. Nilai koefisien regresi variabel disiplin kerja (X1) sebesar 0,411 menunjukkan

bahwa adanya pengaruh positif sebesar 0,411, berarti apabila disiplin kerja (X1)

bertambah 1 satuan maka akan mengakibatkan peningkatan produktivitas kerja

sebesar 0,441.

3. Nilai koefisien regresi variabel motivasi kerja (X2) sebesar 0,142 menunjukkan

bahwa adanya pengaruh positif sebesar 0,142, berarti apabila motivasi kerja (X2)

bertambah 1 satuan maka akan mengakibatkan peningkatan produktivitas kerja

sebesar 0,142.

4. Nilai koefisien regresi variabel lingkungan kerja (X3) sebesar 0,212

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif sebesar 0,212, berarti apabila

lingkungan kerja (X3) bertambah 1 satuan maka akan mengakibatkan

peningkatan produktivitas kerja sebesar 0,212.

5.2.2 Analisis Koefisien Determinasi Terkoreksi (adjusted R2)

Pengujian ini dimasukan untuk mengetahui pengaruh kontribusi variabel

bebas yaitu disiplin kerja (X1), Motivasi Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3)

terhadap variabel terikat yaitu produktivitas kerja (Y). Perhitungan dengan bantuan

SPSS 21.0 for windows dapat dilihat pada table 5.6.
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Tabel 5.6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary

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

Estimate

1 .629a .396 .326 .981

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

Interpretasi dari hasil analisis tersebut adalah diperoleh nilai koefisien

determinasi adjusted R2 sebesar 0,326 atau 32,6%. Hal ini berarti bahwa perubahan

variable terikat produktivitas kerja (Y) disebabkan oleh faktor perubahan variable

bebas yaitu disiplin kerja (X1), Motivasi Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3)

hanya sebesar 32,6%, sedangkan 67,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

diteliti dalam penelitian ini.

Perhitungan koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengetahui korelasi atau

keeratan hubungan antara variabel bebas disiplin kerja (X1), Motivasi Kerja (X2), dan

Lingkungan Kerja (X3) dan terhadap produktivitas kerja (Y). Apabila koefisien

korelasi mendekati 1 maka semakin tinggi koefisien variabel bebas terhadap variabel

terikatnya, koefisien korelasi sebesar 0,629 tersebut menunjukkan bahwa hubungan

antara variabel bebas terhadap variabel terikat dikategorikan kuat karena besarannya

koefisien tersebut diantara 0,60-0,799.

5.2.3 Pengujian Uji F
Hasil pengujian apakah koefisien regresi dari variable bebas, yaitu Disiplin

Kerja (X1), Motivasi Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3) secara serempak

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja (Y) pada bagian sortasi PTPN X

(Persero) Kebun Kertosari Jember ditunjukkan pada tabel 5.7.
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Tabel 5.7 Hasil Uji F Terhadap Koefisien Regresi.

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 16.422 3 5.474 5.683 .004b

Residual 25.044 26 .963

Total 41.467 29

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

Berdasarkan Tabel 5.7 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisis

regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 5,683 artinya nilai F hitung lebih besar dari F

tabel sebesar 2,98, maka hipotesis diterima, berarti bahwa variabel disiplin kerja (X1),

Motivasi Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3) secara serempak berpengaruh

signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y) pada bagian sortasi PTPN X (Persero)

Kebun kertosari Jember.

5.2.4 Pengujian Uji t
Uji koefisien regresi secara parsial dipergunakan untuk menguji koefisien

regresi dari masing-masing variabel bebas yaitu variabel Disiplin Kerja (X1),

Motivasi Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3), apakah mempunyai pengaruh

secara parsial terhadap Produktivitas Kerja (Y). Berikut ini hasil uji t pada tabel 5.8

yang dihitung dengan menggunakan alat bantu SPSS 21.0 for windows :

1. Variabel Disiplin Kerja (X1), memiliki nilai t hitung 2,132 menunjukkan bahwa t

hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,048. Hal ini berarti Disiplin Kerja (X1)

berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y), maka hipotesis

diterima.

2. Variabel Motivasi Kerja (X2), memiliki nilai t hitung 1,319 menunjukkan bahwa

t hitung lebih kecil dari t tabel sebesar 2,048. Hal ini berarti Motivasi Kerja (X2)
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tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y), maka hipotesis

ditolak.

3. Variabel Lingkungan Kerja (X3), memiliki nilai t hitung 2,154 menunjukkan

bahwa t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,048. Hal ini berarti Lingkungan

Kerja (X3) berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y), maka

hipotesis diterima.

5.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Disiplin

Kerja, Motivasi Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja

Karyawan di Bagian Sortasi PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember adalah

sebagai berikut:

1. Variabel bebas Disiplin Kerja (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar 2,132

menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,048. Hal ini berarti

Disiplin Kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y),

maka hipotesis alternatif (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja

salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di bagian

sortasi PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember, karyawan di bagian sortasi

yang selalu masuk kerja dan datang tepat waktu mendapatkan produktivitas yang

meningkat sedangkan karyawan yang tidak rutin bekerja dan sering datang

terlambat produktivitasnya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja

berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di bagian

sortasi PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember.

2. Variabel bebas Motivasi Kerja (X2) mempunyai nilai t hitung 1,319

menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel sebesar 2,048. Hal ini berarti

Motivasi Kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja

(Y), maka hipotesis alternatif (H1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi

kerja bukan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan di

bagian sortasi PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember, karyawan pada bagian
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sortasi beranggapan bahwa pendapatan kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari

karyawan sehingga karyawan kurang termotivasi untuk bekerja dan akan

berdampak terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal inilah yang menyebabkan

bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja

karyawan.

3. Variabel bebas Lingkungan Kerja (X3) mempunyai nilai t hitung 2,154

menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,048. Hal ini berarti

Lingkungan Kerja (X3) berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y),

maka hipotesis alternatif (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan

kerja salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di

bagian sortasi PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember, karyawan di bagian

sortasi beranggapan bahwa lingkungan kerja di bagian sortasi sudah cukup baik

mulai dari penerangan listrik dan ventilasi udara. Oleh sebab itu produktivitas

karyawan meningkat karena lingkungan kerja yang baik, tenang dan aman akan

menimbulkan pengaruh yang baik dalam bekerja. Bagi karyawan tentu saja

lingkungan kerja sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya dan ini

dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

4. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilaksanakan, dapat dilihat adanya

bukti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja, motivasi kerja,

dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di bagian sortasi

PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember dengan nilai F hitung sebesar 5,683

artinya nilai F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 2,98, maka variabel Disiplin

Kerja (X1), Motivasi Kerja (X2), dan Lingkungan Kerja (X3) secara serempak

berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y) pada bagian sortasi

PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan produktivitas karyawan pada

bagian sortasi PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengujian regresi uji t diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Variabel disiplin kerja (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap

produktivitas karyawan (Y) pada bagian sortasi PTPN X (Persero) Kebun

Kertosari Jember.

b. Variabel motivasi (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

produktivitas karyawan (Y) pada bagian sortasi PTPN X (Persero) Kebun

Kertosari Jember.

c. Variabel lingkungan kerja (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap

produktivitas karyawan (Y) pada bagian sortasi PTPN X (Persero) Kebun

Kertosari Jember.

2. Pengujian uji F diperoleh kesimpulan bahwa variabel disiplin kerja (X1),

motivasi kerja (X2), dan lingkungan kerja (X3) secara serempak berpengaruh

signifikan terhadap produktivitas kerja (Y) pada bagian sortasi PTPN X

(Persero) Kebun Kertosari Jember.

3. Variabel paling dominan dalam mempengaruhi produktivitas karyawan (Y)

pada bagian bagian sortasi PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember adalah

lingkungan kerja (X3).

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dapat diberikan saran sebagai

berikut:

1. Sebaiknya PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember meningkatkan dan

mempertahankan lingkungan kerja yang baik dan disiplin kerja terhadap

karyawan, agar produktivitas kerja karyawan pada bagian sortasi lebih

meningkat.
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2. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, sebaiknya PTPN X (Persero)

Kebun Kertosari Jember meningkatkan tingkat upah untuk karyawan di bagian

sortasi agar karyawan dapat termotivasi dan mendorong karyawan untuk

meningkatkan produktivitas  kerja karyawan.

3. Berdasarkan besarnya nilai koefesien determinasi menunjukan bahwa masih

diperlukan adanya penelitian lanjutan bagi peneliti lain untuk meneliti variabel

lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI KERJA, DAN

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN DI

BAGIAN SORTASI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN KERTOSARI JEMBER

 Enumerator : Juhairiyah

Perumahan Mastrip Gumuk Karang No DD22

Telp. 082330619095

Tgl. Wawancara :

A. Identitas Responden

 Nama :

 Umur : tahun

 Jenis Kelamin : Pria Wanita

 Alamat tinggal:

Kuesioner ini ditujukan pada para karyawan bagian sortasi PT.

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari untuk mendapatkan data baik

kuantitatif maupun kualitatif mengenai pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja,

dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan. Demi kelancaran

penelitian ini dimohon agar kuesioner diisi dengan sebaik-baiknya.

B. Petunjuk Pengisian

a. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama.

b. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia, dan pilih sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya.

c. Jawablah semua pertanyaan yang ada tanpa ada yang terlewati.

d. Kami menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban yang anda berikan.

Selamat mengerjakan dan sebelumnya saya ucapkan terimakasih

atas waktu yang telah diberikan.
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A. Disiplin Kerja (X1)

1. Berapa hari anda tidak masuk kerja dalam satu bulan?

a. 0 - 1 hari

b. 2 - 3 hari

c. 4 - 5 hari

d. 6 – 7 hari

2.  Berapa kali anda datang terlambat dalam satu bulan?

a. 0 - 1 kali

b. 2 - 3 kali

c. 4 - 5 kali

d. 6 - 7 kali

B. Motivasi kerja (X2)

1. Apakah anda merasa senang dalam pekerjan anda?

a. Sangat senang

b. Cukup senang

c. Tidak senang

d. Sangat tidak senang

2. Apakah anda mampu bekerja sama dengan baik antar karyawan?

a. Sangat mampu

b. Cukup mampu

c. Tidak mampu

d. Sangat tidak mampu

3. Apakah anda pernah mendapat penghargaan dari perusahaan?

a. Sangat sering

b. Cukup sering

c. Tidak sering

d. Tidak pernah

4. Apakah hubungan anda dengan atasan dalam bekerja selalu baik?

a. Sangat baik

b. Cukup baik
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c. Tidak baik

d. Sangat tidak baik

C. Lingkungan kerja (X3)

1. Apakah penerangan cahaya listrik ditempat kerja sudah baik?

a. Sangat baik

b. Cukup baik

c. Tidak baik

d. Sangat tidak baik

2. Bagaimana kondisi ventilasi cahaya ditempat anda bekerja?

a. Sangat baik

b. Cukup baik

c. Tidak baik

d. Sangat tidak baik

3. Menurut anda, apakah kipas angin atau AC ditempat kerja anda sudah

berfungsi dengan baik?

a. Sangat baik

b. Cukup baik

c. Tidak baik

d. Sangat tidak baik

D. Produktivitas (Y)

1. Berapa Kwintal anda mensortir tembakau dalam satu bulan?

a. 9 – 10 kwintal

b. 7 – 8 kwintal

c. 4 – 6 kwintal

d. 1 – 3 kwintal

2. Mampukah anda bekerja dengan target yang ditentukan oleh

perusahaan?

a. Sangat mampu

b. Mampu
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c. Cukup mampu

d. Tidak mampu

Responden,

(……………………………..)



Page 1

GET

FILE='D:\SPSS HASIL PENELITIAN RESPONDEN

30 .sav'. DATASET NAME DataSet1

WINDOW=FRONT.

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT Total_Y

/METHOD=ENTER Total_X1 Total_X2 Total_X3.

Regression

[DataSet1] D:\SPSS HASIL PENELITIAN RESPONDEN 30 .sav

Variables Entered/Removeda

Model
Variables
Entered

Variables
Removed Method

1 Total_X3,
Total_X2,
Total_X1b

. Enter

a. Dependent Variable: Total_Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 .629a .396 .326 .981

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

A
N
O
V
A
a

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression
Residual

Total

16.422
25.044

41.467

3
26

29

5.474
.963

5.683 .004b

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1
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Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant)

Total_X1

Total_X2
Total_X3

.322

.411

.142

.212

1.626
.193

.108

.099

.430

.253

.350

.198
2.132

1.319

2.154

.844

.043

.199

.041

a. Dependent Variable: Total_Y
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Lampiran 3: Hasil Rekap Jawaban Kuesioner

No
Nama

Responden
Umur

Jenis
kelamin

X1 X2 X3 Y

X1.1 X1.2
Total
X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4

Total
X2 X3.1 X3.2 X3.3

Total
X3 Y1 Y2

Total
Y

1 Farida 39 P 3 4 7 4 4 4 3 15 2 2 2 6 4 3 7

2 Sukarsih 32 P 3 3 6 3 3 4 4 14 2 2 2 6 3 1 4

3 Rani 40 P 4 4 8 4 4 1 4 13 3 2 3 8 4 3 7

4 Rukmina 42 P 4 4 8 3 4 4 3 14 4 4 3 11 4 4 8

5 Iya Misyana 36 P 4 4 8 3 3 4 4 14 2 3 3 8 4 3 7

6 Maryana 39 P 2 2 4 3 3 1 2 9 4 4 3 11 3 2 5

7 Sulaiha 38 P 3 4 7 3 3 3 4 13 4 4 4 12 4 3 7

8 Subaida 41 P 4 4 8 4 4 3 4 15 4 4 4 12 4 4 8

9 Ena 40 P 2 2 4 2 2 2 1 7 3 3 2 8 3 3 6

10 Siti Hotimah 48 P 2 4 6 4 4 1 4 13 3 3 3 9 4 4 8

11 Marliya 36 P 4 4 8 4 3 3 4 14 4 3 2 9 4 4 8

12 Leha 30 P 3 4 7 4 3 3 4 14 3 3 3 9 4 4 8

13 Tum 37 P 4 4 8 2 4 1 4 11 2 2 2 6 4 3 7

14 Reni 35 P 3 4 7 3 3 1 3 10 3 2 2 7 3 2 5

15 Suhermi 39 P 2 4 6 4 4 1 4 13 4 3 4 11 4 4 8

16 Tima 34 P 4 4 8 3 4 3 4 14 3 4 4 11 4 4 8

17 Nisi 41 P 3 2 5 3 3 1 3 10 3 3 4 10 2 2 4

18 Maryati 40 P 3 4 7 3 4 3 4 14 4 4 2 10 4 4 8

19 Siti Rohemah 38 P 4 4 8 4 3 4 4 15 3 2 2 7 4 3 7

20 Ningsih 38 P 3 4 7 4 4 2 4 14 3 3 2 8 4 3 7

21 Jumiyati 35 P 2 4 6 4 4 1 3 12 2 3 3 8 4 3 7

22 Sahami 48 P 1 4 5 4 4 1 3 12 4 4 3 11 4 3 7

23 Fatimah 45 P 4 4 8 4 4 4 4 16 3 4 3 10 4 3 7

24 Muk 40 P 4 4 8 4 4 1 4 13 2 2 2 6 4 3 7

25 Jamila 35 P 4 3 7 4 4 4 4 16 3 2 2 7 4 2 6

26 Warnia 40 P 4 4 8 4 4 3 4 15 3 3 2 8 4 3 7
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Lampiran 3: Hasil Rekap Jawaban Kuesioner

27 Siti Farida 38 P 1 4 5 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 3 7

28 Hosniah 38 P 3 4 7 4 3 3 4 14 2 2 3 7 4 4 8

29 Hotimah 40 P 4 4 8 4 4 4 3 15 3 2 2 7 4 4 8

30 Siti Badriah 42 P 4 3 7 3 3 3 3 12 3 2 2 7 3 2 5
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Lampiran 4 : Struktur organisasi PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember

Manajer
Keuangan SDM

dan Umum
Drs. H.Imam Eko

Sugeng

Manajer Tanaman
Bawah Naungan

Wilayah I
Dwi Aprilla Sandi, SP

Manajer Tanaman
Bawah Naungan

Wilayah II
H. Untung

Mulyono.SE

Manajer
Tanaman NO
Ir. Bambang
Dewantoro

M. Pengolahan
Tembakau

Naungan dan NO
H. Suhardi, SE

Karyawan

General Manajer
Ir. H. Ricky Marantika
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Lampiran 5. Tata Letak PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember
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Lampiran 6 : Dokumentasi di PTPN X (Persero) Kebun Kertosari Jember

Pemberian Kuesioner kepada Karyawan

Pemberian Kuesioner kepada Karyawan
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Pengisian Kuesioner

Karyawan Bagian Sortasi
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