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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan adanya persaingan pada bidang usaha di Indonesia dewasa 

ini, khususnya di bidang ekonomi membawa dampak di dunia perindustrian 

yang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan. Salah satunya yaitu 

masalah tenaga kerja. Supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

suatu perusahaan, perlu diketahui bahwa faktor tenaga kerja yang disiplin 

kerja merupakan faktor yang sangat penting yang tidak bisa disamakan 

dengan faktor-faktor produksi yang lain seperti modal, mesin dan lain-lain. 

Oleh karena itu sudah selayaknya apabila faktor tenaga kerja yang 

berkualitas sangat penting untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan. 

Meskipun di era globalisasi ini telah tersedia mesin-mesin yang canggih dan 

lengkap yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Tetapi unsur 

manusia tetap memegang peranan utama karena manusia-manusia inilah 

yang mengatur, melaksanakan, memimpin dan mengatasi masalah serta 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 

Dengan sangat pentingnya peranan tenaga kerja, maka suatu 

perusahaan akan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang mempunyai 

kedisplinan yang tinggi, kemampuan dan ketrampilan yang cukup dan  tidak 

suka bekerja seenaknya sendiri. Tenaga kerja yang disiplin, terampil dan 

cakap merupakan kekayaan utama yang dimiliki perusahaan sehingga 
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perusahaan akan tetap produktif dan untuk mempertahankan karyawan agar 

tetap bekerja di perusahaan tersebut dalam hal ini adalah karyawan yang 

mempunyai kemampuan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan 

sebaliknya bagi tenaga kerja yang bekerja asal-asalan dan semaunya sendiri 

apalagi dengan tingkat absensi yang tidak baik akan sangat merugikan bagi 

perusahaan. Agar perusahaan bisa berkembang dengan baik dan tetap 

produktif maka karyawan harus mempunyai nilai absensi yang baik dan 

bekerja sesuai denan aturan-aturan yang ada.   

PT.Energi Multitech Indonesia sebagai obyek yang diteliti, 

menghadapi permasalahan yang sangat mendasar yaitu tentang tingkat 

absensi kerja pada karyawan. Seperti diketahui, salah satu cara perusahaan 

menerapkan tenaga kerja yang mematuhi aturan agar perusahaan bisa terus 

mencari bibit-bibit tenaga kerja yang baik sesuai dengan standart 

perusahaan tersebut karena keberhasilan perusahaan dalam menjalankan 

usahanya dapat diukur dengan melihat kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat kedisplinan 

yang tinggi. 

Agar dapat mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan 

memerlukan tenaga kerja yang dapat bekerja dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan produktifitasnya. Untuk memacu prestasi pegawai, maka 

sudah selayaknya apabila prestasi pegawai tersebut dihargai dengan 

pemberian bonus atau sebagainya. Dengan cara pemberian bonus untuk 
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karyawan yang disiplin atau mempunyai absensi yang baik akan 

meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 

“ Bagaimana hubungan tingkat absensi kerja pegawai terhadap disiplin 

kerja karyawan di PT. Energi Multitech Indonesia ? “ 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitin ini penulis mempunyai tujuan untuk 

mengetahui hubungan tingkat kerja terhadap produktivitas pegawai di PT. 

Energi Multitech Indonesia. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

  Penulisan skripsi ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran dalam 

penelitian dan penyelesaian tugas dalam kegiatan perkuliahan. 

2. Bagi Akademisi 

 Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan 

bagi mahasiswa, serta dapat memberikan bahan referensi bagi pihak 
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perpustakaan sebagai bahan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

pembaca dalam hal ini mahasiswa. 

3. Bagi Universitas 

   Dapat mengenalkan keberadaan Universitas Wijaya Putra kepada 

masyarakat luar, dalam hal ini PT.Energi Multitech Indonesia 

4.  Bagi Objek Penelitian 

   Membantu perusahaan memecahkan masalah-masalah yang terjadi, 

khususnya yang berkaitan dengan absensi dan produktifitas dengan 

memberikan saran mengenai disiplin kerja serta peningkatan produktifitas.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia yang disingkat MSDM, adalah 

suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber 

daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif 

serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama 

perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari 

pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan 

bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan 

beberapa bidang ilmu psikologi, sosiologi dan lain-lain. 

Unsur MSDM adalah manusia, yang juga menyangkut desain 

implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan 

karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, tingkat absensi kerja 

karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. MSDM melibatkan 

semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi secara 

langsung sumber daya manusianya. 

Ada pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia dari 2 narasumber, 

diantaranya : 
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1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Nawawi (2005) 

adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara 

manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi 

maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga).” 

2. Dan menurut Hasibuan (2006). “ MSDM adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.” 

Dari kedua pengertian di atas disimpulkan bahwa MSDM adalah 

kegiatan yang tidak lepas di dalam suatu aktivitas perusahaan, pengawasan 

terhadap pengadaan, mengkoordinasi, pengembangan, pemeliharaan, 

pemberian balas jasa, dan pengintegrasian. MSDM bertujuan untuk 

memberikan kepada organisasi karyawan yang efektif dan efisien. 

2.1.1  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut  Hasibuan 

(2006) beserta pengertiannya antara lain : 

1. Perencanaan  

Adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu,     

terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 

program kepegawaian meliputi : pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian 
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karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

2. Pengorganisasian 

Adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja delegasi 

wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi            

( Organization Chart ). Dengan organisasi yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

3. Pengarahan ( directing ) 

   Adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau 

bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

4. Pengendalian ( controlling ) 

   Adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan sesuai dengan rencana. 

Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, 

kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan 

pekerjaan. 

5. Pengadaan ( procurement) 

   Adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi 

dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

perusahaan. 
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6. Pengembangan ( development ) 

 Adalah proses peningkatan ketrampilan teknis, teoretis, konseptual, 

dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

7. Kompensasi ( compensation ) 

 Adalah pemberian balas jasa langsung ( direct ) dan tidak langsung ( 

indirect ), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa 

yang diberikan kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian ( integration ) 

 Adalah kegiaatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan 

kebutuhan karyawan agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling 

menguntungkan. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan 

sulit dalam MSDM, karena mempersatukan dua kepentingan yang 

bertolak belakang. 

9. Pemeliharaan ( maintenance ) 

 Adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, 

mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama 

sampai pensiun. 

10. Kedisiplinan  

 Merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya 

tujuan karena tanpa displin yang baik sulit terwujud tujuan yang 
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maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk 

mentaati peraturan- peraturan dan norma-norma sosial. 

11. Pemberhentian ( separation ) 

 Adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. 

Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan. Keinginan 

perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya. Pelepasan ini diatur oleh undang- undang No. 12 1964. 

 

2.2  Pengertian Disiplin Kerja 

Beberapa penelitian telah dilakukan mengapa sering terjadi tingkat 

absensi yang berlebihan dari diri pegawai. Hal ini sering terjadi di 

perusahaan karena pegawai kurang taat terhadap aturan-aturan yang ada 

dan kurang pengertian serta kesadaran pegawai betapa pentingnya masuk 

kerja secara teratur. 

Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari tindakan 

tidak disiplinnya para pegawai. Oleh karena itu agar kontinuitas perusahaan 

terjaga kesimbangannya dan produktifitasnya yang diharapkan dapat 

terpenuhi, maka pegawai perlu memperoleh pembinaan disiplin kerja yang 

langgeng dan merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh manajemen 

tenaga kerja pada semua perusahaan. 

Dengan adanya pembinaan disiplin kerja yang dilakuka secara terus 

menerus oleh para manajemen dimana bukan karena atasan atau sanksi, 
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akan tetapi diharapkan para pegawai bekerja sesuai peraturan yang 

diberikan oleh perusahaan tersebut. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai disiplin berikut 

penulis akan ungkapkan pengertian disiplin kerja menurut beberapa ahli 

antara lain : 

Menurut Bejo Siswanto (2005 : 278) bahwa, “ Disiplin kerja adalah 

suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta 

sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerma sanksi-

sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya. 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin kerja 

adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh pegawai untuk menghormati, 

mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertlis dan tidak menolak mendapat 

sanksi jika pegawai tersebut melanggar disiplin kerja tersebut. 

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diuraikan : 

1. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan 

penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik dari 

perusahaan, karena dengan tata tertib pegawai yang baik diharapkan 

semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan efektifitas kerja akan 

meningkat dan dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

Kedisiplinan dikatakan baik jika sebagian besar pegawai mentaati 

peraturan yang ada. 
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2. Disiplin dapat dikembangkan secara formal melalui suatu latihan 

pengembangan disiplin, misalnya dengan bekerja pegawai dapat 

menghargai waktu, tenaga dan biaya. 

3. Keteladanan pimpinan dapat dijadikan panutan di dalam menanamkan 

disiplin kerja pegawai, karena keteladanan tersebut dapat 

mengakibatkan semangat disiplin kerja yang kuat bagi pegawai. 

4. Hukuman diperlukan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai, 

karena dengan hukuman akan mendidik pegawai sanggup berperilaku 

baik dan mentaati peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. 

Biasanya orang menerima disiplin itu dengan ikhlas dan rela 

walaupun kadang-kadang terasa agak berat ini telah mereka sadari dengan 

memasukkan irinya dalam kesatuan sebagai wadah organisasi, tidak karena 

paksaan orang lain dan tidak pula terdorong oleh kepentingan diri sendiri 

tetapi berdasarkan keyakinan akan perlunya kesatuan yang utuh dan kokoh 

untuk mencapai tujuan utama. 

2.2.1  Tujuan dan Fungsi Disiplin Kerja 

Setelah memperoleh pengertian disiplin kerja maka perlulah 

seorang pimpinan perusahaan untuk meningkatkan kedisiplinan itu 

dengan tujuan agar semua peraturan dan tata tertib yang berlaku pada 

perusahaan tersebut dapat dijalankan dan ditaati oleh semua  

pegawainya. 
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Menurut  Bejo Siswanto (2005 : 280), secara khusus tujuan dari 

pembinaan disiplin kerja adalah sebagai berikut : 

1. Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun perturan dan kebijakan perusahaan 

yang berlaku, baik yang tertulis serta melaksanakan perintah 

manajemen. 

2. Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta 

mampu memberikan service yang maksimal kepada pihak 

tertentu yang berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan 

bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

3. Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, 

barang dan jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

4. Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang 

berlaku pada perusahan. 

5. Follow up dari hal-hal tersebut di atas para tenaga kerja akan 

memperoleh tingkat produktifitas yang tinggi sesuai dengan 

harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

Dengan demikian peraturan-peraturan disiplin tenaga kerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan mempunyai tujuan dan fungsi sebagai 

penciptaan peningkatan rasa tanggung jawab pegawai terhadap 

pekerjaan yang diberikan kepada masing-masing pegawai, sehingga 
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para pegawai dapat menyadari kewajibannya untuk mengutamakan 

hasil kerja yang baik sesuai dengan standart yang diinginkan oleh 

perusahaan. 

2.2.2  Faktor-Faktor yang Diperlukan Dalam Disiplin Kerja 

Pada dasarnya banyak faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam pembinaan disiplin kerja, karena faktor-faktor tersebut 

merupakan unsur  yang ikut menyebabkan dan mempengaruhi suatu 

hasil atau keadaan. Dalam hubungan ini faktor-faktor yang 

berpengaruh adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor 

internal yang terjadi dari manusia sedangkan faktor eksternal berasal 

dari luar perusahaan. 

Faktor manusia adalah faktor yang paling besar pengaruhnya 

terhadap perusahaan, karena itulah manusialah yang menyebabkan 

perusahaan itu bergerak dan perusahaan itu dalam mencapai tujuan 

Faktor manusia dapat merupakan perangsang kearah tercapainya 

tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis, dalam hal ini manusia 

merupakan modal terpenting bagi organisasi, sebaliknya dapat 

menjadi faktor penghalang utama kearah tercapainya tujuan yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. Hasibuan (2005 : 214), 

mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan pegawai, yaitu  Tujuan dan kemampuaan, keteladanan 
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pimpinan, balas jasa, keahlian, waskat, sanksi hukuman ketegasan 

dan hubungan kemanusiaan. 

 Dari penjelasan tersebut di atas dapat diuraikan : 

1. Tujuan dan hukuman 

 Tujuan harus jelas dan sesuai dengan kemampuan pegawai yang 

bersangkutan agar dia bersungguh-sungguh dan berdisiplin baik 

untuk mengerjakannya. Akan tetapi jika pekerjaan itu jauh di luar 

kemampuan, maka kesanggupan dan kedisiplinan pegawai akan 

rendah. 

2. Keteladanan pimpinan  

 Keteladanan pimpinan sangat besar pengaruhnya di dalam 

menentukan kedisiplinan pegawai, karena pimpinan harus 

memberikan contoh yang baik, berdisiplin baik jujur sesuai antara 

kata dan perbuatan dengan keteladanan yang baik sehingga 

kedisiplinan bawahan akan baik. 

3. Balas jasa 

 Balas jasa mempengaruhi kedisiplinan pegawai karena balas jasa 

akan memberikan kepuasan dan kecintaan pada pekerjaan dan 

perusahaan, semakin tinggi balas jasa yang diberikan, maka 

semakin tinggi disipin pegawai. 
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4. Keadilan 

 Apabila keadaan dijadikan dasar dalam pemberian balas jasa dan 

hukuman, maka, keadilan dari pimpinan perusahaan dapat 

merangsang disiplin kerja pegawai sehingga dengan adanya 

keadilan yang baik diharapkan dapat tercipta kedisiplinan yang 

baik pula. 

5. Waskat 

  Adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah dan 

mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara 

kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, menggali sistem kerja 

efektif, menciptakan sistem kontrol yang baik dalam mendukung 

terwujudnya tujuan perusahaan. 

6. Sistem hukum 

 berat ringannya sanksi hukman yang ditetapkan ikut 

mempengaruhi baik buruknya disiplin kerja dan sanksi tersebut 

harus berdasarkan pertimbangan yang logis masuk akal dan 

diinformasikan keseluruh pegawai. Sanksi hukuman tersebut 

hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan kesalahan karena 

berrsifat mendidik, mengubah perilaku dan menjadi alat motivasi 

untuk memelihara kedisiplinan dalam perusahaan. 
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7. Ketegasan 

 Ketegasan pemimpin menegur dan menghukum setiap pegawai 

yang bersalah akan mewujudkan kedisiplinan yang baik dalam 

perusahaan. 

8. Hubungan kemanusiaan 

 Hubungan yang harmonis di antara sesama pegawai baik yang 

bersifat vertical maupun horizontal dapat mewujudkan 

lingkungan dan suasana kerja yang nyaman sehingga dapat 

memotivasi kedisiplinan yang baik bagi pegawai. 

 Adapun faktor dari kedisiplinan kerja lainnya yang dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan adalah : 

a. Absensi 

 Alasan pegawai yang tidak masuk kerja bermacam-macam, 

misalnya cuti, sakit, ijin atau alpa. Banyak tidaknya pegawai 

yang tidak masuk kerja akan berpengaruh terhadap 

produktifvitas terhadap pegawai yang tidak masuk kerja 

dengan etiket tidak baik hendaknya pimpinan perusahaan 

perlu mengambil tindakan tegas yang bersifat mendidik. 

Edwin B. Flippo (2005 : 144), dalam bukunya manajemen 

personalia yang diterjemahkan oleh Moch. Mas’ud, 

memberikan rumusan untuk menghitung tingkat absensi 

pegawai sebagai berikut : 
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         Absensi = Jumlah hari kerja yang hilang        x 100% ...............(1) 

                                 Jumlah pegawai x jumlah hari kerja rata-rata 

Selanjutnya dirasakan perlu bahwa kemungkinan besar timbulnya 

ketidakhadiran minimum secara menyeluruh yang tidak dapat 

dikurangi dari 3% diproyeksikan setiap angkanya, jadi ketidak 

hadiran mengurangi jumlah pegawai yang tersedia. Kemudian 

untuk lebih jelasnya absensi tersebut dapat diperinci misalnya : 

berapa persen pegawai yang tidak masuk kerja karena ijin, sakit, 

alpa atau cuti. 

b. Ijin 

 sering pegawai minta ijin untuk tidak masuk kerja atau 

meninggalkan pekerjaan. Di sini perlu pertimbangan pimpinan 

perusahaan kemungkinan ijin tersebut hanya sebagai alasan yang 

dicari-cari untuk mengerjakan pekerjaan lain di luar perusahaan. 

c. Sakit 

 Jika banyak pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit di luar 

kemampuannya, namun bila ijin sakit itu disebabkan oleh 

pekerjaan yang kurang sehat, tekanan moral atau sebagai alasan 

untuk tidak masuk kerja. 

d. Alpa 

 Merupakan sifat pegawai yang mencerminkan ketidakdisiplinan, 

karena alpa tidak menunjukkan apakah pegawai tersebut bosan 
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terhadap pekerjaan atau tidak senang dengan lingkungan kerja 

yang ada, ini perlu diperhatikan untuk mengurangi alpa dan 

pegawai tersebut. 

e. Cuti 

 Hak pegawai yang diberikan perusahaan dan ada kalanya pegawai 

yang enggan untuk menggunakan hak cuti tersebut karena lebih 

senang masuk  kerja. 

f. Keterlambatan-keterlambatan kerja 

 Keterlambatan kerja diluar kebiasaan menunjukkan kedisiplinan 

pegawai rendah dan apabila hal ini terjadi akan berlarut-larut 

dapat mengakibatkan penurunan aktifitas. 

g. Sering terjadi kesalahan 

 Terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kerja yang disebabkan 

oleh faktor manusia bukan karena kesalahan material atau 

kesalahan mesin kemungkinan disebabkan oleh menurunnya 

disiplin kerja. 

h. Adanya pemogokan 

 Pemogokan yang terjadi jelas merupakan indikator tidak adanya 

kedisiplinan dari pegawai, sebab dengan adanya pemogokan ini 

dapat merugikan baik pegawai maupun bagi perusahaan. 
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2.3.  Pengertian Produktifitas 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hubungan antara 

kedisiplinan dan produktifitas kerja pegawai, maka perlu diketahui terlebih 

dahulu pengertian dari produktivitas itu sendiri. 

 Gauzali (2006 : 486) mendifinisikan “ produktifitas adalah hasil 

pelaksanaan pekerjaan yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, produktivitas kerja 

karyawan dipengaruhi oleh kecakapan, ketermapilan, pengalaman, 

kesungguhan, dan lingkungan kerja sendiri “. 

 Darma agus (2006 : 44) mendifinisikan “ produktifitas kerja adalah 

sesuatu yang dikerjakan atau produk atau jasa yang dihaslkan atau 

diberikan seseorang atau sekelompok orang”. 

 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktifitas, 

diantaranya adalah kondisi fisik pekerjaan. Derajat otomatisasi yang 

digunakan, layout, desain pekerjaan, keterampilan dan motivasi karyawan, 

serta pengupahan dan paket-paket “benefit” untuk mempertahankan atau 

meningkatkan produktifitas, banyak organisasi telah mengembangkan 

program-program peningkatan produktifitas, diantaranya adalah dengan 

pengukuran produktifitas, komitmen organisasional, umpan balik atas 

hasil- hasil yang dicapai. 

 Menurut J. Rivanto (2005 : 5) mengemukakan bahwa : “produktifitas 

menyatakan ukuran dari kemampuan baik dari individu kelompok maupun 
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organisasi perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dalam 

kondisi dan situasi tertentu”. 

 Jika berbicara masalah produktifitas maka timbulah situasi yang 

bertentangan karena belum adanya kesepakatan umum tentang maksud 

pengertian dari produktifitas serta kriterianya dalam mengukur petunjuk- 

petunjuk produktifitas. 

 Secara umum produktifitas diartikan sebagai hubungan hasil nyata 

maupun fisik dibidang penjualan dan pengiriman dengan masukan 

sebenarnya. Sebagai misal produktifitas adalah ukuran efisiensi produktif 

yaitu suatu perbandingan antara hasil pengeluaran dan pemasukan. 

 Masukan sering dibatasi oleh masukan tenaga kerja pegawai dan 

keluaran diukur dalam satuan fisik bentuk dan nilai. Menurut pendapat L. 

Greenberg dalam bukunya yang oleh Muchdasya Sinungan (2005 : 12), 

dalam bukunya produktivitas apa dan bagaimana mendefinisikan 

produktivitas sebagai berikut : 

 “Produktifitas adalah perbandingan antara totalitas pengeluaran pada 

waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tertentu “. 

Sedangkan ukuran produktifitas yang paling terkenal berkaitan dengan 

tenaga kerja dapat dihitung dengan membagi pengeluaran oleh jumlah yang 

digunakan atau jam- jam kerja orang. Pada hakekatnya melalui 

produktifitas pihak perusahaan menggerakkan efektivitas dan pelaksanaan 

organisasi secara menyeluruh yang mencakup sedikit gambaran secara jelas 
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seperti tidak adanya rintangan, ketidak hadiran dan sebagainya. Fastino 

Cardosa Gomes (2005 : 159), dalam bukunya Manajemen Sumber Daya 

Manusia mengemukakan bahwa : “Pengertian produktifitas dikemukakan 

dengan menunjukkan kepada perbandingan output terhadap input”. Input 

tersebut bisa mencakup biaya produksi dan biaya peralatan, sedangkan 

output bisa terdiri dari penjualan, pendapatan dan kerusakan. 

 Pengukuran produktifitas merupakan suatu alat manajemen yang 

sangat penting dari semua tingkat ekonomi. Faktor- faktor pendukung 

produktivitas yaitu : kemauan kerja yang tinggi, kemauan kerja yang sesuai 

dengan misi kerja, lingkungan kerja yang nyaman, jaminan social yang 

memadai, kondisi kerja yang memadai dan hubungan yang harmonis. 

2.3.1 Hubungan Antara Disiplin Kerja Dengan Produktifitas  Kerja Pegawai 

Dan pengertian disiplin yang mencerminkan sikap mental perbuatan 

dan tingkah laku seseorang atau pegawai yang berupa ketaatan-ketaatan 

terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan dapat disimpukan 

bahwa disiplin mengacu pada pola tingkah laku seseorang pegawai yang 

bercirikan adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan apa yang sudah 

menjadi peraturan yang berlaku di perusahaan, adanya perilaku yang 

dikendalikan dan adanya ketaatan. 

Dari pola tingkah laku tersebut disiplin pribadi pegawai jelaslah 

bahwa disiplin membutuhkan pengorbanan baik perasaan, waktu dan lain-
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lain. Disiplin ini bukan merupakan tujuan melainkan sarana yang kuat 

untuk memainkan peranan dan pencapaian tujuan. 

Pegawai yang sukses adalah pegawai yang mampu mengatur, 

mengendalikan diri yang menyangkut pengaturan cara hidup dan mengatur 

cara kerja, maka erat hubungannya antara pegawai yang sukses dengan 

pribadi yang disiplin. Mengingat  erat hubungan disiplin dengan 

produktifitas, maka disiplin mempunyai peran sentral dalam membentuk 

pola kerja dan etos kerja yang produktif. 

Dari uraian tersebut di atas dapat kita ketahui pola hubungan antara 

disiplin kerja dan produktifitas yang disampaikan Muchdasya Sinungan 

(2005 : 146) dalam bukunya produktifitas apa dan bagaimana 

menyimpulkan bahwa. “Disiplin mendorong produktifitas atau disiplin 

merupakan sarana penting untuk mencapai produktifitas”. 

Dari uraian di atas mudah kita mengerti bahwa apabila dalam suatu 

perusahaan kedisiplinan kerja pada karyawannya kurang  dilaksanakan 

akan mengakibatkan rendahnya produktifitas kerja pegawai dan begitu pula 

sebaliknya apabila disiplin kerja pegawai ditingkatkan, maka produktifitas 

kerja akan meningkat pula. 

 

2.4  Hipotesa Penelitian  

Hipotesa merupakan suatu dugaan atau jawaban dari suatu masalah 

dimana hal ini perlu dibuktikan kebenarannya. 
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Dan berdasarkan atas pengertian hipotesa yang diajukan dalam 

penulisan skripsi ini adalah :”adakah hubungan tingkat absensi kerja 

pegawai terhadap disiplin kerja”. 

 

2.5  Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir adalah sebuah konsep 

yang menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukan keterkaitan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat yang akan di teliti berdasarkan latar 

belakang dan perumusan masalah. Berdasarkan tentang teori perilaku dan 

tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini maka dapat digambarkan 

dalam kerangka pemikiran yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini. 

Indikator-indikator yang akan di faktorkan seperti yang dapat dilihat pada 

gambar berikut yang di kembangkan dari budaya, sosial, pribadi, dan 

psikologis serta dari konsep CVQS (Cleannes, Value, Quality dan Service). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Deskripsi Populasi Dan Penentuan Sampel 

Sebagai usaha untuk menetukan, mengembangkan dan menguji 

kebenarannya suatu peristiwa atas suatu pengetahuan dengan menggunakan 

metode-metode ilmiah. Menurut Kartini Hartono, yang dimaksud dengan 

metode penelitian adalah cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan 

dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan mencapai suatu tujuan 

penelitian. 

3.1.1  Deskripsi Populasi 

Adapun populasi yang diambil dalam buku ini adalah bidang 

produksi kompor dan tabung gas LPG yang menyangkut disiplin 

kerja pada PT. Energi Multitech Indonesia Surabaya, yang mengenai 

hubungan disiplin kerja usaha untuk meningkatkan produktivitas 

kerja pada perusahaan tersebut. 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan 

suatu pengamatan secara langsung ke obyek penelitian meliputi 

pengambilan data absensi karyawan, data disiplin kerja dan 

mengamati proses kerja karyawan. 

24 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengutip 

dari dokumen atau Arsip Perusahaan. 

3.1.2  Penentuan Sampel 

Dalam suatu penelitian ilmiah hampir selalu hanya dilakukan 

terhadap sebagian saja dari hal-hal yang sebenarnya hendak diteliti. 

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian karyawan pada bagian 

produksi kompor dan tabung gas LPG  sebagai sampel dalam 

penelitiannya. 

Dalam hal ini teknik penentuan yang digunakan adalah cara 

Random Sampling. Dan alat yang paling praktis dalam teknik 

Random Sampling adalah dengan menggunakan tabel Random. 

 

3.2.  Variasi Penelitian Dan Definisi Operasionalnya 

3.2.1  Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan 

dalam kegiatan penelitian. 

Dalam hal ini penulis menentukan variabel dalam kegiatan penelitian 

ini adalah: 

1. Tingkat absensi kerja, selanjutnya sebagai variabel bebas ( X ) 

2. Disiplin kerja, selanjutnya sebagai variabel terikat ( Y ). 
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3.2.2  Definisi Operasional 

1.  Tingkat absensi kerja 

Merupakan variabel yang diukur berdasarkan tingkat absensi 

pegawai dalam 1 tahun. 

2.  Disiplin kerja 

Adalah suatu perbandingan dari hasil jasa yang telah dihasilkan 

dengan jumlah pegawai yang ada. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Pada setiap penelitian, baik yang bersifat terbuka dipublikasikan 

maupun yang rahasia tertutup atau dengan kalangan yang sangat terbatas, 

selalu digunakan alat-alat pengumpulan data yang tersusun secara rapi dan 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Perlu dikemukakan pula pada Sub bab 

ini alat pengumpulan data disebut juga teknik pengumpulan data 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Dalam rangka penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan beberapa 

metode pada penelitian guna memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan, adapun teknik pengumpulan data antara lain diperoleh dengan 

cara : 
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1. Riset perpustakaan ( Library Research ) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan 

sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang 

dilakukan. 

2. Riset Lapangan ( Field Research ) 

Yaitu usaha untuk mendapatkan data terhadap obyek penelitian di 

lapangan dengan mengikuti kegiatan untuk pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. 

Adapun pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip dokumen 

dari arsip yang bersifat insidentif maupun laporan berkala bulanan/ 

tahunan yang dimiliki oleh PT. Energi Multitech Indonesia Surabaya. 

2. Wawancara (Interview ) 

Yaitu melakukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang 

mengetahui obyek penelitian sehingga dapat diperoleh data yang sesuai 

dengan yang dikehendaki dan akurat. 

3. Pengamat ( Observasi ) 

Yaitu mengadakan peninjauan atau pengamatan secara langsung ke 

lapangan, pengecekan atas data dan staff perusahaan yang berhubungan 

dengan yang dibahas dalam penelitian skripsi. 
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3.4  Teknis Analisis Data 

Yang dimaksud teknik analisa data adalah kegiatan mengolah data 

yang dikumpulkan baik dari lapangan maupun dari perpustakaan yang 

menjadi perangkat hasil dari penemuan baru, maupun dari bentuk 

pembuktian dalam hipotesa. Tujuan dari analisa data untuk membatasi 

penemuan data yang lebih teratur dan lebih berarti. 

3.4.1 Model Analisa 

Model analisis yang akan digunakan adalah model fungsional yang 

dinyatakan dalam bentuk persamaan Regresi Linier Sederhana. 

Secara umum model analisis dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Y = a + bX  

Dimana : 

Y = disiplin kerja 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

X = tingkat absensi 

 

3.4.2 Uji Statistik 

 Analisis dan pengolahan data akan dilakukan untuk menguji 

hipotesis dengan menggunakan uji statistik, yaitu : 
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3.4.2.1 Analisa Regresi Sederhana 

Pada penelitian ini uji statistik digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas yaitu tingkat absensi terhadap variabel 

terikatnya yaitu disiplin kerja PT. Energi Multitech Indonesia Jl. Raya 

Pelemwatu No.9 Blok 1A Desa Drancang Kota Surabaya adalah 

dengan menggunakan analisis linier berganda (Linier Regression).  

Dari analisa tersebut dapat menjawab hipotesis yang ada. 

Selain itu dari analisis statistik ini akan dapat diketahui apakah ada 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara 

simultan maupun parsial, serta akan mengetahui variabel manakah 

yang dominan dalam menberikan kontribusi terhadap variabel terikat, 

untuk itu di lakukan uji T. 

3.4.2.2 Uji Hipotesis 

1. Uji hipotesis 1 atau Uji F, langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

a. Merupakan hipotesis : 

Ho : b = 0 (X secara simultan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Y). 

Ha : b ≠ 0 (X secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Y). 
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b. Menentukan nilai F table pada tingkat signifikan 

sebesar 5 %, dengan derajat bebas (df) n-k-1, 

dimana n adalah jumlah pengamatan dengan k 

adalah jumlah variabel bebas. 

c. Menetapkan daerah penerimaan dan penolakan H0. 

 

 

 

 

d. Menghitung nilai F hitung : 

Nilai dari F hitung dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

F table 

 

Fhitung 

Daerah penolakan Ho Daerah Penerimaan Ho 

Gambar 3.1 Kurva Distribusi F 
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Dimana : 

   : Koefisien determinasi 

  : Jumlah variabel bebas 

   : Banyaknya sampel 

 

Untuk membantu proses perhitungan agar diperoleh 

hasil yang akurat, maka digunakan bantuan 

komputer dengan program SPSS ver 13. 

e. Membandingkan F hitung dengan F table 

Bila F hitung < F table, maka Ho diterima berarti 

Ha ditolak, artinya variabel X tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Y. Bila F hitung 

> F table, maka Ho ditolak berarti Ha diterima yang 

artinya variabel X mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Y. 

2. Uji hipotesis 2 atau Uji t, langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

a. Merumuskan hipotesis : 

Ho: b = 0 (X secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap Y). 

 Ho: b = 0 (X secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Y). 



 

 

 

 

 

32 

Daerah Penerimaan Ho 

Daerah Penolakan Ho 
Daerah Penolakan Ho 

  

Gambar 3.2 Kurva Distribusi T 

b. Menentukan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 

sebesar 5% dengan derajat bebas (df) = n-k-1, 

dimana n adalah jumlah responden dan k adalah 

jumlah variabel bebas. 

c. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Menghitung statistic uji t dengan program SPSS 

Versi 13, dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

Dimana : 

Sbi : Standar deviasi estimasi 

bi : Koefisien regresi 

 

e. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

  Ho diterima bila t hitung < t tabel, berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 
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dengan variabel terikat. Sedangkan Ho ditolak bila t 

hitung > t tabel, dimana berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat atau Ho diterima jika -t hitung > -t tabel, 

berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat, dan Ho ditolak bila -t 

hitung < -t tabel, berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

3. Koefisien Korelasi 

  Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui 

bagaimana hubungan antara variable bebas dengan 

variable terikat. Koefisien korelasi dihitung 

menggunakan program SPSS Versi 13 

4. Koefisien Determinasi  

  Koefisien determinasi parsial digunakan untuk 

mengetahui pengaruh parsial yang paling dominan dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. nilai Koefisien 

determinasi dihitung dengan cara mengkuadratkan 

kefefisien korelasinya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

 

4.1.   Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Energi Multitech Indonesia adalah perusahaan yang didirikan 

oleh Robby Wijaya yang selaku Direktur Utama memproduksi kompor dan 

tabung gas LPG  yang memiliki standart SNI sehingga produk yang 

dihasilkan sesuai dengan keinginan dan kriteria yang disyaratkan oleh 

Negara. Perusahaan yang berdiri sejak 18 Desember 2006 yang berlokasi di 

JL. Raya Pelemwatu no. 9 Blok 1A, Desa Drancang, Kec. Menganti, Kab. 

Gresik memiliki karyawan sebanyak 112 karyawan dan 7 orang satpam 

dengan luas 23.035 M
2
. 

 

4.1.2  Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi PT. Energi Multitech Indonesia berorientasi pada kepuasan 

pelanggan baik di dalam maupun di luar negeri dengan 

menyediakan beragam produk sesuai kebutuhan, yang berkualitas 

baik dan bernilai tambah dengan harga bersaing serta pengiriman 

tepat waktu. 

b. Misi PT. Energi Multitech Indonesia yaitu melalui inovasi yang 

berkesinambungan, kejelian melihat peluang yang ada dan 
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didukung dengan kepemimpinan yang baik, fokus dan kerjasama 

tim untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan, karyawan dan 

stakeholder. 

Usaha-usaha untuk pencapaian misi : 

a. Terbuka terhadap gagasan baru dan berusaha menyesuaikan diri 

dengan perubahan. 

b. Tindakan-tindakan kreatif untuk memenangi persaingan dalam 

ekonomi global dengan memberikan training dan pendidikan 

kepada sumber daya manusia yang memiliki. 

c. Iniovasi dan komitmen untuk perbaikan dan peningkatan secara 

berkesinambungan dalam mutu produk dengan harga yang 

kompetitif dan proses produksi dengan selalu terus menerus 

meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kerapian administrasi. 

d. Menciptakan dan menjalin hubungan jangka panjang dengan 

mendengarkan, memahami, dan berusaha melampaui kebutuhan-

kebutuhan pelanggan kami secara konsisten dan 

berkesinambungan, karena kami sadar bahwa tidak ada satu usaha 

yang berhasil tanpa menciptakan dan mempertahankan hubungan 

dengan para pelanggan dan para konsumen. 

e. Menjalin dan memelihara kemitraan dengan pemasok. 

f. Menarik dan memotivasi karyawan untuk pengembangan dan 

pertumbuhan pribadi dan mempertahankan efektivitas kinerja 
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manajemen dan karyawan dengan melibatkan semua kryawan 

sebagai pemecah masalah dan pelaksan pemecahannya sehingga 

dapat menghasilkan kinerja yang tinggi, dan mampu memberikan 

mutu produk dan layanan yang optimal pada konsumen. 

 

4.1.3  Struktur organisasi (SO) 

Struktur organisasi merupakan alat yang penting dalam suatu instansi, 

karena dari struktur organisasi dapat dilihat secara jelas garis tanggung 

jawab serta wewenang dari masing - masing bagian. 

Adapun yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu 

kerangka yang mewujudkan pola tetap dati hubungan-hubungan diantara 

bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem 

kerjasama. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi 

menunjukkan wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dari masing-

masing bagian demi lancarnya dan keberhasilan tujuan organisasi. 

Bagan dari struktur organisasi PT. Energi Multitech Indonesia 

tersebut dilampirkan sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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Adapun penjelasan tugas dan tanggung jawab dari masing-

masing department adalah sebagai berikut : 

1. Direktur Utama : 

a. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala urusan 

perusahaan baik yang bersifat intern maupun ekstern 

b. Memimpin seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan 

kebijaksanaan yang telah ditentukan 

c. Menentukan kebijaksanaan pokok di bidang perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengamanan dan penggunaan 

dana 

d. Sebagai koordinasi dalam pengawasan staff 

e. Bertanggng jawab terhadap segala kegiatan perusahaan 

2. Wakil direktur : 

a. Bertindak mengawasi seluruh pekerjaan di tiap-tiap bagian di 

bawahnya 

b. Bertindak sebagai pimpinan perusahaan apabila direktur 

perusahaan tidak ada di tempat. 

3. General Manager : 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja dan 

pencapaian sasaran perusahaan dalam bidang operasional 
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b. Bertanggung jawab atas kelancaran aktivitas operasional 

perusahaan sesuai dengan program kerja dan anggaran 

perusahaan yang ditetapkan 

c. Bertanggung jawab atas laporan pertanggung jawaban sesuai 

bidangnya yang disusun dan disampaikan kepada direktur 

utama 

d. Bertanggung jawab atas penetapan dan pengembangan sistem 

managemen operasional perusahaan termasuk pengembangan 

proses dan produk serta sumber daya yang diperlukan 

4. Wakil Managemen : 

a. Bertanggung jawab atas penerapan dan pemeliharaan sistem 

managemen mutu perusahaan yang telah ditetapkan 

b. Bertanggung jawab atas pengendalian dokumentasi sistem 

managemen mutu perusahaan yang ditetapkan 

c. Bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban mengenai 

sistem managemen mutu yang disusun dan disampaikan kepada 

direktur utama 

d. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang berhubungan dengan sistem managemen mutu secara 

menyeluruh 
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5. Dokumen kontrol : 

a. Mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua 

departemen 

b. Membantu wakil managemen dalam mengendalikan dokumen 

internal/eksternal dalam pelaksanaan sistem managemen mutu 

ISO 9001:2008 

6. Manager keuangan dan Accounting 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran arus kas keuangan 

perusahaan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan 

b. Bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban sesuai 

bidangnya yang disusun dan yang disampaikan kepada General 

Manager 

c. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran atau budget 

perusahaan berikut denagn laporan 

d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fungsi 

administrasi dan sistem akuntansi keuanagan perusahaan 

7. Manager Marketing : 

a. Bertanggung jawab meningkatkan kinerja perusahaan 

b. Bertanggung jawab menjaga kepuasan pelanggan terhadap 

produk yang dipasarkan 

c. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan pelaporannya 

kepada pimpinan 
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8. Manager operasional dan Produksi 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas antar bagian guna 

pencapaian target produksi 

b. Bertanggung jawab dan menghasilkan produk yang berkualitas 

sesuai dengan standar mutu perusahaan 

c. Bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban sesuai 

bidangnya yang disusun dan disampaikan kepada General 

Manager 

9. Ka. Pembelian 

a. Bertanggung jawab atas ketepatan waktu kedatangan barang 

b. Mencari supplier dengan mutu yang terbaik 

c. Melakukan pemesanan barang sesuai permintaan barang 

10. Ka. Gudang Bahan Jadi 

a. Bertanggung jawab atas administrasi dan laporan stock gudang 

bahan jadi 

b. Mencatat dan membukukan barang-barang yang telah 

dipacking untuk masuk maupun keluar dari Gudang Bahan 

jadi. 

11. Ka. HRD & GA 

a. Bertanggung jawab atas bidang personalia PT. Energi 

Multitech Indonesia 
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b. Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan kerja dan laporannya 

kepada General Manager 

c. Bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan kerja yang 

digunakan 

d. Bertanggung jawab melakukan pemeliharaan dan penilaian 

terhadap semua karyawan. 

12. Ka. Gudang bahan baku 

a. Mengawasi dan menghitung barang-barang yang keluar dan 

masuk gudang 

b. Bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada dalam 

lokasi dan ruangan gudang. 

13. Ka. Mekanik 

a. Melaksanakan perawatan panel listrik 

b. Memelihara dan menjaga alat kerja elektrikal 

c. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan. 

14. Ka. PPIC 

a. Bertanggung jawab atas persediaan dan pemakaian bahan baku 

dan bahan penunjang produksi 

b. Bertanggung jawab atas jadwal produksi 

c. Bertanggung jawab atas pekerjaannya dan pelaporannya pada 

atasan 
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d. Melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku dan bahan 

penunjang produksi. 

15. Ka. Qc  

a. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Manager 

Produksi 

b. Membantu manager produksi dalam melaksanakan pencapaian 

kualitas dan standar mutu perusahaan 

c. Menentukan standar mutu produksi sebgai acuan (master) kerja 

d. Menjamin kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan 

standar mutu yang ditetapkan 

 

4.1.4  Tujuan Perusahaan 

1. Tujuan jangka pendek 

Yang dimaksud tujuan jangka pendek adalah tujuan dari 

perusahaan yang harus dicapai dalam jangka waktu yang relatif 

singkat, biasanya satu tahun atau kurang dari satu tahun. Adapun 

tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam waktu yang 

singkat adalah : 

a. Meningkatkan volume penjualan atau untuk mencapai target 

penjualan yang telah ditetapkan 

 Dengan tercapainya target penjualan bahkan kalau perusahaan 

melampaui target penjualan yang telah ditetapkan berarti 
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perusahaan telah memperoleh keuntungan yang merupakan 

tujuan utama dari setiap perusahaan. Tetapi sebaliknya bila 

perusahaan tidak berhasil dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, maka keuntungan yang telah 

diperoleh perusahaan akan mengalami kerugian. 

b. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal 

Mencapai keuntungan yang maksimal adalah merupakan tujuan 

daripada setiap perusahaan. Perusahaan akan dapat 

memperoleh keuntungan yang maksimal apabila perusahaan 

dapat meningkatkan volume penjualan dengan menekan biaya-

biaya penjualan dengan serendah mungkin. Dengan 

meningkatnya volume penjualan berarti meluasnya pasaran 

yang pada akhirnya dapat memperkuat posisi perusahaan, baik 

dari segi financial, marketing maupun segi-segi yang lain di 

dalam menanggulangi persaingan, dengan diperolehnya 

keuntungan yang maksimal, maka tujuan jangka pendek 

perusahaan dapat tercapai sehingga kesejahteraan karyawan 

dapat ditingkatkan sesuai dengan prestasi yang diperoleh 

dengan sebaik-baiknya. 

c. Menjaga kontinuitas perusahaan 

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan akan selalu 

berusaha agar kelangsungan hidupnya tetap terjamin. Untuk 
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itulah diusahakan agar aktivitas perusahaan tetap berjalan 

lancer sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula. 

Dan hal ini dapat terealisasi dengan jalan mengadakan 

pengawasan yang efektif terhadap semua aktivitas perusahaan 

dengan berhasilnya tujuan jangka pendek tersebut adalah 

merupakan jembatan untuk menuju kearah tercapainya tujuan 

jangka panjang. 

2. Tujuan jangka panjang 

Tujuan jangka panjang dilaksanakan apabila tujuan jangka 

panjang telah tercapai. Jadi tujuan jangka panjang merupakan 

kelanjutan dari tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Tujuan jangka panjang ini pada umumnya dicapai 

dalam waktu yang relatif panjang, biasanya lebih dari satu tahun. 

Adapun tujuan jangka panjang disini adalah : 

a. Mempertahankan reputasi perusahaan 

Dengan lancarnya operasional perusahaan, serta terjaganya 

kontinuitas perusahaan, maka berarti keadaan ini akan 

mempunyai pengaruh terhadap reputasi perusahaan. 

b. Mengadakan ekspansi perusahaan 

Yang dimaksud ekspansi disini adalah memperluas daerah 

pemasaran artinya menambah daerah-daerah pemasaran maupun 

penambahan modal kerja dan prasarana penjualan, sehingga 
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kapasitas perusahaan menjadi lebih besar. Ekspansi ini dapat 

dilaksanakan apabila semua aktivitas penjualan telah berjalan 

dengan baik dan lancer, keuangan perusahaan kuat, dan tujuan 

jangka pendek perusahaan telah terlaksana. 

 

4.1.5  Status dan Jumlah karyawan 

Seluruh karyawan PT. Energi Multitech Indonesia menurut statusnya 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Karyawan tetap 

 Merupakan karyawan yang berstatus sebagai karyawan tetap 

perusahaan yang masa kerjanya tidak terikat pada hubungan kerja 

yang jangka waktunya tidak terbatas lamanya. Gaji yang diterima 

karyawan tetap ini adalah gaji tetap bulanan jumlah karyawan tetap 

PT. Energi Multitech Indonesia adalah 17 orang. 

b. Karyawan Harian 

 Adalah karyawan yang berstatus sebagai karyawan tetap perusahaan 

yang mana karyawan harian inilah yang menangani secara langsung 

proses produksi. Gaji yang diterima karyawan berdasarkan jumlah 

hadir karyawan setiap harinya dan upah ini diterima setiap akhir 

minggu. Jumlah karyawan harian PT. Energi Multitech Indonesia 

adalah 10 orang. Waktu dan hari yang diberlakukan pada PT. Energi 

Multitech Indonesia adalah sebagai berikut : 
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Untuk karyawan tetap bulanan 

Hari Senin s/d Jumat : 08.00 – 16.00 WIB 

Hari Sabtu : 08.00 – 15.00 WIB 

Jam Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 

Untuk karyawan harian 

Dibagi menjadi 3 shift yaitu : 

Untuk Shift 1 : 06.00 – 14.00 WIB 

Untuk Shift 2 : 14.00 – 22.00 WIB 

Untuk Shift 3 : 22.00 – 06.00 WIB 

Masing-masing shift mendapat jam istirahat selama 1 jam. Apabila karyawan 

bekerja dengan melebihi jam kerja tersebut, maka akan dihitung sebagai jam 

lembur. Gaji karyawan tetap yang diterima oleh karyawan diperoleh dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

Gaji = (gaji pokok + (jam lembur x tarif lembur per jam) + (premi + lain-

lain) – (astek + pajak + potongan). 

Sedangkan untuk upah karyawan harian dibayar secara mingguan, yaitu 

dengan mengalihkan jumlah hari hadir dengan gaji pokok per hari ditambah 

dengan upah lembur, kerajinan, premi, dan tunjangan dikurangi potongan, 

pajak, dan lain-lain. 
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 4.1.6  Pelaksanaan dan Usaha untuk Meningkatkan Disiplin Kerja 

pada Karyawan 

1. Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja merupakan sesuatu yang senantiasa 

diharapkan oleh seorang pekerja. Tidak seorangpun menginginkan 

dirinya disakiti atau tidak selamat. Salah satu faktor yang penting 

dalam menunjang kelancaran usaha perusahaan adalah keselamatan 

kerja. Dalam kaitannya dengan keselamatan kerja, faktor manusia 

sangat besar peranannya, meskipun setiap orang menghadapkan 

dirinya selamat, namun tidak jarang terjadi sesuatu insiden atau 

kecelakaan yang mana penyebabnya adalah diri manusia itu 

sendiri. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk 

meningkatkan tingkat kesejahteraan atau keselamatan para 

karyawan, maka pimpinan perusahaan menyediakan berbagai 

fasilitas diantaranya : 

4. Obat- obatan berfungsi sebagai P3K 

5. Alat membantu kelncaran / komunikasi (yang berupa brik) 

Jaket untuk keluar masuk Bea dan Cukai selain itu hal-hal yang 

tidak dapat diabaikan adalah kebersihan lingkungan kerja 

perusahaan, sebab secara tidak langsung lingkungan kerja yang 

baik turut memegang peranan dalam  mewujudkan suasana kerja 

yang harmonis, aman, dan tertib. 
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2. Kesejahteraan Karyawan 

Dalam usaha untuk meningkatkan tenaga kerja pada 

karyawan agar lebih giat berprestasi maka dalam menjalankan 

pekerjaan di bidang jual bei tabung PT. Energi Mutitech Indonesia 

memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan sebaik-baiknya. 

Dalam hal ini perusahaan memberikan fasilitas dan tunjangan 

sebagai berikut : 

a. Tunjangan jabatan 

b. Tunjangan kesehatan dan social 

c. Biaya makan 

d. Tunjangan kesehatan 

e. Jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) 

f. Tunjangan hari raya 

3. Cara Penilaian Hasil Kerja Atau Prestasi Kerja 

Dalam menilai prestasi kerja suatu karyawan, perusahaan 

harus mempergunakan cara dengan mengadakan evaluasi terhadap 

karyawan pada tiap akhir periode yaitu satu tahun, sehingga dapat 

diketahui karyawan mana yang berprestasi tinggi, penilaian 

tersebut berlaku bagi semua karyawan. 

 Kepangkatan 

 Kepribadian 

 Kepemimpinan 
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 Keahlian dan ketrampilan dalam bekerja 

 Pengalaman dan senioritas 

 Kedisiplinan 

Karyawan atau pegawai PT. Energi Multitech Indonesia 

dalam melakukan aktivitas sehari-harinya diberlakukan Absensi 

untuk mengetahui keadaan karyawan yang masuk dan yang tidak 

masuk kerja. Namun demikian usaha-usaha perusahaan dalam 

upaya meningkatkan disiplin kerja karyawannya belum berhasil, 

hal ini dapat dilihat semakin tingginya tingkat absensi karyawan 

dari tahun ke tahun. 

Adapun indicator dari tingkat absensi karyawan pada PT. 

Energi Multitech Indonesia ada 3 (tiga) yaitu : 

1. Sakit adalah ketidak hadiran karyawan karena kondisi kesehatan 

tidak memungkinkan untuk bekerja dengan disertai surat 

keterangan dari dokter. 

2. Ijin adalah ketidak hadiran karyawan karena ada keperluan 

keluarga atau pribadi. 

3. Alpa adalah ketidak hadiran karyawan tanpa adanya surat 

keterangan sama sekali. 

Untuk lebih jelasnya kami sajikan tingkat absensi karyawan pada 

PT. Energi Multitech Indonesia dari tahun seperti pada tabel 4.1 

berikut : 
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Tabel 4.1 

Tingkat Absensi Karyawan Tahun 2007 – 2011 

Alasan 

absensi 

Jumlah absensi tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

Izin 35 25 22 25 10 

Sakit 25 30 23 27 29 

Alpa 20 22 22 23 20 

Jumlah 80 77 67 75 59 

Sumber data : bidang jual beli tabung PT. Energi Multitech Indonesia 

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa tingkat absensi 

karyawan di bidang  jual beli tabung PT. Energi Multitech Indonesia 

mengalami penurunan, ini disebabkan oleh rendahnya tingkat absensi 

karyawan dan karyawan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis. 

 

4.2.  Pembahasan 

4.2.1.  Permasalahan 

Setiap usaha kerja sama dari kesimpulan orang dalam organisasi atau 

perusahaan baik yang mempunyai skala besar maupun skala kecil pasti akan 

menemui masalah. Dimana masalah tersebut memerlukan suatu pemecahan 

yang tepat karena jika tidak akan menjadikan hambatan dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. 
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Disini peranan pemimpin perusahaan dituntut untuk tanggap dan 

waspada terhadap gejala-gejala yang ada dalam perusahaan apabila sewaktu-

waktu terjadi suatu masalah. Begitu juga  halnya yang terjadi pada PT. 

Energi Multitech Indonesia adalah rendahnya disiplin kerja karyawan 

sehingga mengakibatkan produktivitas kerja karyawan menurun. 

Pada dasarnya disiplin kerja karyawan merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan, karena disiplin kerja tersebut dapat meningkatkan 

produktifitas. Masalah yang dihadapi oleh PT. Energi Multitech Indonesia 

adalah turunnya produktifitas kerja karyawan yang disebabkan oleh 

tingginya tingkat absensi kerja. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat 

absensi karyawan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan yang 

dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 

Daftar Jumlah Karyawan, Tingkat Absensi Dan produktifitas 

Karyawan Bagian Produksi 2007-2011 

Tahun Jumlah 

karyawan 

Tingkat 

absensi 

Hari 

kerja 

Produktifitas 

Kerja 

2007 19 80 228 11 

2008 20 77 228 12 

2009 22 75 228 13 

2010 23 67 228 15 

2011 23 59 228 19 

Sumber data : bidang jual beli PT. Energi Multitech Indonesia 
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Dari tabel di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa prosentase tingkat 

absensi dapat diukur dengan rumus : 

 Absensi :                    Jumlah tingkat Absensi                      x 100 % …( 1 ) 

    Jumlah karyawan rata-rata x jumlah hari kerja 

Dengan rumus tersebut maka diperoleh perhitungan sebagai berikut : 

Tahun 2007 

Jumlah pegawai : 19 Orang 

Jumlah tingkat Absensi : 80 Orang 

Jumlah hari kerja 1 tahun : 288 Orang 

Presentasi tingkat Absensinya : %100
28820

80
x

x
 = 1.46 % 

Tahun 2008 

Jumlah pegawai : 20 Orang 

Jumlah tingkat Absensi : 77 Orang 

Jumlah hari kerja 1 tahun : 288 Orang 

Presentasi tingkat Absensinya : %100
28820

77
x

x
= 1,34 %  

Tahun 2009 

Jumlah pegawai : 22 Orang 

Jumlah tingkat Absensi : 75 Orang 

Jumlah hari kerja 1 tahun : 288 Orang 

Presntasi tingkat Absensinya : %100
28823

75
x

x
= 1,13%  
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Tahun 2010 

Jumlah pegawai : 23 Orang 

Jumlah tingkat Absensi : 67 Orang 

Jumlah hari kerja 1 tahun : 288 Orang 

Presntasi tingkat Absensinya : %100
28823

75
x

x
= 1.06 %  

Tahun 2011 

Jumlah pegawai : 23 Orang 

Jumlah tingkat Absensi : 59 Orang 

Jumlah hari kerja 1 tahun : 288 Orang 

Presntasi tingkat Absensinya : %100
28823

59
x

x
= 0,89 % 

 

4.2.2.  Sebab-Sebab Masalah 

Untuk dapat memecahkan masalah yang ada maka terlebih 

dahulu harus diketahui sebab-sebab dari masalah yang terjadi, adapun 

sebab- sebabnya yaitu : 

1. Belum adanya sanksi yang tegas yang diperlukan terhadap pelanggar, 

baik dari tingkat abensi dan keterlambatan masuk kerja. 

2. Kurangnya perhatian pemimpin terhadap karyawan sehingga 

pengawasan kurang efektif dalam bekerja. 
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3. Kurang perhatiannya kesejahteraan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

 

4.2.3. Akibat Timbulnya Masalah 

Adapun masalah baru yang menunjukkan suatu akibat yang 

merugikan perusahaan, akibatnya mempengaruhi tujuan perusahaan yang 

hendak dicapai. 

Beberapa akibat yang akan timbul oleh adanya permasalahan 

perusahaan antara lain : 

1. Banyaknya jam kerja produktif yang kurang digunakan secara 

efektif. 

2. Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencapai target 

produksi yang telah ditetapkan. 

3. Produktifitas kerja menurun. 

 Dengan adanya sebab masalah tersebut di atas dapat mengakibatkan 

produktifitas kerja menurun. 

  

4.2.4. Alternatif Pemecahan Masalah 

Sebagai alternatif pemecahan masalah yang penulis kemukakan 

sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Meningkatkan pelaksanaan peraturan dan tata tertib oleh karyawan. 

Peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus ditaati oleh 

karyawan itu sendiri karena dapat mendorong karyawan untuk selalu 

bertindak sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang telah dibuat 

serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang 

sengaja dilakukan karyawan sampai berulang-ulang. 

2. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. 

3. Karyawan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 

serta bertanggung jawab sesuai dengan yang dikehendaki oleh 

perusahaan. 

4. Memberi fasilitas pada karyawan agar karyawan merasa dirinya 

lebih diperhatikan serta mendoron karyawan untuk bekerja lebih giat 

lagi. 

 

4.3 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan dari alternatif pemecahan masalah di atas maka penulis 

mengambil 3 (tiga) alternatif sebagai langkah pemecahan masalah yaitu : 

1. Dengan adanya masalah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu turunnya 

kedisiplinan kerja karyawan, maka karyawan harus meningkatkan 

pelaksanaan peraturan dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan dengan cara memberikan pengarahan kepada karyawan 
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mengenai apa yang harus dikerjakan. Dari sini dapat diperoleh suatu 

manfaat bagi perusahaan, karena karyawan tidak lagi hanya menuntut 

haknya tetapi juga akan menyadari kewajibannya dan berusaha untuk 

disiplin sehingga pengarahan tersebut tidak lepas dari tujuan pokoknya, 

karena semakin efektif pengarahannya maka para karyawan akan lebih aktif 

dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. 

2. Melaksanakan tindakan sanksi secara tegas dan adil terhadap setiap 

pelanggaran yang dilakukan, dalam pelaksanaannya pimpinan tidak boleh 

ragu-ragu dalam mengambil keputusan mengenai tindakan apa saja yang 

akan dikenakan terhadap karyawan yang telah melakukan pelanggaran tata 

tertib perusahaan. Yang dimaksud dengan tegas disini bahwa pelanggaran 

jangan sampai terjadi berulang–ulang tanpa adanya suatu tindakan. Jadi 

setiap pelanggaran haruslah segera diadakan tindakan sanksi yang berlaku 

dan yang dimaksud adil bahwa tindakan sanksi haruslah berlaku pada 

semua karyawan, hal ini berlaku juga pada pimpinan bila melakukan 

pelanggaran. 

3. Meningkatkan pengawasan yang lebih efektif terhadap karyawan, dimana 

pimpinan dituntut untuk bias menciptakan komunikasi dua arah antara 

pimpinan atau pengawas dengan karyawan untuk memudahkan karyawan 

memahami instruksinya sehingga karyawan merasa diperhatikan dan 

dibantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
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Dari ketiga langkah pemecahan masalah tersebut pada prinsipnya saling 

mengaitkan dan menunjang satu sama lain, karena peraturan dan tata tertib 

disusun atas dasar pertimbangn bahwa pelaksanaannya harus diimbangi dengan 

usaha pengawasan yang lebih efektif dimana karyawan merasa diperhatikan oleh 

pimpinan serta kedisiplinan karyawan dapat ditingkatkan. Dengan adanya 

pelaksanaan yang baik dari langkah pemecahan diharapkan perusahaan dapat : 

1. Mengarahkan tingkah laku karyawan agar sesuai dengan keperluan 

perusahaan 

2. Member hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari karyawan. 

3. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

 

4.3.1. Analisa Data 

4.3.1.1  Analisa Korelasi 

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara disiplin kerja 

dengan produktivitas kerja, maka penulis menggunakan uji korelasi 

dengan bantuan software SPSS 13.0 For Windows.Hasil uji analisa 

korelasi dapat dilihat pada lampiran, sedangkan ringkasan uji 

korelasi ditunjukan pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3 

Hasil Analisa Uji Korelasi 

Antara Tingkat Absensi Kerja Dengan Disiplin Kerja Tahun 2007-

2011 

 

 

 

 

 

 

 Pada tabel 4.3 terlihat bahwa nilai koefisien korelasi tingkat 

absensi dan disiplin kerja sebesar -0,991, yang berarti antara tingkat 

absensi dan disiplin kerja memiliki hubungan terbalik, yaitu penurunan 

tingkat absensi akan menyebabkan peningkatan disiplin kerja, 

sedangkan peningkatan absensi akan menyebabkan penurunan disiplin 

kerja . 

 

4.3.1.2  Analisa Koefisien Determinasi 

Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi 

perubahan variabel independen (tingkat absensi) secara simultan 

terhadap perubahan variabel dependent (disiplin kerja). Nilai 

koefisien determinasi antara variabel tingkat absensi dengan disiplin 

kerja sebesar 0,982 yang diperoleh dengan cara mengkuadratkan 
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nilai koefisen korelasinya. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

tingkat absensi memberikan kontribusi perubahan sebesar 98,2 % , 

sedangkan 1,8 % ditentukan oleh variabel lain yang tidak diamati 

dalam penelitian ini. 

 

4.3.1.3 Analisa Regresi Linear Sederhana 

Analisa ini digunakan untuk memprediksi perilaku variabel 

dependent (disiplin kerja) dengan menggunakan data variabel 

independent (prosentase tingkat absensi).   

Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda yang 

dikutip dari lampiran dan ditunjukkan kembali pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Regresi Variabel Independent Terhadap 

Variabel Dependent 

Independent Variabel Parameter 
Regression            

coefficient 
Sig. t 

Constant a 40,309  20,015 

X (Tingkat Absensi) b1 -0,367 0,001 -13,138 

Dependent variabel Y (Disiplin Kerja) 

F test (5%) 172,569 

R 0,991 
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Persamaan garis regresi linier berganda berdasarkan tabel 4.4 

adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Menjadi  

 Y = 40,309-0,367X 

 Dimana : 

 Y = Disiplin Kerja Karyawan 

 X = Tingkat Absensi Karyawan  

 Bilangan konstanta (a) sebesar 40,309 menunjukkan bahwa; 

apabila tingkat absensi karyawan ( X ) konstan atau sama dengan nol, 

maka disiplin( Y ) kerja sebesar  40,309.. 

 Koefisien regresi prosentase tingkat absensi (b) sebesar -0,367 

menunjukkan bahwa tingkat absensi mempunyai pengaruh yang bersifat 

negatif dan terbalik terhadap disiplin kerja karyawan. Apabila tingkat 

absensi meningkat sebesar satu nilai maka disiplin akan turun sebesar 

0,367. 

4.3.2. Uji Hipotesa 

4.3.2.1  Uji Signifikasi Secara Simultan ( Uji F ) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel tingkat absensi berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel disiplin kerja 
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1. Hipotesis Statistik 

Ho : 1= 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel tingkat absensi (X) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap disiplin kerja (Y). 

Ha :1 0,  artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

tingkat absensi (X) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap disiplin kerja (Y).. 

2.  Menentukan titik kritis (F tabel) 

a. Tingkat signifikasi () ditetapkan sebesar 5% 

Sehingga diperoleh F tabel =  10,13 (lihat tabel distribusi F) 

3.  Menentukan besarnya F hitung 

F hitung=  172,198 

4.  Membandingkan F hitung dengan F tabel 

Apabila F hitung F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Apabila Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

                           

 

                             Daerah Ho diterima                 Daerah Ho ditolak 

 

 0                                                                  10,13                172,598 

 

Gambar 4.2 

Distribusi Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Secara 

Simultan 
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5.  Kesimpulan 

 Karena F hitung = 172,598 lebih besar dari F tabel = 10,13, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti secara simultan 

terdapat pengaruh signifikan antara variabel tingkat absensi (X) 

terhadap disiplin kerja (Y). 

 

4.3.2.2  Uji Signifikasi Parsial (Uji t) 

Sebelum menyatakan apakah variabel tingkat absensi (X) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja (Y), 

maka pengujiannya menggunakan uji t dengan prosedur  

1.  Hipotesis Statistik 

Ho : 1 = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel tingkat absensi (X) secara parsial terhadap variabel 

disiplin kerja (Y). 

Ha : 1  0,   artinya ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel tingkat absensi (X) secara parsial terhadap variabel 

disiplin kerja (Y). 

2.  Menentukan titik kritis (t tabel) 

a. Tingkat signifikasi () ditetapkan sebesar 5%, karena uji ini 

menggunakan uji dua sisi, maka /2 = 2,5% 
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 b. Derajat kebebasan yang digunakan adakan n-k-1 = 3  

sehingga diperoleh t tabel (0.025,3) = 3,182(lihat tabel 

distribusi t) 

3.  Menentukan besarnya t hitung 

Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh tb = -13,138.  

4.  Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Apabila t hitung < t tabel  atau t hitung > t tabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima 

Apabila t tabel   t hitung  t tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

5.  Kesimpulan 

 

Daerah Ho ditolak                  Daerah Ho ditolak 

                 Daerah Ha diterima 

 

       -13,138             - 3,182                  0  3,182            

Gambar 4.3 

Distribusi Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Secara Parsial 

Karena t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 

variabel tingkat absensi (X) cukup berpengaruh signifikan terhadap 

variabel disiplin kerja (Y). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisa yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Koefisien korelasi sebesar -0.991 menunjukkan bahwa variabel bebas 

(tingkat absensi) secara keseluruhan mempunyai hubungan yang cukup 

kuat berlawanan atau negatif terhadap variabel terikat (disiplin kerja), 

yang berarti jika tingkat absensi turun atau rendah , maka disiplin kerja 

karyawan meningkat, begitu juga sebaliknya jika absensi meningkat maka 

disiplin kerja karyawan meningkat. 

2. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 0.982 menunjukkan bahwa 

variabel bebas (tingkat absensi) mampu memberikan kontribusi/pengaruh 

sebesar 98,2% terhadap disiplin kerja karyawan  ,sedangkan sisanya 

sebesarnya 1,8% dijelaskan / ditentukan oleh variabel lain yang tidak 

diamati dalam penelitian ini. 

3. Pada uji signifikasi secara simultan (Uji F) diperoleh hasil F hitung = 

172,598 lebih besar daripada F tabel = 10,13, berarti secara simultan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (tingkat absensi) 

terhadap variabel terikat (disiplin kerja), yang berarti perubahan pada 

65 

 



 

 

 

 

 

66 

tingkat absensi akan menyebabkan perubahan terhadap disiplin kerja 

karyawan.  

4. Dari hasil analisa data diperoleh t hitung = -13,138 bila dibandingkan 

dengan t tabel yang sebesar 3,182 maka nampak bahwa hasil dari t hitung 

melebihi t tabel (-t tabel < t hitung < t tabel). Ini menunjukkan bahwa 

variabel independent/tingkat absensi (X) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependent/disiplin kerja (Y). Dengan kata 

lain, bahwa hipotesis yang menduga bahwa faktor tingkat absensi secara 

parsial mempengaruhi peningkatan disiplin kerja di PT. Energi Multitech 

Surabaya adalah terbukti. Sehingga ada hubungan antara tingkat absensi 

dengan disiplin kerja, maka naiknya tingkat absensi diikuti dengan 

penurunan disiplin kerja karyawan atau sebaliknya. 

5. Dari hasil penelitian, Uji Korelasi dan Uji Regresi Linear terhadap 

masalah yang dihadapi oleh PT. Energi Multitech Indonesia, maka penulis 

memberikan beberapa solusi alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan 

oleh pimpinan perusahaan dalam usaha meningkatkan tingkat disiplin 

kerja karyawan, sehingga produktifitas kerja karyawan meningkat yang 

meliputi ; peningkatan pengawasan terhadap karyawan yang sering tidak 

msuk kerja, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan mengevaluasi hasil 

kinerja karyawan.   
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5.2   Saran 

Setelah mengetahui pengaruh yang sangat besar yang ditimbulkan 

oleh tingkat absensi terhadap produktifitas maka dapat diajukan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Hendaknya perusahaan dapat mengurangi tingkat absensi karyawan 

dengan mengambil kebijakan yang tepat serta lebih mengutamakan 

kesejahteraan karyawan. 

2. Dengan mengetahui bahwa tingkat absensi mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap produktifitas, hendaknya perusahaan dapat terus 

meningkatkan motivasi karyawan untuk selalu aktif bekerja dan 

berprestasi. 

3. Perlu ditingkatkannya kegiatan peduli pekerja/karyawan misal, pemberian 

bonus isentif , penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, pemberian 

gaji tepat waktu, dan lain-lain. 

 

 

 


