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Abstraksi 

Novi Irwansyah. S.Pd., M.Pd  Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kinerja pegawai pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik 

Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi Bekasi 2016. meberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang ada di dalam organisasi 

tersebut. Sumber daya manusia sangat memiliki peran yang penting guna mencapai 

sasaran organisasi. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia, dan dapat dilihat dari 

kompetensi yang dimiliki oleh setiap karyawan. Biro Umum Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertahanan telah mengupayakan agar kompetensi sumber daya manusianya 

ditingkatkan dengan berbagai program pelatihan dan pendidikan dalam rangka mencapai 

sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kinerja karyawan di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan tujuan 

membuktikan pengaruh antara variabel bebas, yaitu: kompetensi dengan variabel terikat 

kinerja SDM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data 

primer terdiri dari metode angket dan observasi, dan data skunder terdiri dari studi 

kepustakaan dan studi dokumenter. Hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat 

bahwa kompetensi sumber daya manusia di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pertahanan RI sudah baik dengan nilai rata-rata 3.6667, sedangkan Kinerja Karyawan 

cukup dengan nilai 3,4074 sehingga dapat mempengaruhi kinerja SDM. Berdasarkan 

hasil  koefisien  korelasi  antara   kompeten dengan  kinerja     karyawan   adalah  r = 

0.752. Artinya, hubungan antara kedua variabel positif atau searah. Dan berdasarkan hasil 

uji signifikan didapat t hitung > t tabel atau 6,043 > 2,048 yang berarti terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja 

karyawan. Sedangkan berdasarkan hasil nilai determinasi,  R²= 0.0566, berarti bahwa 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia sebesar 56,60 

persen sedangkan sisanya 43,40 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 
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dalam penelitian ini. Adapun hasil regresi sederhana adalah: Y = 0,885 +0.688 X, artinya, 

jika tidak ada kompetensi,  kinerja hanya sebesar 0,885 satuan, dan jika kompetensi naik 

satu satuan, kinerja naik sebesar 0.688 satuan. 

I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi, masalah sumber daya  manusia harus dikelola dengan baik, 

karena peranan utama sumber daya manusia yang dikelola dengan baik dapat 

menentukan eksistensi, efektivitas, dan efisiensi organisasi pemerintah. Eksistensi 

merujuk kepada kemampuan organisasi untuk dapat tetap memberikan pelayanan 

berupa jasa kepada semua pemangku kepentingan (the stake holder’s). Efektivitas 

merupakan kemampuan organisasi untuk dapat mencapai tujuan serta melaksanakan 

fungsi dan peranan organisasi sesuai ketentuan, sedangkan efisiensi kemampuan 

organisasi mencapai tujuan serta melaksanakan fungsi dan peranan dengan 

menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Tanpa sumber daya manusia tidak 

mungkin instansi/organisasi pemerintah dapat  untuk tetap bertahan.  Sumber daya 

manusia mempunyai peranan utama dalam setiap kegiatan. Sekalipun organisasi  

mampu menyediakan sarana dan prasaran memadai, tetapi tanpa dukungan sumber 

daya manusia yang mumpuni atau berkompetensi, maka semua kegiatan 

instansi/organisasi Pemerintah tidak akan dapat beroperasi dengan efektif dan 

efisien. Sumber daya manusia yang mumpuni lebih dikenal sebagai kompetensi 

(competence). Secara garis besar menurut pendapat Raymond A Noe dan kawan-

kawan (2015: 367), kompetenssi adalah sekumpulan keahlian, pengetahuan, 

kemampuan dan karakteristik pribadi yang memungkinkan sumber daya manusia 

atau pekerja berhasil melaksanakan tugas dengan kinerja tinggi. Dengan demikian 

sumber daya manusia merupakan elemen pokok yang harus diorganisasi dan atau 

pemerintahan yang harus ditingkatkan kompetensinya  dan diperhatikan segala 

kebutuhannya, karena kompetensi sumber daya manusia akan menentukan 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan instansi, dan untuk itu dalam mencapai tujuan 

organisasi dibutuhkan sumber daya manusia berkompetensi  yang memadai dalam 

mendorong kinerja pegawai. Menurut Maluyu S.P. Hasibuan (2012:34) 

mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu” Jadi kinerja merupakan 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai 
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dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Untuk organisasi pemerintah mencapai keberhasilan atau kesuksesan  

diperlukan landasan yang kuat berupa sumber daya manusua berkompetensi.  

Dengan demikian, kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu organisasi 

meningkatkan kinerjanya. Kompetensi menjadi sangat diperlukan dalam  setiap 

proses pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja.  

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan masalah atau hal yang akan diteliti dan dicari 

alternatif pemecahannya. Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup penelitian maka 

penulis menganggap perlu untuk merumuskan masalah  penelitian secara tegas. Pada 

penelitian ini perumusan masalah yang diteliti sebagai berikut : 

a. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia di Biro Umum Sekretariat 

Jenderal Kementerian Pertahanan; 

b. Bagaimana kinerja pegawai pada Biro Umum Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertahanan; 

c. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kinerja pegawai Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.       

1.3. Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan luasnya penelitian, sementara disisi lain penulis memiliki 

keterbatasan menyangkut waktu, anggaran, tenaga dan lain lain.  Baik dalam 

persiapan pelaksanaan maupun pelaporan penelitian ini maka masalah penelitian 

akan di batasi kepada variabel bebas (X) yaitu kompetensi sumber daya manusia 

terhadap kinerja Pegawai.  

II. Landasan Teori 

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Sujarweni (2014 : 57) berpendapat bahwa 

kajian kepustakaan adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi atau dalil yang 

berfungsi untuk melihat fenomena sosial secara sistematik, melalui spesifikasi 

hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan 

meramalkan gejala sosial atau fenomena sosial. Dan Sugiyono menambahkan bahwa 

kajian pustaka yang digunakan untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji melalui 

pengumpulan dan analisis data adalah teori substantif yaitu teori yang lebih fokus 

berlaku untuk obyek yang akan diuji. Berdasarkan pendapat Amirin yang dikutip 

oleh Sujarweni (2014 : 58) berpendapat bahwa kajian pustaka juga digunakan untuk 

menseleksi masalah-masalah yang akan diangkat menjadi topik penelitian serta 
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untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas dan 

menjadi landasan bagi penelitian. Dengan demikian, kajian pustaka pada dasarnya 

merupakan dasar bangunan untuk teori dan dalil serta konsep yang digunakan dalam 

penelitian. Kajian pustaka juga menjadi dasar untuk penetapan tolok ukur pada 

analisis data pada penelitian dan terakhir teori yang dikaji di dalam kajian pustaka 

menjadi sumber untuk hipotesa penelitian. 

2.2.  Pengertian Kompetensi 

Bukan tidak mungkin, bahkan mungkin sering kali terjadi bahwa suatu organisasi 

yang mempunyai pemimpin dan bawahan dengan latar belakang pendidikan baik dan 

pengalaman dalam keberhasilan melaksanakan pekerjaan sebelumnya, namun di 

kemudian hari dapat mengalami kegagalan dalam melaksanaan pekerjaan dan 

manajemen di departemen, biro atau unit yang berbeda atau baru. hal tersebut dapat 

terjadi karena ketidakmampuan atau kurangnya kompetensi pemimpin dan pekerja 

dalam memahami pekerjaan, tugas dan peranan baru. Berdasarkan pendapat M. 

Kadarman  yang mengutip pendapat dari Preffer et All (2012 : 276) berpendapat  

bahwa Setiap pegawai pasti memiliki bakat dan potensi serta kemampuan masing-

masing dalam upaya mencapai cita-cita maupun kariernya, namum  yang penting 

dari semua tersebut adalah perlu diarahkan pada jalur atau arah yang cocok dengan 

kemampuannya dan bakat para pekerja. Semua perusahaan dan organisasi pasti 

menyadari akan memerlukan dan membutuhkan SDM unggul dan profesional untuk 

dapat mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan baik di domestik 

maupun regional dan bahkan global. Untuk maksud tersebut perusahaan dan 

organisasi mengeluarkan dana tidak sedikit untuk meningkatkan skill dan 

profesionalisme SDM. Tetapi tidak semua perusahaan dan organisasi sukses 

menciptakan SDM berkompetensi memadai atau sesuai dengan yang diharapkan. 

Untuk dapat berhasil mencapai tujuan organisasi tersebut, maka diperlukan sumber 

daya manusia, pemimpin dan bawahan yang mempunyai kompetensi untuk 

memberikan hasil terbaik atau berkinerja tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Di organisasi dan perusahaan, yang dimaksud dengan kompetensi adalah mencakup 

berbagai faktor teknis dan non teknis, kepribadian, sikap dan perilaku, soft skills dan 

hard skills yang dipergunakan sebagai aspek yang dinilai banyak perusahaan untuk 

merekrut pekerja ke dalam organisasi. Semua pimpinan organisasi dan perusahaan 

mengakui dan menyadari bahwa kompetensi SDM menentukan kesuksesan 

perusahaan mencapai tujuan. Menurut Abdullah (2002) yang dikutip oleh Edy 
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Sutrisno, kompetensi dalam konteks manajemen, belakangan ini istilah kompetensi 

SDM merupakan kajian yang sngat menarik dan diminati oleh ilmuwan dan praktisi 

untuk didiskusikan secara intens diberbagai forum ilmiah. Beberapa prinsip melekat 

pada kompetensi, dan prinsip tersebut adalah: (1) membandingkan individu/pekerja 

yang secara jelas berhasil di dalam melaksanakan pekerjaannya dengan 

individu/pekerja yang tidak berhasil. melalui cara ini perlu diidentifikasi karakteristik 

yang berkaitan dengan pekerja yang berhasil tersebut. (2) mengidentifikasikan pola 

pikir dan perilaku individu yang berhasil. pengukuran kompetensi harus menyangkut 

reaksi individu terhadap situasi yang terbuka daripada mengantungkan kepada 

pengukuran responden seperti tes pilihan ganda yang meminta individu memilih 

alternatif jawaban. Menurut Edy Sutrisno yang mengutip pendapat (Scale, 1975), 

secara harfiah, kompetensi berasal dari kata Competence yang artinya kecakapan, 

kemampuan dan wewenang.   

2.3. Kinerja 

Setiap organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kompetensi yang 

berbeda-beda, baik yang independen maupun yang tergantung satu dengan yang 

lainnya, yang berusaha mencapai tujuan bersama berupa tujuan organisasi dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya. Pada dasarnya tujuan organisasi adalah 

memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Karena itu diperlukan pekerja 

dengan kinerja tinggi. Kebutuhan organisasi untuk mendapatkan dan memiliki pekerja 

dengan kinerja tinggi, juga didorong oleh kondisi lingkungan organisasi yang selalu 

berubah sehingga menuntut organisasi semakin efektif dan efisien. Dengan demikian, 

kebutuhan organisasi akan pekerja berkinerja tinggi adalah mutlak diperlukan oleh 

setiap organisasi. Di samping itu, faktor sangat penting yang berhubungan dengan 

keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi adalah kemampuan para manajer  dan 

pekerja melaksanakan pekerjaannya dengan kinerja tinggi, dan menggunakan 

informasi hasil kerja tinggi tersebut untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan 

semua SDM organisasi memenuhi standar dan prosedur. Juga hasil pekerjaan manajer 

dan pekerja dapat ditingkatkan dimasa depan. Secara etimologi, kinerja berasal dari 

kata prestasi kerja (performance). Menurut Mangkunegara yang dikutip oleh Suparno 

Eko Widodo (2015 : 131)  telah mengemukankan bahwa istilah kinerja berasal dari 

kata job performance atau actual performance  (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
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dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Lebih lanjut, Mangkunegara 

menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja 

individu dan kinerja organisasi. Kinerja pekerja berkaitan dan mengacu kepada derajat 

atau kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan dan 

tanggungjawab untuk seorang pekerja. Kinerja pekerja merefleksikan atau 

mencerminkan seberapa baik atau seberapa besar seorang pekerja memenuhi 

persyaratan atau standar untuk pekerjaannya. Sejak masa lalu, sebenarnya hampir 

semua dan perusahaan sadar atau tidak sadar  atau mengakui atau tidak mengakui 

pentingnya kinerja tinggi dimiliki oleh para pekerjanya. Tetapi mereka hanya fokus 

pada tingkat kinerja para pekerja       dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan pada 

tugas dan deskripsi pekerjaan. Tetapi sekarang dimana organisasi berorientasi kepada 

pemberian pelayanan prima dan menghasilkan produk bernilai tinggi kepada 

pemangku kepentingan, maka kinerja tidak cukup hanya berdasarkan tugas dan 

deskripsi pekerjaan. Pendapat Benardin  dan Russel tentang batasan kinerja yang 

dikutip oleh Edy Sutrisno (2014 : 150), kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama periode 

waktu tertentu. Selanjutnya menurut pendapat Byars dan Rue, yang juga dikutip oleh 

Edy Sutrisno, mengartikan kinerja sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-

tugas yang mencakup pada pekerjaannya. Dan Edy Sutrisno sendiri merumuskan 

kinerja sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya 

dalam melaksanakan aktivitas kerja.  Pengertian tersebut masih menghubungkan 

kinerja dengan deskripsi pekerjaan, karena masih menekankan pada bobot 

kemampuan individu di dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam 

pekerjaan dan tanggung jawabnya.  Pengertian kinerja yang komprehensif telah 

dikemukakan oleh beberapa pakar dan peneliti. Menurut pendapat para peneliti dan 

pakar yang sudah disimpulkan oleh Robbins dan Judge  (2015 : 543) menyatakan 

terdapat tiga tipe utama dari perilaku yang mendasari kinerja pekerja dalam 

melaksanakan pekerjaan:   

a. Kinerja pelaksanaan tugas (task Performance). Pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab yang memberikan konstribusi terhadap produksi barang 

dan jasa, atau tugas administratif. Hal tersebut termasuk hampir semua 

tugas berdasarkan deskripsi pekerjaan konvensional.     

b. Kewarganegaraan (citizenship). Aktivitas atau aksi yang memberikan 

konstribusi terhadap lingkungan kejiwaan dari organisaasi, seperti 
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membantu pekerja lain atau rekan kerja ketika tidak diperlukan, 

mendukung pencapaian tujuan organisasi, melayani rekan kerja dengan 

hormat atau respek, membuaat saran yang membangun, dan selalu berkata 

dan berpikiran positif tentang tempat kerja. 

c. Kontraproduktivitas (counterproductivity). Aktivitas atau aksi yang secara 

aktif merusak organisasi. Perilaku tersebut termasuk mencuri, merusak 

properti organisasi, bertindak agresif terhadap rekan kerja, dan sering tidak 

masuk kerja. 

III. Metode Penelitian 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur 

logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan teori, 

konsep dan pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan suatu 

himpunan dari beberapa variabel  serta hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Tujuan  dari kerangka pemikiran itu adalah untuk menjelaskan 

tentang alur logika hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat pada 

sebuah penelitian, dengan kata lain menjelaskan hubungan atau korelasi antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dan menginformasikan kronologis variabel 

dan hubungan antara variabel. 

Gambar: 3.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

   PENGARUH KOMPETENSI    KINERJA PEGAWAI 

                      (X)         (Y) 

 

1. Quality of work (kualitas  

kerja)  

2.Promptness (ketetapan waktu) 

3. Initiative (inisiatif dini)  

4. Capability (kemampuan)    

5. Comunication (Komunikasi) 

TR. Mitchell dalam Melinda  

 

(2005;12)                                           

1. Pengetahuan 

(knowledge) 

2. Pemahaman 

(Understanding) 

3. Kemampuan (Skill) 

4. Nilai (Value) 

5. Sikap (attitude) 

6. Minat (interest) 

Gordon (2012;204) 
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Berdasarkan pengkajian dan pendalaman teori kompetensi dan kinerja SDM serta 

indikator variabel bebas dan indikator variabel terikat dan pertanyaan penelitian, maka 

dapat disusun Kerangka Pemikiran Penelitian seperti di dalam  gambar 3.1. 

 

3.2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan tentatif  tentang hubungan antara dua atau 

lebih variabel, karena itu, penulisan hipotesis penelitian sangat penting pada 

penelitian. Berdasarkan pendapat dari  Sugiyono (2009 : 84), hipotesis penelitian 

diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori, 

dugaan dan belum menggunakan fakta. Dari hipotesis akan dilanjutkan dengan 

penelitian lapangan untuk membuktikan apakah hipotesis  penelitian benar. 

Rumusan masalah penelitian dapat berupa pernyataan tentang hubungan dua atau 

lebih variabel, perbandingan, atau mandiri (deskripsi) karena peneliti salah dalam 

membuat perumusan akan menyebabkan salah dalam membuat keputusan. Peneliti 

dalam membuat rumusan hipotesis harus dalam bentuk pernyataan atau kalimat  dan 

statistik Jadi, hipotesis adalah pengambilan kesimpulan sementara untuk kemudian 

dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah 

hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono, hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan 

yang menunjukan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikut 

adalah hipotesis penelitian ini: “ Di duga Kompetensi berpengaruh  terhadap Kinerja 

Pegawai Biro Umum Setjen Kemhan” Sedangkan Hipotesis Statistiknya adalah : 

HO: Tidak terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja  

 HO :    = 0 

Ha: Terdapat pengaruh Kompetensi terhadap terhadap Kinerja  

         Ha :     0 

3.3. Asumsi 

Pengertian Asumsi adalah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris 

berdasarkan pada penemuan, pengamatan dan percobaan dalam penelitian yang 

dilakukan sebelumnya. Asumsi pada penelitian ini adalah: Kinerja pekerja dan 

organisasi ditentukan oleh tingkat atau derajat kompetensi dari para pekerja atau 
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anggota organisasi., Kinerja pekerja menentukan eksistensi organisasi di masa 

depan, Kompetensi pekerja di tentukan oleh kemampuan mental dan fisik serta 

pengalaman bekerja dari para pekerja. Pendidikan dan pelatihan menjadi dasar 

pembentukan kompetensi para pekerja. 

3.4. Definisi Operasion 

Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana 

caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain defenisi operasional adalah 

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. 

Berdasarkan pendapat dari Sujarweni, definisi operasional adalah variabel penelitian 

yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum 

dilakukan analisis (2014 : 87) 

Tabel: 3.1 

Tabel Operasional Variabel 

 

NO VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SKALA 

1 Kompetensi SDM 

          (X) 

1.Pengetahuan    

 

 

2. Pemahaman   

 

a. Belajar 

b. Ilmu 

pengetahuan 

c.Kemampuan 

    Bid Koqnitif 

a.Karakteristik 

b. Kondisi Kerja 

c. Efektif 

d.Efisien     

 

 Kinerja Pegawai 

           (Y) 

3.Kemampuan  

 

 

 

4. Nilai (Value) 

 

 

 

5. Sikap  

a. Metode Kerja 

b. Kemampuan  

    Karyawan 

c. Insting 

b.Standar perilaku 

b. Kejujuran 

c. Keterbukaan 

d. Demokrati 

a. Reaksi 
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6. Minat  

 

 

7.kualitas kerja 

 

 

8.ketetapan    

waktu 

 

 

 

 

 

3. Initiative  

 (Inisiatif dini) 

 

 

 

b. Perasaan 

c. Refleksi 

a. Aktivitas 

b. Keinginan 

c.Dorongan 

Waktu kerja yg  

    dicapai 

b.Syarat2kesesuaian 

c. Kesiapan kerja 

d. Manfaat hasil 

    kerja 

a. Penataan Ren 

    Kegiatan 

b. Ketetapan Renja 

c. Ketetapan waktu 

dlm 

menyelesaikan 

tugas 

 

Sumber Variabel  X : 

Sumber Variabel  Y : 

 

3.5. Teknik pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian pasti dibutuhkan data, baik berupa data primer maupun 

sekunder. Data-data  tersebut diperoleh melalui proses pengumpulan data. Proses 

pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai tehnik. Tehnik 

pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini antara lain adalah: 

 

a. Survei Literatur 

Survei literature merupakan dokumentasi dari tinjauan menyeluruh terhadap 

karya publikasi dan nonpublikasi dari sumber sekunder dalam bidang minat 

khusus bagi peneliti. Survei literature ini dilakukan melalui buku, hasil 
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penelitian, hasil seminar dan jurnal di perpustakaan dan internet. Hal ini dapat 

membantu mencari penelitian terdahulu dan data untuk mendukung  

penelitian. 

b. Wawancara 

Tehnik wawancara yang dilakukan adalah tehnik wawancara tidak  

terstruktur melalui tatap muka langsung dengan pihak yang bertanggung 

jawab di Biro Umum Setjen Kemhan sehubungan dengan sumber data  

pengumpulan data untuk penelitian ini. 

c. Kuesioner 

Riduwan (2008 : 99) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan mekanisme 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti apa 

yang dikehendaki dan bagaimana mengukur variable ketertarikan. Kuesioner 

merupakan salah satu cara utama pengumpulan data yang kami lakukan pada 

penelitian ini. Kuesioner yang kami gunakan berupa daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada para responden (karyawan) yang berhubungan dengan 

variabel-variabel  yang diteliti. Menurut Riduwan (2008 : 86), skala likert 

adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial, dimana 

dalam penelitian gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Untuk 

mengukur pernyataan mengejnai Kompetensi (X) dan kinerja (Y), maka 

setiap jawaban diberi nilai (skor). Dimana dalam pemberian nilai digunakan 

skala likert, nilai (skor) jawaban. 

3.6. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang dimaksud dengan populasi di 

sini ialah tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, akan tetapi juga semua obyek 

penelitian yang dapat diteliti. Populasi tak hanya meliputi  jumlah obyek yang 

ditelitii, akan tetapi meliputi semua karakteristik serta  sifat- sifat yang dimiliki 

obyek tersebut. 

Sedangkan sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Atau sampel juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota 

populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. 



12 

 

Sampel digunakan jika populasi yang di teliti besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya 

keterbatasan biaya, tenaga dan waktu yang di miliki peneliti. Sampel yang akan 

digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. 

3.6.1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:61) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Popiulasi juga bukan hanya jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi keseluruhan karakteristik/ sifat yaang dimiliki subyek atau obyek 

yang diteliti itu.  Pada penelitian ini populasi penelitian berupa karyawan S1 pada 

Biro Umum Sekretariat jenderal Kemenhan RI yang berjumlah 33 orang. 

3.6.2. Sampel Penelitian 

Menurut sugiyono (2009:62) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Apa yang dipelajari dari 

sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Teknik 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Setiap penelitian dapat 

menggunakan teknik pengambilan sampel berupa probability sampling atau non 

probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama untuk setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampling ini meliputi simple random 

sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified 

random sampling, sampling area (cluster) sampling. Sedangkan nonprobability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama 

untuk setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian. tenik 

sampling ini meliputi, sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, 

sampling purposive, sampling jenuh dan snowball sampling. Pada penelitian ini 

digunakan teknik sampling gabungan antara simple random sampling dengan 

porpossive sampling  Dimana populasi diambil dari karyawan S1 yang berjumlah 

33 karyawan dari Biro Umum Sekretariat Jenderal kemenhan RI, dan diambil 

sampelnya dengan simple random sampling. Dalam penelitian ini, sampelnya 



13 

 

adalah siapa saja karyawan S1 dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pertahanan. Penentuan jumlah sampel yang mampu mewakili populasi, 

dipergunakan rumus Slovin: 

Rumusnya Slovin adalah : 

 

  
 

     
 

 

n = 
  

  (    )    
 

n = 
  

      
 

n = 30,485 atau setelah dibulatkan menjadi 30 sampel 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir 5%. Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel 

yang akan digunakan adalah 30 responden 

 

3.7.Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode analisis antara lain  

regresi sederhana dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, karena 

penelitian ini mencari tahu ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Sedang pengolahan data menggunakan software SPSS 20. 

3.7.1. Regresi Sederhana 

Regresi sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variable 

independen, X dengan variable dependen, Y. Dalam  penelitian ini variabel bebas 

adalah kompetensi sedang variabel terikat adalah kinerja SDM. Dikarenakan 

variabel bebas ada satu maka terdapat satu uji regresi sederhana. Rumus regresi 

sederhana (Sugiyono. 2008:270) adalah sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Nilai a dan b dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

ini (Sugiyono 2008:272) : 
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Keterangan : 

a. Y = Variabel dependen  yang diprediksi (Kinerja) 

b. X = Variabel indepeden yang mempunyai nilai tertentu     

              (kompetensi SDM) 

c. a  =  Nilai Y apabila X = 0 (Konstanta) 

d. b  = Koefisien regresi 

e. n  = Jumlah sampel 

Data variabel bebas dan variabel terikat diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner ke karyawan Biro Umum Setjen Kemenhan RI  kemudian pengolahan 

datanya dalam regresi sederhana menggunakan SPSS 20 

IV. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.1. Analisis Hubungan Antar Variabel (Korelasi)  

Untuk melihat berapa besar nilai hubungan dua variabel atau lebih dalam penelitian 

ini, dapat dilihat pada tabel 4.25. yaitu Hubungan Variabel Kompetensi (X) terhadap 

Variabel KinerjaPegawai(Y) diolah menggunakan SPSS 20: 

Tabel 4.26 

Korelasi Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai 

 

  Kinerja Pegawai Kompetensi 

Pearson Kinerja Pegawai 1,000 ,752 

Correlation Kompetensi ,752 1,000 

Sig. (1-tailed) Kinerja Pegawai  ,000 

 Kompetensi ,000  

N Kinerja Pegawai 30 30 

 Kompetensi 30 30 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Berdasarkan tabel 4.25 Correlations, dapat dilihat hubungan bivariat antara variabel 

Kompetensi (X) dan Variabel Kinerja (Y) dengan menggunakan Pearson 

Correlation yang melihat hubungan satu arah antara dua variabel saja tanpa 

memperhitungkan pengaruh faktor lain. 

Berdasarkan tabel 4.25, diketahui bahwa nilai r = 0.752, berarti antara variabel X 

dengan variabel Y terdapat hubungan searah dan kuat.  

4.2. Analisis Koefisien Determinasi  

Untuk melihat berapa besar nilai Pengaruh dua variabel atau lebih dalam penelitian 

ini, dapat dilihat pada tabel 4.26.yaitu Konstribusi Pengaruh (determinasi) Variabel 

Bebas Kompetensi (X) terhadap Variabel Terikat Kinerja (Y) diolah menggunakan 

SPSS 20: 

 

Tabel 4.27 

Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R. Square Adjusted 

R.Square 

Std Error of 

the Estimate 

1 ,752
a
 ,566 ,550 ,38515 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi 

b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

 

Berdasarkan tabel 4.26 Model Summary angka R Square adalah 0.566. Hal ini 

berarti paada penelitian ini variabel Kinerja (Y) dapat dipengaruhi dan dijelaskan 

oleh variabel Kompetensi (X) sebesar 0.566 atau 56,60 persen sedangkan sisanya 

sebesar 0.434 atau 43,40 persen  dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian 

ini. 

4.3. Uji t 

Untuk melihat berapa besar nilai pengaruh secara parsial (individual) dan 

signifikansi variabel dalam penelitian, dan juga untuk membuktikan hipotesis di 

penelitian ini dalam uji t dapat dilihat pada tabel 4.27.yaitu  Uji t Variabel 

Kompetensi (X) terhadap Kinerja (Y) diolah menggunakan SPSS 20: 
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Tabel 4.28 

Uji t Kompetensi terhadap Kinerja 

Coefficients
a
 

 

Model 

Unstandardized Standardized 

t 

 

Sig. Coefficients Coeffcients 

B Std Beta 

Error 

1 (Constant) ,885 ,423  2,091 ,046 

Kompetensi ,688 ,114 ,752 6,043 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 Berdasarkan tabel 4.27 Coefficients, dapat dilihat uji t variabel Kompetensi (X) dan 

Variabel Kinerja (Y) dengan menggunakan Sig. dan t yang melihat pengaruh dua 

variabel saja tanpa memperhitungkan pengaruh faktor lain.  Sehingga melalui uji 

signifikansi yaitu sig = 0,000 < 0,05 dan t hitung (6.043) > t tabel (2,048) maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, bahwa artinya  Variabel Kompetensi (X) mempengaruhi 

secara signifikan terhadap Kinerja (Y).  

4.4. Pembahasan Penelitian. 

Dari hasil pengolahan data, maka dapat diringkas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.29  

Ringkasan Hasil Olah Data 

 

Variabel Korelasi Pengaruh Persamaan Regresi Uji 

Signifikan 

X terhadap Y Kuat 56,60% Y=0,885 + 0,688 X Signifikan 

 

Keterangan : 

Pengaruh Kompetensi (X) terhadap Kinerja (Y) adalah berpengaruh kuat dengan 

nilai r = 0,752, dan penelitian ini hanya menjelaskan sebesar   =56,60%, dan 

sebesar 43,40% di jelaskan oleh penelitian lain 

4.5.Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan Sofware SPSS 20.0 

mengenai Kompetensi (X) terhadap Kinerja (Y) di Biro Umum Setjen Kemhan, 

diketahui bahwa seberapa besar pengaruh variabel Kompetensi terhadap variabel 
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Kinerja Pegawai. Setelah semua data telah dikumpulkan dan hasil analisis selesai 

dilakukan, pertama-tama diperoleh kesimpulan bahwa seluruh jawaban responden 

terhadap kuesioner adalah setuju dan jawaban cukup seragam dengan rata-rata skor 

jawaban responden yang tertinggi adalah sup variabel pemahaman terhadap 

kompetensi dan diikuti sup variabel nilai dan minat, berarti pegawai bisa memahami 

kompetensi yang dilakukan oleh Biro Umum Setjen Kemenhan RI untuk 

meningkatkan Kinerja. Selanjutnya setelah hasil kuesioner selesai dianalisis dengan 

regresi sederhana, kesimpulan adalah sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Kompetensi mempunyai hubungan yang kuat dan searah serta memberikan 

pengaruh signifikan terhadap Kinerja Biro Umum Setjen Kemenhan RI sebesar 

0.752% dan berdasarkan nilai R
2
 = 0.566, penelitian ini hanya menjelaskan 56,60%, 

dan berarti terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja para pekerja di 

Biro Umum Setjen Kemhan. 

V. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan antar variabel 

Kompetensi (X), dan Kinerja (Y) sebagai berikut: 

a. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan tingkat Kompetensi Di Biro Umum 

Setjen Kemhan adalah  Baik dengan nilai 3,4921.  

b. Tingkat  Kinerja  Karyawan yang dimiliki karyawan  Biro  Umum Setjen 

Kemhan Adalah Cukup dengan nilai   rata-rata 3.4074 dan signifikan serta 

serta positif terhadap pelaksanaan tugas di organisasi. 

c.. Variabel Kompetensi mempunyai berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap Variabel Kinerja di Biro Umum Setjen Kemhan, dengan nilai 

korelasi atau r = 0.752. 

d. Komponen variabel kompetensi yang dimiliki para pekerja  kepada 

karyawan berpengaruh cukup kuat dan signifikan terhadap variabel kinerja 

organisasi Biro Umum Setjen Kemhan. 

e. Komponen variabel kompetensi yang dikembangkan oleh pimpinan 

organisasi mempunyai pengaruh positif dan cukup kuat terhadap 

keberhasilan kebijakan peningkatan variabel kinerja di organisasi Biro 

Umum Setjen Kemhan. 
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5.2. Saran  

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran-saran yang 

ada dapat diberikan kepada pimpinan Biro Umum Setjen Kemhan adalah sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan Jawaban questioner terendah dari variabel Kompetensi yaitu 

Kemampuan sebesar 3,43 maka diketahui bahwa kemampuan karyawan untuk 

bekerja efektif dan efisien dengan Metode kerja yg berkompetensi tinggi  

Sehingga peneliti menyarankan kepada  Pimpinan Biro Umum Setjen Kemhan 

hendaknya menciptakan sistem peningkatan kompetensi untuk para pekerja 

berdasarkan kebutuhan pekerja dan tujuan organisasi. Secara efektivitas dan 

efisiensi, dan secara berkala melakukan adaptasi terhadap kondisi kompetensi 

para pekerja, dan kebutuhan kerja dan organisasi. 

b.     Dari   observasi   questioner   variabel  X   yang sudah  dijalankan   oleh 

Pimpinan maka  semua  komponen  variabel  kompetensi  yang  sudah 

dilakukan pimpinan organisasi  agar ditingkatkan dan atau paling tidak 

disempurnakan agar kinerja lebih optimal. 

c. Rata-rata Respon Pegawai dari hasil penelitian variabel kompetensi adalah  

baik sehingga diharapkan pada kebijakan peningkatan kompetensi para 

pekerja, hendaknya organisasi  melibatkan lebih dalam para karyawan guna  

mengetahui kebutuhan untuk pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja.  
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Pengaruh Penempatan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada 

PT. Indonesia Multi Colour Printing Di Cileungsi-Bogor 

 

Sri Sukarotno Nathadiharja 

Dosen  STIE ISM  

 

Abstraksi 

Sri Sukartono Nathadiharja, SE., MM   Pengaruh Penempatan Kerja Karyawan 

Terhadap Prestasi Kerja Kayawan Pada PT Indonesia Multi Colour Printing, Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi, Bekasi, 2015. Sumber Daya Manusia penempatan sesuai dengan 

keahlian dan pengatahuan yang baik agar karyawan memiliki prestasi yang baik dalam 

bidang dan keahlian masing-masing. Hal ini yang menjadi dasar penulisan untuk 

mengangkat masalah  “Pengaruh Penempatan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan” 

Tujuan penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penempatan kerja karyawan 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

Dari hasil penelitian terhadap 78 orang jumlah karyawan yang ada, kemudian 

dari populasi tersebut tidak semuanya dijadikan sampel, tetapi hanya 30 orang saja yang 

dijadikan sampel dari populasi tersebut, Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisa regresi, yaitu untuk mengatahui seberapa besar pengaruh penempatan kerja 

karyawan terhadap prestasi kerja karyawan, kemudiaan analisa koefisien korelasi yaitu 

untuk mengatahui seberapa erat hubungan antara pengaruh penempatan kerja karyawan 

terhadap prestasi kerja karyawn, analisis koefisien determinasi untuk mengatahui besaran 

kontribusi penempatan kerja karyawan terhadap prestasi kerja karyawan dan uji t untuk 

mengatahui pengaruh yang ditimbulkan dari penempatan kerja karyawan  (X) terhdapa 

prestasi  kerja karyawan (Y). Dari penelitian menujukan bahwa ada hubungan posiif 

antara penempatan kerja karyawan terhadap prestasi  kerja karyawan pada PT Indonesi 

Multi Colour Printing, yang dibuktikan hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan 

analisis regresi penulisan memperoleh nilai regresi yaitu Y = 7,724+0,194X. Pengertian 

persamaan bernialai 7,724 satuan, sedangkan apabial terjadi peningkatan pengaruh 

penempatan kerja karyawan sebesar satu satuan, maka akan mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan sebesar 0,194 satuan. Hubungan antara penempatan kerja karyawan (X) 

terhadap Prestasi kerja karyawan (Y) sebesar 0,726. Nilai kofisien korelasi (r = 0,726) 

menujukan bahwa hubungan ini kuat dan positif. Sedangkan besaran kontribusi variabel 

(X) terhadap variabel (Y) pada koefisien determinasi sebesar  0,527  berarti  52,7% 

menujukan bahawa penempatan kerja karyawan mempunyai pengaru besar 52,7% 
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terhadap prestasi kerja karyawn, sisanya 47,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. Untuk mengatahui pengaruh yang ditimbulakan penempatan 

kerja karyawan terhadap prestasi kerja karyawan digunakan dengan analisis Uji t yang 

menujukan t hitung sebear 5,590 > t tabel 2,048 dengan taraf nyata a 5% , maka 

kesimpulan Ho ditolak dan Ha diterima, Artinya, terhadap pengaruh yang berarti antara 

penempatan kerja karyawan dengan prestasi kerja karyawan. 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

  Dalam menghadapi arus globalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) memegang 

peranan yang sangat dominan dalam aktifitas atau kegiatan perusahaan. Berhasil atau 

tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan yang di tetapkan sebelumnya sangat 

tergantung pada kemampuan Sumber Daya Manusianya (karyawan) dalam 

menjalankan tugas-tugas yang di berikan kepadanya. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan perlu memikirkan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan Sumber  Daya Manusianya agar dapat mendorong kemajuan bagi 

perusahaan dan bagimana caranya agar karyawan tersebut memiliki produktivitas yang 

tinggi, sehingga untuk mencapai tujuan dari perusaan sangat tergantung pada 

bagaimana karyawan dapat mengembangkan kemampuan baik dalam megembangkan 

pengatahuan, keahlian, maupun sikapnya.  

Hal tersebut diperlukan supaya produktivitas  kerja dari para karyawan dapat 

meningkat, karyawan mempunyai kecermatan dalam pelaksanaan tugas karyawan yang 

mempunyai pengatahuan, keahlian, dan sikap yang baik  kerja secara optimal, sehingga 

perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang lebih dalam mengelola 

sumber daya manusia dapat lebih efektif dan efisien, salah satu aspek penting dalam 

mengelola sumber daya manusia dalam perusaan  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan  masalah  

sebagai  berikut: 

a). Bagai mana penenmpatan kerja pada PT. Indonesia Multi Colour Printing 

b). Bagaimana prestasi kerja pada PT. Indonesia Multi Colour Printing 

c).Seberapa besar pengaruh Penempatan kerja terhadap Prestasi kerja karyawan pada 

PT. Indonesia Multi Colour Printing 

1.3 Ruang Lingkup Masalah  
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Sehubungan luasnya masalah yang akan diteliti, dan keterbatasan yang dimiliki oleh 

penulis seperti pengetahuan, biaya, serta waktu maka penulis akan membatasi masalah 

yang di teliti yaitu hanya untuk variable penilaian penempata kerja (variable X) dan 

variable prestasi kerja (Variable Y). 

II. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu prencanaan, 

pengorganisasikan, pengkoordinasian, pelaksanan, dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembngan, pemberian balas jasa, pengintergraian, dan pemiliharaan, 

dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen 

sumber daya manusia dapat didefinisiakan pula sebagai suatu pengelolaan dan 

pendayaguanaan tersebut dikembangkan secara maksimal didalam dunia kerja untuk 

mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Berikut pengertian 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) Menurut beberapa pakar sumber daya 

manusia: Manajemen sumber daya manusia menurut Tua E.H dalam buku Danang 

Sunyanto (2012:1) sebagai berikut: Human resource management is the actvities 

undertaken to attact, develop. Motivate, dan maintain a hight performing workforce 

within the organiziation. Artinya:  Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas 

yang dilakukan merangsang,  Mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja 

yang tinggi dalam organisasi. Dalam buku Danang Sunyoto (2012:1). Pengertian 

manajemen sumber daya manusia  menurut (Sulistiyani & Rosidah,2009) : George 

R. Terry, Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah 

ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang  lain.  Stoner dan 

Freeman, berpendapat  Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasi,  

pemimpinan, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-

lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisai yang telah 

ditetapkan. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadapa 

manajemen manusia. Pendekatan manajemen sumber daya manusia tersebut 

didasarkan pada nialai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia 

merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, disamping itu efektivitas 

organisasi ditentukan oleh manajemen manusia.  

Menurut Amstrong, pendekatan terhadap manajemen manusia ada empat prinsip 

dasar, yaitu: Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki 

oleh organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan 
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organisasi tersebut.  Keberhasialan ini sangat mungkin dicapai jika praturan atau 

kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusaan tersebut 

saling berhubungan, memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujauan 

perusahaan serta perncanaan strategis. Kultur dan niala perusahaan, suasana 

organisasi dan perilaku manajerial yang berasal darai kultur tersebut akan 

memberikan pengaruh besar hsil pencapaian terbaik. Manajemen manusia 

berhubungan dengan intergrasi, menjadikan semua anggota organisasi tersebut 

terlibat dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

2.1 Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Tugas manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola 

unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga 

dapat diperoleh suber daya manusia yang puas dan memuaskan bagi organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia merupaka bagian dari manjemen umumnya yang 

mempokuskan diri pada unsur manajemen sumber daya manusia. Perhatian ini 

mencangkup fungsi manjerial, fungsi orasional, dan peran serta kedudukan sumber 

daya manusia dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara terpadu. Lingkup 

sumberdaya manusia meliputi semua aktifitas yang berhubungan dengan sumber 

daya manusia dalam organisasi. Aktivata-aktivitas yang berkaitan dengan 

manajemen sumber daya manusia ini secara umum mencakup: 

1) Rancangan organisasi.  

2) Staffing. 

3) Sistem reward, tunjangan-tunjangan, dan pematuhan. 

4) Pengembangan pekerja dan organisasi. 

5) Komunikasi dan hubungan masyarakat 

Keterlibatan pekerja dalam kegiatan-kegiatan seperti itu diraskan sangat penting. 

Para Manajer harus berusaha mengintegrasikan kepentingan dari para pekerja 

dengan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Jadi lingkup manajemen sumber 

daya manusia mencakup kegiatan kegiatan seperti terurai pada table dibawah ini: 

2.3. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Departemen sumber daya manusia merupakan departemen yang memiliki tugas 

membatu karyawan, manajemen, dan organisasi. Departemen sumber daya manusia 

dibentuk untuk menolong unit organisasi lainnya, sehingga praktis semua aktifitas sumber 

daya manusia secara umum boleh disebut sebagai suatu bentuk pelayanan. Salah satu 

bentuk layanan dari departemen seumber daya manusi yang terbialng penting adalah 
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penyedian alat dan teknik yang inovatif yang membatu manajemen memecahkan masalah 

manajemen sumber daya manusia serta mendaya gunakan keahlian dan kemampuannya.  

Tujuan manajemen sumber daya manusia tidak harus mencerminkan kehendakan 

manajemen senior, namun juga harus menyeimbangkan tangtangan oraganisasi, fungsi 

sumber daya manusia, masyarakat, dan orang-orang terpengaruh. Kegagalan melakuakan 

hal itu dapat merusak kinerja, angka laba, dan bahkan kelangsungan hidup perusahaan. 

Ada empat tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu tujuan sosisal, tunjuan 

organisasi, tujuan pungsional dan tujuan pribadi. 

a. Tujuan sosial, Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar 

organisasi bertanggung jawab secra sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan 

masyarakat. Seraya menimalkan dampak tuntutan itu terhadap organisasi. Organisasi 

bisnis diharapkan dapat meningakatkan kualiatas masyrakat dan membantu 

memecahkan masalah sosial. Implikasinya, beberapa organisasi, khusnya 

perusahaan-perrusahaan besar, telah menambahkan tanggung jawab sosial kedalam 

tujuan perusahaan mereka dan menghubungkan sumber daya mereka kepada hal-hal 

seperti program kesehatan lingkunagan, proyek pebaikan lingkungan, program 

pelatihan dan pengembangan golangan minoritas, serta menyelenggarakan dan 

mensponsori berbagai acara seni. 

b. Tujuan organisasional, Tujuan organisasionsl manajemen sumber daya manusia 

adalah sasran formal organisasi yang dibuat untuk membatu organisasi mencapai 

tujuanya. Departemen sumberdaya manusia dibentuk untuk membantu para manajer 

mencapai tujuan organisasi. Departemen sumber daya manusia meningkatkan 

efektivitas organisasional dengan cara: 

1) Meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menyediakan tenaga kerja yang 

terlatih dan termotivasi dengan baik. 

2) Mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif  seraya mampuh 

mengendaliakan biaya tenaga kerja. 

3) Mengembangkan dan mempertahankan kualitas kehidupan kerja dengan 

membuka kesempatan bagi kepuasan kerja dan aktualisasi diri karyawan. 

c. Tujuan fungsional, Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia merupakan 

tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen sumber daya manusia pada 

tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemborosan sumber daya manusia 

akan terjadi jika departemen sumber daya manusia terlalu canggih maupun kurang 

canggih dibandingkan dengan kebutuhan organisasi. Departemen sumber daya 
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manusia harus menghadapi peningkatan kompleksitas pengelolaan sumber daya 

manusia dengan cara memberikan konsultasi canggih. Tidak ada yang dapat 

menggantikan pengatahuan terbaik dalam bidang seperti kopensasi pelatihan, seleksi 

dan pengembangan organisasi. 

c. Tujuan pribadi, Tujuan pribadi adalah tujuan individual dari setiap anggaota 

organisasi yang hendak dicapai memlalui aktivitasnya didalam organisasi. Jika 

tujuan pribadi dan tujuan organisasi tidak cocok atau tidak harmonis, maka karywan 

barangkali memilih untuk manarik diri dari perusahaan. 

III. Metode Penelitian 

3.1 Kerangka Pemikiran 

 Telah diuraikan  secara terperinci pada bab II, Beberapa pengertian tetanga 

Penempatakan kerja  dan prestasi kerja. Dapat diketahui bahwa bila suatau peruasaan 

tenaga kerja bila peenemptan tidak tepat, maka prestasi karyawan akan menurun. 

Demikian pula sebaliknya, apabiala suatu perusaan bila penempatan yang tepat sesuai 

keahlian, maka pertasi karyawan akan  semakin tinggi. 

Menurut  M. Yani (2012:74) menyatakan penempatan kerja sebagai berikut: 

Penempatan  kayawan adalah penunjukan kepada karyawan untuk menduduki atau 

melakukan pekerjaan baru.” Wahyu Saidi dan Supandi Halim (2007:258) menyatakan 

penempatan sebagai berikut:Penempatan karyawan adalah proses pemberian tugas dan 

pekerjaan kepada tenaga keja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup 

yang telah ditetapkan, serta mampu memepertanggung jawabkan segala resiko dan 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang serta 

tanggung jawabnya. Dadang Sunyoto (2012:122) menyatakan penempatan kerja sebagai 

berikut: Penempatan Karyawan adalah proses atau pengisian jabatan atau penugasan 

kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. 

wilson bangun (2012:122)  

 Jadi Penempatan kerja dan Prestasi kerja bukanlah unsur yang berdiri sendiri, maka 

tetapi keduanya saling berhubungan, secara sederhan karena pemikiran penelitian dapat 

dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini: 
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Gambar 3.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wahyu Said & 

 

 Supandi Halim (2012:258) Wilson Bangun (2012:122)  dan A.A Anwar 

Mangkunegara (2011:67) 

Berdasarkan gambar 3.1 diatas, maka penulis akan melakukan penelitian pada 

sub variabel pengaruh penempatan  kerja karyawan  terhadap prestasi kerja karyawan. 

3.2  Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, maka penulis membuat dugaan 

sementara sebagai berikut “ diduga sementara bahwa penempatan  kerja  

berpengaruh sangat kuat terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Indonesia Multi 

Colour Printing di Cileungsi-Bogor.” 

3.3 Asumsi 

Variabel disiplin kerja yang dinotasikan dengan simbol (X), merupakan variabel 

yang dapat menimbulkan perubahan dan berpengaruh terhadap variabel prestasi 

kerja  karyawan. Kemudian, variabel prestasi kerja karyawan yang dinotasikan 

dengan (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel Penempatan kerja. 

Jadi hal-hal yang terjadi di luar variable atau dengan kata lain tidak ada dalam 

kaitannya dengan metode penelitian ini maka dianggap tetap (ceteris paribus). 

Variabel yang dianggap tidak mengalami perubahan (ceteris paribus) tersebut antara 

lain : Tingkat kompensasi, Penempatan karyawan, dan lingkungan kerja. 

3.4 Definis Operasional 

Pengertian penempatan menurut Wilson Bangun (2012:122) sebagai berikut: 

 “Penempatan merupakan proses atau pengisian jabatan atau penugasan kembali 

pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat 

berupa penugasan pertama untuk karyawan yang baru direkrut, tetapi dapat juga 

promosi, pengalihan ( transfer), dan penurunan jabatan (demosi) atau bahkan 

PRESTASI (Y) 

  1. Kuatitas 

2. Kulitas 

3. Tanggung 

jawab 

 

PENEMPATAN (X) 

1. Promosi 

2. Pengalihan 

3. Penurunan 

jabatan 
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pemutusan hubungan kerja”  Pengertian prestasi kerja Anwar Prabu Mangkunegara 

(2011:62) sebagai berikut:  Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Bertolak dari pengertian 

penempatan dan prestasi kerja karyawan tersebut, maka sebelum: penelitian yang 

lebih rinci sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan penelitian. 

Operasionalisasi variable secara rinci dari penelitian ini dilihat table 3.4 dibawah ini: 
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Table 3.4 

Definisi oprasional 

N0 Variabel Sub- Variable Indikator No. Instrumen  

1 Variabel bebes (X) 1. Promosi a. Prestasi kerja 

      b. disiplin kerja   

  Penempatan kerja       

      

 

  

    2. Pengalihan a. Alih tugas   

      b. Ahlih tempat   

          

    

3. Penurunan 

jabatan 

a. Prestasi kerja yang kurang  

memuaskan   

      b. Promosi yang gagal   

      

c. Kapasitas karyawan  

yang kurang 

       
 

  

          

2 

Variabel Terkait 

(Y)       

      

 

  

  Prestasi kerja 1.  Kuantitas kerja 

a. Hasil yang di capai lebih 

baik   

      

b. Peningkatan pendapatan 

perusaan   

          

    2. Kualitas kerja a. Standar hasil kerja    

      

b. Kualitas produk yang  

di hasilkan   

      

 

  

    3. Tanggung Jawab 

a. Menyelesaikan pekerja 

tepat waktu 

 

      

b. Tidak menunda-nunda 

pekerjaan   

      

c. Pekerjaannya sesuai 

dengan target   

          

 

Sumber: Wilson bangun (2012:122), Anwar Prabu Mangkunegara (2011:62). 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan 

oleh peneliti dalam mengempulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan, dalam hal ini penulis menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian penulis. Teknik 

pengumpulan data primer ini antara lain: 

a. Observasi, Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian, artinya peneliti berada ditempat terjadinya 

fenomena yang diamati. 

b. Kuesioner, Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan suatu daftar 

pertanyaan kepada responden, dan responden tersebut dipersilakan untuk 

menjawab sendiri. Pemberian dan pengisian daftar pertanyaan dapat dilakukan 

langsung atau dengan menggunakan tenaga pembantu pengumpul 

(enumerator). 

2. Data Sekunder 

Semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data sekunder ini antara lain: 

Studi Pustaka, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca 

buku, modul, media elektronik, seperti internet dan bahan lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

IV. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.1.5 Gambar Umum Responden  

 Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pengaruh penempatan kerja 

karyawan terhadap prestasi kerja karyawan. Responden yang digunakan sebanyak 30 

orang karyawan PT. Indonesia Multi Colour Printing. Para responden yang telah 

melakuakn pengisian kuesioner kemudian bisa di indetifikasi berdasarkan jenis kelamin, 

usia, lama kerja, dan pendidikan. Indentifikasi ini dilakukan untuk mengatahui 

krakteristrik secara umum para responden penelitian. 

1. Indetifikasi Responden Berdasrkan jenis kelamin 

Berdasrkan identifikasi menurut jenis kelamin akan dilihat jumlah distribusi 

karyawan laki-laki dan perempuan, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1.5 

Jenis kelamin responden 

S

u

m

b

e

r: pengolahan Data 

Jumlah responden laki-laki terlihat lebih banyak ( 70% ) dibandingkan jumlah 

responden perempuan ( 30%). Hal ini disebabkan PT. Indonesia Multi Colour 

printing bergerak di bidang kemasan kaleng lebih banyak tenaga laki-laki 

mengharuskan karyawan melakukan langsung dibidang produksi sedangkan 

karyawn perempuan berada didalam perusahan diperkiraan dibagian accouting 

dan administrasi. 

2. Identifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Berdasrkan identifikasi menurut usia akan dilihat jumlah distribusi karyawan 

laki-laki dan prempuan, yang hasilnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Usia Responden 

No Usia Jumlah presentase 

1 ≤ 40 tahun 18 60% 

2 ≥ 40 tahun 12 40% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: pengolahan Data 

Dari hasil analisa mengenai jumlah responden yang berdasarkan usia, dapat 

diketahui bahwa usia responden adalah kurang dari 40 tahun (60%) terlihat lebih 

banyak dibanding usia responden lebih dari 40 tahun (40%), hal ini menujukan 

karena di PT. Indonesia Multi Colour Printing Banyak merekrut karyawan 

dengan usia produktef, sedangkan responden lebih dari 40 tahun diperkirakan 

karyawan yang sudah senior. 

3. Indentfikasi Responden Berdasarkan lama bekerja 

Berdasrkan identifikasi menurut lama bekerja akan dilihat beberapa lama para 

responden bekerja PT. Indonesia Multi Colour Printing. Dalam melakukan 

No Jeis kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 21 70% 

2 Perempuan 9 30% 

Jumlah 30 100% 
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indentifikasi menurut lama bekerja dan buat klasifikasi seperti pada tabel beerikut 

ini: 

Tabel 4.5 

Lama bekerja Responden 

No Masa Kerja Jumlah presentase 

1 1-9 bulan 9 30% 

2 1-10 Tahun 15 50% 

3 11-25 Tahun 6 20% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Pengolahan Data 

Responden dengan maa kerja 1-9 bulan (30%) menujukan karyawan yang baru 

direkrut. Responden dengan masa kerja 1-10 Tahun (50%) diperkirakan 

karyawan responden yang sudah lama bekerja antara 11-25 Tahun (20%) adalah 

karyawan lama dan sebagai sudah menduduk posisi yang strategis. 

4. Indetifikasi Responden Berdasarkan pendidikan  

Berdasarkan indentifikasi menurut pendidikan akan terlihat jumlah distribusi 

responden menurut jejang pendidikan, yang hasilnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Pendidikan Responden 

No Pendidikan Jumlah presentase 

1 SMU sederajat 3 30% 

2 D3 12 40% 

3 S1 & S2 15 50% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Pengolahan Data 

 

Responden yang memiliki S1 & S2 lebih mendominan dalam penelitian ini (50%) 

hal ini menujukan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh sebagai besar-besar 

para karyawan adalah S1 & S2, karena pendidikan S1 & S2 memang di utamakan 

di PT. Indonesa Multi Colour Printing yang memiliki pendidikan D3 (40%) 

menjukan karyawan MT ( Manajement Trainee). Responden yang memiliki 

pendidikan SMU menujukan karyawan yang bekerja sebagai office boy. 
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4.2  Analisa Data 

Objek penelitian adalah keseluruhan karyawan PT. Indonesi Multi Colour Printing 

yang beralamat di kawasan menara permai Jl. Raya Narogong Km 23,8 Cileungsi-

Bogor 16820 sebanyak 78 orang karwan dan diperoleh data dari penyebab 

kuesioner yang disebar secara acak kepada kurang lebih sebanyak 30 orang. 

  

4.2.1.  Analisis Regresi 

 Pada analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai 

berikut : 

 

  Y = a + b X 

a = ( ∑∑ ᵢ) ( ∑( ᵢ ² ) – ( ∑∑ ᵢ ) (∑(  ᵢ  Y ᵢ ) 

   n ∑∑ᵢ ²– ( ∑∑ᵢ)² 

 

b = n ∑ X ᵢ Y ᵢ– ( ∑ X ᵢ )( ∑ Y ᵢ ) 

   n ∑ X ᵢ²– (∑ X ᵢ)² 

 

a = (1803) (98757) ─ (1719) (103548) 

                30.98757 ─ (1719) 

 

a =        178058871 ─ 177999012 

                 2962710 ─ 2954961 

 

 

a =                 59859 

 

           7749 

a =     7,724 

 

Setelah nilai a diketahui selanjutnya nilai tersebut dimasukan ke dalam persamaan 

untuk mencari nilai b sebagai berikut: 

 

b =   30. 103548 ─ ( 1719 ) (1803 ) 
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  30. 98757 ─ (1719) ² 

 

b =  3106440 ─ 3099357 

2962710 ─ 2954961 

 

b =  7083 

             7749 

b = 0,914  

 

 Berdasarkan analisa tersebut didapat nilai a dan b sehingga pengaruh penempatan 

kerja karyawan (X) terhadap prestasi kerja karyawan (Y) dapat di notasikan 

dengan persamaan regresi Y = 7,724 + 0,914 X. Pengertian persamaan tersebut 

adalah apabila tidak ada pengaruh penempatan kerja (X=0), maka prestasi kerja 

karyawan akan bernilai sebanyak 7,724 satuan. Namun apabila terjadi 

peningkatan satuan atau unit variabel penempatan kerja karyawan (X=1), maka 

akan dipengaruhi peningkatan prestasi kerja karyawan sebesar 0,914 satuan. 

 

4.2.2. Koefisien Korelasi 

Untuk mengatahui tingkat eratnya atau kuatnya hubungan antara variabel bebas (X) 

terhadap variabel terkait (Y), menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

   n ∑ XiYi – ( ∑ Xi) ( ∑Yi ) 

 rxy=  

 

 

Dari penghitungan diperoleh : 

n =  30 

∑X = 1719 

∑Y = 1803 

∑XY = 103548 

∑X² = 98757 

∑Y² = 103548 

 

Sehingga didapatkan nialai r sebagai berikut : 

   2222 )()(.))(     YiYinXiXin
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n ∑ XiYi – ( ∑ Xi) ( ∑Yi ) 

rxy=  

 

 

r =  30. 103548 ─ ( 1719 ) (1803 ) 

√{ ( 30.98757 ( 1719 ) ² }{ (30.108769 – (1803)}² 

 

r  =  3106440 ─ 3099357 

 √(2962710) (2954961) (3263070) – (325089) 

r =  7083 

          

                         √  7749 . 12261 

        r =  7083 

 √ 95010489 

 

        r =  7083 

         9747,332 

 

       r = 0,726 

 

Pedoman Interpresti Koefisien Korelasi 

Interval Kofisien Tingkat hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,02 - 0,399 Rendah 

0,04 - 0, 599 Sedang 

0,60 - 0,779 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat Kuat 

  

Sumber : Sugiyono, Metode penelitian Bisnis (2012:25) 

 

 

 

   2222 )()(.))(     YiYinXiXin
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4.2.3 Analisa Koefisien Determinasi 

 Analisa Koefisien Determinasi (KD) digunakan untuk mengatahui seberapa besar 

kontribusi variabel penempatan kerja karyawan (X) dan variabel prestasi kerja karyawan 

(Y) dengan rumus: 

Kd =  r ² x 100% 

Kd = (0,726)² x 100% 

Kd  = 0,527x 100% 

Kd = 52,7 % 

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 52,7%  hal 

ini menujukan bahwa penempatan kerja karywan mempunyai pengaruh sebesar 52,7% 

terhadap prestasi karyawan. Sedangkan sisanya 47,3% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

4.2.4. Uji Keberartian Korelasi (Uji T) 

 Untuk mengatahui pengaruh yang ditimbulkan dari penempatan kerja karyawan 

terhadap prestasi kerja karyawn pada PT. Indonesia Multi Colour Printing dilakuakan 

perhitungan dengan Uji t dengan ketentuan tingkat kebebasan atau  Df = n – 2 dengan 

interval keyakinan 95% 

Diketahui r = 0,726 

  n = 30 

t hitung                     = r √n – 2  

      √ 1 – r ² 

t hitung  = 0,726 √30 – 2  

      √ 1– 0,726 ² 

t hitung  = 0,726 √  28  

 √1 – 0,527  

t hitung  =   0,726. (5,291) 

   √ 0,473 

thitung=   3,841 

     √ 0,687 

t hitung=  5,590 

 

t tabel = t (a / 2) ; (n – 2) 

t tabel = t (0,05/2) ; ( 30 – 2) 

t tabel = t (0,025) ; (28) 
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t tabel = 2,048 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa seperti tersebut diatas, diperoleh nilai t tabel  = 

(2,048), maka kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, terdapat 

pengaruh yang berarti antara penempatan kerja karyawan dengan prestasi kerja 

karyawan pada PT. Indonesia Multi Colour Printing. 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya, di gambarkan dalam bentuk kurva sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2.7 

Daerah Distribusi “T” 

 

 

Daerah Ho daerah 

ditolak Ho ditolak 

 Ha diterima 

                                                      Daerah Ho 

                                                         ditrima 

 

 

 

-5.590  -2.048      2.048  5.590 

   

 

 

Berdasarkan Perhitungan dan gamar, maka dinyatakan bahwa t hitungjatuh pada daerah 

penolakan Ho, maka dapat dinyatakan hipotesis nol yang dinyatakan tidak ada hubungan 

antara pengaruh penempatan kerja karyawan terhadap prestasi kerja karyawan ditolak dan 

hipotesis alternatif diterima. 
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V. Penutup 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisa dan pembahasn tetang pengaruh penempatan kerja karyawan 

terhadap prestasi kerja karyawan, maka dapat diambil kesimpulan: 

a. Hubungan antara penempatan kerja karyawan (X) dan prestasi kerja karyawan 

adalah 0,726 nilai koefisien korelasi ( r = 0,726 ) menunjukan bahawa hubungan 

ini kuat dan fositif. 

b. Pengaruh penempatan kerja karyawan dan prestasi kerja karyawan dapat 

ditunjukan dengan persamaan regresi sederhana yaitu : Y = 7,724 + 0,914 X. 

Pengertian persamaan tersebut adalah apabila tidak ada pengaruh penempatan 

kerja karyawan maka prestasi kerja karyawan akan bernilai 7,724 satuan. 

Sedangkan apabila terjadi peningkatan pengaruh penempatan kerja sebesar 0,914 

satuan. 

c. Sedangkan besar kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y) pada koefisien 

determinasi sebesar 0,527 berarti 52,7% prstasi kerja karyawan tersebut 

dipengaruhi oleh hubungan penempatan kerja karyawan, sisanya sebesar 47,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

d. Prestasi karyawan dipengaruhi hubungan penempatan kerja karywan dapat dilihat 

dari Uji t yang menunjukan “t” hitung sebesar 5,590 > t tabel (0,05) = 2.048, 

maka Ho ditolak dan diterima. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hubungan penempatan kerja 

karyawan mempunyai pengaruh terhadap prestasi karyawan dengan signifikasi 

dan transparan memberikan kontribusi terhadap variabel dan hipotesis, maka 

dapat dikatakan bahwa dalam upaya mencapai suatu tujuan. Peraturan kegiatan 

dalam organisasi adalah wahana dalam upaya mencapai suatu tujuan. Peraturan 

kegiatan dalam organisasi dalam upaya mencapai tujuan itu disebut manajemen 

yang membentuk dan mewarnai perilaku organisasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, selanjutnya untuk memberikan masukan yang 

berguna bagi keberhasilan pelaksanaan pekerjaan pada PT. Indonesi Multi Colour 

printing, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulisan memberikan saran-

saran yang diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam membuat kebijakan di 

lingkungan perusahaan. Saran-saran tersebut diantara lain: 
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a. Karena pengaruh penempatan kerja karyawan besar pengaruhnya khususnya 

karyawan banyak maka kapasitasnya karyawan kurang maka apa boleh buat 

perusahaan harus mengurai karyawan, jika perusahaan tidak melakukan tersebut 

maka karyawan akan terberkalai  

b. Karyawan yang  yang selalu menyelesaikan sesuai dengan kualitas yang 

ditentukan oleh perusahaan, sebaliknya jika persahaan tidak melakukan hal 

tersebut, maka akan berpengaruh bagi perushaan. 
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Pengaruh Prosedur Kredit Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. 

Summit Oto Finance di Mal Ciputra Cibubur 

 

Mulyadi 

Dosen STIE Pertiwi 

 

Abstraksi 

Mulyadi, SE.,MM Pengaruh Prosedur Kredit Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit 

Pada PT. Summit Oto Finance di Mal Ciputra Cibubur. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana hubungan prosedur kredit terhadap pengambilan keputusan kredit 

tanpa agunan pada bank mandiri cabang pulogadung dalam rangka untuk meningkatkan 

nilai prosedur kredit agar calon nasabah berminat mengambil kredit tanpa agunan 

mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi dan 

studi pustaka. Sedangkan teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah 

menggunakan teknik analisis regresi sederhana, analisis korelasi sederhana, koefisien 

determinasi dan uji t. Untuk penelitiannya dilakukan Pada PT Summit Oto Finance. 

Untuk menganalisis hubungan antara variable prosedur kredit dengan variable 

pengambilan keputusan kredit tanpa agunan yaitu kuat atau lembah nya hubungan 

variabel x (prosedur kredit) terhadap variabel y (pengambilan keputusan kredit tanpa 

agunan), maka digunakan metode analisa korelasi sederhana serta koefisien determinasi. 

Dari hasil penghitungan analisis korelasi sederhana dapat dilihat bahwa nilai r adalah 

0,693 yang artinya terdapat pengaruh yang kuat antara variabel x (prosedur kredit) 

dengan variabel y (pengambilan keputusan kredit tanpa agunan). Dari hasil penghitungan 

koefisien determinasi menunjukkan bahwa prosedur kredit mempunyai pengaruh 

terhadap pengambilan keputusan kredit tanpa agunan sebesar 48,02% sedangkan sisanya 

yaitu 51,98% dipengaruhi oleh faktor  lain. Sedangkan dari hasil penghitung ananalisis 

regresi sederhana dapat dilihat bahwa bila prosedur kredit ditambah nilai 1 satuan, maka 

akan menambah minat calon nasabah dalam mengambil kredit tanpa agunan sebesar 

5,349 satuan. 
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I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat yang mendesak seringkali membuat mereka kesulitan dalam 

menyediakan dana. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah dan swasta 

mendirikan lembaga pembiayaan kendaraan   bank dan lembaga pembiayaan 

kendaraan non bank. Salah satu lembaga perkriditan  adalah PT. Summit Oto Finance, 

perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan. Masyarakat secara umum 

cukup memilih kendaraan apa yang diinginkan lalu pihak perusahaan yang akan 

menyelesaikan pembayaran secara cash kepada pihak Dealer dan konsumen tersebut 

membayar secara kredit  kepada perusahaan PT. SUMMIT  OTO FINANCE.  Salah 

satu jenis kredit yang disalurkan adalah Kredit Kendaraan bermotor dengan agunan 

surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ditahan sampai kredit lunas baru 

surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor      (BPKB)  tersebut diserahkan kepada 

pemilik kendaraan yang ditujukan untuk umum masyarakat baik pegawai, atau 

karyawan swasta dan para pengusaha. 

Semakin banyak kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor  dengan 

cara kridit, dan yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi tranportasi dan efisiensi 

maka semakin besar  peluang yang bisa dimanfaatkan oleh. PT. SUMMIT OTO 

FINANCE untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha perkriditan  tersebut. 

Inilah salah satu faktor yang dilihat PT. SUMMIT OTO FINANCE. Akan tetapi di era 

globalisasi saat ini tidak hanya PT. SUMMIT OTO FINANCE saja yang menjalani 

bidang usaha tersebut, banyak sekali PT atau CV lainnya yang berkecimpung didalam 

bisnis ini sehingga persaingannya semakin ketat. Persaingan dan perkembangan yang 

cukup pesat pada usaha tersebut menjadikan masing-masing lembaga perkriditan 

harus berlomba-lomba  untuk memenangkan persaingan. Persaingan antar usaha 

tersebut tentunya akan lebih menguntungkan nasabah karena dapat memilih berbagai 

jasa perkriditan yang ditawarkan. Kualitas produk dan layanan akan menentukan 

apakah lembaga perkriditan  tersebut mampu bersaing di pasar global atau tidak. 

Syarat sederhana yang harus dipenuhi adalah kemampuan dalam menyediakan produk 

dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Manajemen lembaga 

perkreditan  tersebut dituntut untuk bisa merespon dengan cepat dan tepat apa yang 

dibutuhkan masyarakat saat ini. Sebagai perusahaan jasa, bank mandiri harus 

berorientasi pada kualitas pelayanan yang diberikan sehingga mampu menciptakan 

kepuasan bagi para nasabahnya.  Adapun manfaat dari kepuasan nasabah adalah 
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meningkatkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan nasabah, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian uang, dapat terciptanya rekomendasi dari 

mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga semakin banyak 

orang yang membeli dan menggunakan produk tersebut. Adapun persaingan bisnis 

dibidang perbankan yang nampak akhir-akhir ini adalah persaingan dalam penyaluran 

kredit, baik untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun untuk konsumsi 

individu debitur seperti pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor, rekreasi 

dan lain-lainnya. 

1.1 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pprosedur Kredit pada PT. Summit Oto Finance di Mal Ciputra 

Cibubur. 

2) Bagaimana keputusan pembelian kredit pada PT. Summit Oto Finance di Mal 

Ciputra Cibubur. 

3) Seberapa besar pengaruh prosedur kredit terhadap pengambilan keputusan kredit 

pada PT. Summit Oto Finance. di Mal Ciputra Cibubur. 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Prosedur Pengajuan Kredit pada PT. Summit Oto Finance di Mal Ciputra Cibubur. 

2) Laporan persetujuan kredit pada bulan Januari – Desember 2013 pada PT. Summit 

Oto Finance di Mal Ciputra Cibubur. 

3) Batasan lokasi penelitian adalah pada PT. Summit Oto Finance di Mal Ciputra 

Cibubur. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh prosedur kredit terhadap pengambilan keputusan kredit 

pada PT. Summit Oto Finance di Mal Ciputra Cibubur. 

Adapun manfaat dari  penelitian ini adalah sebagi berikut:  

a. Manfaat praktis 

Untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat pada waktu kiliah secara teori dengan 

praktek dilapangan.  

b. Manfaat bagi perusahaan  

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan agar dapat menerapkan teori 

dengan keadaan dilapangan yang sesungguhnya. 
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Landasan Teori 

2.1. Pengertian Pemasaran 

Pengertian pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian 

proses untuk menciptakan, mengomunikasikan dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengolola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan  pemangku kepentingannya (Philip Kotler; 5). 

Menurut American Marketing Association (AMA) pemasaran adalah, suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan dan 

memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya (Philip 

kotler:5). Sedangkan menurut Stanton (1996:6) pemasaran adalah, suatu system 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencana, 

menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

2.2. Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah, tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam 

suatu perusahaan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Mulyadi 

(2001;95) mendefinisikan prosedur sebagai berikut: prosedur adalah suatu urutan 

kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi secara berulang-ulang. Pengertian Kredit, Dalam bahasa latin Kredit disebut 

Credete yang artinya percaya. Maksudnya, memberikan kepercayaan kepada 

penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai 

perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga 

mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka 

waktunya. (Kasmir, 2004;93).  

edangkan menurut undang-undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998 kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. (Kasmir, 2004;92)  Unsur – unsur kredit, Menurut 

Kasmir (2004;95) unsur – unsur yang terdapat dalam kredit adalah: 



45 

 

1. Kepercayaan, Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali 

dimasa tertentu dimasa yang akan datang.  

2. Kesepakatan, Kesepakatan dalam unsur kredit ini dituangkan dalam suatu 

perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing.  

3. Jangka waktu, Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. 

Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau 

jangka panjang.  

4. Resiko, Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula 

sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh 

nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi 

bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan 

lainnya.  

5. Balas jasa, Merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan 

biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. 

II. Metodologi Penelitian 

3.1.   Kerangka Pemikiran 

   Prosedur adalah, tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam 

suatu perusahaan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Mulyadi 

(2001;95) mendefinisikan prosedur sebagai berikut: prosedur adalah suatu urutan 

kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi secara berulang-ulang.  

  Kredit, Dalam bahasa latin Kredit disebut Credete yang artinya percaya. 

Maksudnya, memberikan kepercayaan kepada penerima kredit bahwa kredit yang 

disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima 

kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk 

membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya. (Kasmir, 2004;93) 

Sedangkan menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 
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pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2004;92)  

Keputusan Kredit, Pengertian pengambilan keputusan kredit yaitu sebuah proses 

keputusan mengambil kredit pada suatu bank (Philip Kotler, 2002;207), menurut 

Griffin (2002) Keputusan dalam mengambil kredit adalah suatu tindakan memilih 

satu alternative dari serangkaian alternative yang ada. Sedangkan menurut 

Schiffman Kanuk (2004) keputusan dalam mengambil kredit adalah pemilihan 

dari dua atau lebih alternative pilihan keputusan pengambilan kredit, artinya bahwa 

seseorang dapat membuat keputusan harus tersedia alternatif lainnya. Jadi 

berdasarkan pendapat diatas, keputusan dalam mengambil kredit adalah suatu 

proses yang dilakukan nasabah pada saat mengambil kredit, kemudian nasabah 

memilih satu alternatif dari alternatif yang ada. 

 

Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rachmat Firdaus dan Maya Arianti serta Kotler dan Amstrong 2001;222 

 

Hipotesis  

 Hipotesis penelitian merupakan pemecahan masalah sementara atas masalah-

masalah penelitian. Hipotesis adalah pernyataan atau proposisi yang belum dibuktikan 

mengenai sebuah faktor atau fenomena yang menjadi perhatian peneliti. Hipotesis 

merupakan pernyataan hubungan mengenai apa  yang dicari dan yang ingin dipelajari 

oleh peneliti. Adapun hipotesis yang akan diuji hubungannya dalam penelitian ini, adalah: 

Prosedur Kredit 

1. Persiapan Kredit 

2. Analisis atau penilaian 

Kredit 

3. Keputusan Kredit 

4. Pelaksanaan 

administrasi  Kredit 

5. Supervisi kredit  / 

Pembinaan Debitur 

Keputusan Pengambilan 

Kredit  

1. Pengenalan Kebutuhan  

2. Pencairan  

3. Informasi berbagai 

alternatif 

4. Keputusan mengambil 

kredit 

5. Prilaku pasca 

mengambil kredit 
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Ho = Tidak terdapat pengaruh antara prosedur kredit terhadap pengambilan keputusan 

Kredit pada PT.Summit Oto Finance. 

H1 = Terdapat pengaruh antara prosedur kredit terhadap pengambilan keputusan Kredit 

pada PT.Summit Oto Finance. 

 

3.2.  Definisi Operasional 

Prosedur adalah tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja 

dalam suatu perusahaan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Mulyadi 

(2001;95) mendefinisikan prosedur sebagai berikut: prosedur adalah suatu urutan 

kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi secara berulang-ulang. Dalam bahasa latin Kredit disebut Credete yang 

artinya percaya. Maksudnya, memberikan kepercayaan kepada penerima kredit 

bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan 

bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban 

untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya. (Kasmir 

2004;93). Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Kasmir, 2004;92). Pengertian 

pengambilan keputusan kredit yaitu sebuah proses keputusan mengambil kredit pada 

suatu bank (Philip kotler, 2002;207), menurut Griffin (2002) Keputusan dalam 

mengambil kredit adalah suatu tindakan memilih satu alternative dari serangkaian 

alternative yang ada. Sedangkan menurut Schiffman Kanuk (2004) keputusan 

dalam mengambil kredit adalah pemilihan dari dua atau lebih alternative pilihan 

keputusan pengambilan kredit, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan 

harus tersedia alternative lainnya. Jadi berdasarkan pendapat diatas, keputusan dalam 

mengambil kredit adalah suatu proses yang dilakukan nasabah pada saat mengambil 

kredit, kemudian nasabah memilih satu alternatif dari alternatif yang ada. Dari uraian 

dari para beberapa pendapat tersubut di atas, maka penulis menyimpiulkan prosedur,  

kredit  adalah Pengubahan konsep-konsep yang berupa kerangka dengan kata-kata 

yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji dan ditentukan 

kebenarannya oleh orang lain. 
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a. Persiapan Kredit 

b. Analisis atau penilaian kredit  

c. Keputusan Kredit 

d. Pelaksanaan dan administrasi kredit 

e. Supervisi kredit dan pembinaan debitu 

Dari uraian dari para beberapa pendapat tersubut di atas, maka penulis 

menyimpiulkan, Pengambilan Keputusan adalah suatu tindakan memilih satu 

alternative dari serangkaian alternative yang ada. Bertolak dari pengertian prosedur 

kredit dan pengambilan keputusan kredit tersebut, maka sebelum penelitian 

dilakukan setiap definisi konsep diubah menjadi definisi operasional yang lebih rinci 

sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan penelitian.  

Tabel 1. 1  

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Sub-variabel Indikator 
No. 

Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur 

Kredit (X) 

1. Persiapan Kredit 

a. Mempersiapkan persyaratan-

persyaratan kredit 

b. Mengisi aplikasi permohonan 

kredit  

 

2. Analisis atau  

penilaian kredit  

a. Melakukan BI Checking 

b. Melakukan survey atau 

wawancara I  

 

3. Keputusan Kredit  a. Melakukan wawancara II 

b. Menjelaskan biaya-biaya 

kredit 

 

4. Pelaksanaan 

administrasi kredit 

a. Melengkapi surat domisili  

b. Realisasi kredit 
 

5. Supervisi kredit / 

pembinaan debitur  

a. Memberikan informasi 

tentang sisa kredit  

b. Memberikan kemudahan 

informasi tentang program-

program menarik lainnya 
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Pengambilan 

Keputusan 

Kredit (Y)   

1. Pengenalan 

Kebutuhan  

a. Menyediakan informasi 

pada saat diminta  

b. Menjelaskan produk 

sesuai dengan kebutuhan  

 

 

 2. Pencairan  

a. Realisasi kredit yang 

cepat  

b. Kepuasan akan kredit 

yang ditawarkan  

 

 

3. Informasi 

berbagai 

alternatif 

a. Menyediakan informasi 

tentang produk KTA 

b. Menyediakan program 

alternatif lainnya 

(program marketing) 

 

 

4. Keputusan 

Mengambil 

Kredit  

a. Mempertimbangkan 

untuk mengajukan KTA 

b. Tertarik untuk 

mengajukan KTA 

 

 

5. Perilaku Pasca 

mengambil 

kredit  

a. Memberikan informasi 

tentang sisa kredit  

b. Memberikan pelayanan 

complain atau pengajuan 

top up 

 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data. Adapun tujuan 

penggunaan metode-metode tersebut adalah agar mempermudah dalam penelitian. 

Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Studi Lapangan (field research), Studi lapangan adalah melakukan peninjauan 

secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menyusun 

skripsi. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh obyek penelitian 

yang meliputi: 

a. Metode Observasi atau Pengamatan, Observasi yaitu pengamatan secara 

langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan pada PT. Summit 

Oto Finance di Mal Ciputra Cibubur. 
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b. Metode Interview atau Wawancara, Interview atau wawancara dilakukan 

langsung dengan salah satu pegawai yang berwenang pada PT. Summit Oto 

Finance di Mal Ciputra Cibubur. 

Dan juga dilakukan wawancara langsung dengan nasabah atau koresponden. 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan judul 

skripsi yang sedang disusun penulis. 

c. Dokumentasi, Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis 

berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari PT Summit Oto 

Finance di Mal Ciputra Cibubur. 

d. Studi Kepustakaan (Library research) 

3.4. Populasi dan Sampel 

Sebelum menetapkan metode penarikan sampel harus diketahui terlebih dahulu 

populasi dan sampel penelitian. Turmudi dan Harini (2008;9) mengemukakan 

pengertian populasi adalah himpunan semua individu atau objek yang menjadi bahan 

pembicaraan atau bahan studi oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh masyarakat yang berperan sebagai nasabah Bank Mandiri. Dalam hal ini 

kami memfokuskan populasi penelitian pada masyarakat di wilayah pulogadung.   

Sedangkan pengertian sampel menurut Turmudi dan Harini (2008;11) adalah 

himpunan bagian dari populasi yang dipilih peneliti untuk diobservasi. Karena 

jumlah populasi (N) yang terlalu besar yaitu 1.500 jiwa dan keterbatasan dana, 

waktu serta tenaga yang dimiliki, maka jumlah sampel (N) yang akan diambil akan 

dihitung berdasarkan teori penetapan jumlah sampel menurut Slovin, dimana peneliti 

menetapkan kesalahan (e) 5%. Ini juga didasarkan atas teori pengambilan sampel 

menurut Guildford (1987;125) dimana jumlah sampel yang diambil adalah lebih 

besar dari persyaratan minimal. Maka jumlah sampel yang di ambil adalah:  

  
 

      
    

    

       (   )
  

    

    
  

    

  
 = 93,75  

 

Jadi sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini sebanyak 100 orang didasarkan 

dari pembulatan perhitungan slovin 93,75 dengan nilai kesalahan sebesar 5%.  
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IV. Pembahasan Dan Hasil Penelitian 

1.1. Gambaran umum Responden  

Menurut Sugiyono (2011:53), populasi adalah, wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek atau yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan 

populasi penelitian secara jelas dengan berbagai pertimbangan. Karena tujuan 

penelitian untuk mengidentifikasi dan melakukan pengukuran pengaruh  Prosedur 

kredit terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. Summit Oto Finance, Mal 

Ciputra Cibubur. maka populasi penelitian dibatasi pada lingkup PT. Summit Oto 

Finance, Mal Ciputra Cibubur.  yaitu keseluruhan jumlah pegawai yang bekerja di 

PT. Summit Oto Finance, Mal Ciputra Cibubur berjumlah 250  orang karyawan, 

kemudian diambil dari sampel populasi tersebut sebanyak 100 orang karyawan. 

Artinya dalam penelitian ini setiap angggota populasi sekaligus menjadi anggota 

sampel, karena jumlah subjek kurang dari 250, maka disebut sebagai penelitian 

populasi. Sebelum penulis membahas data tentang prosedur dan pengambilan 

keputusan kredit tanpa agunan, penulis akan menguraikan karakteristik responden. 

Adapun karakteristik yang dapat penulis jelaskan adalah sebagai berikut:  

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 4.2 

Jenis kelamin responden 

No Jenis Kelamin Jumlah persentase 

1 Laki – laki 60 60% 

2 Perempuan 40 40% 

Jumlah 100 100% 

     Sumber data: Kuesioner yang diisi oleh responden  

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden terbanyak adalah laki-laki 

yang berjumlah 60 responden atau 60% dan sisanya sebanyak 40 responden atau 40%  

adalah perempuan. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Adapun karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 
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Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Usia 

No Usian (Tahun) Jumlah persentase 

1 21 – 30 Tahun  63 63% 

2 30 – 40 Tahun  22 22% 

3 40 – 50 Tahun  10 10% 

4 50 – 55 Tahun 5  5% 

Jumlah  100 100% 

                 Sumber data: kuesioner yang diisi responden  

 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah usia 21 

– 30 tahun yang berjumlah 73 responden atau 73%, sedangkan sisanya responden 

yang berusia 30 – 40 tahun sebanyak 22 responden atau 22% dan responden yang 

berusia 40 – 50 tahun sebanyak 10 responden atau 10%. 

 

c. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan  

Komposisi pendidikan terakhir responden para pegawai yang mengajukan Kredit 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Pendidikan  

No Pendidikan Jumlah persentase 

1 SD - 
0% 

2 SLTP - 0% 

3 SLTA 45 
45% 

4 DIPLOMA 28 
28% 

5 S1 22 22% 

6 S2 / S3 5 
5% 

Jumlah 100 
100% 

 Sumber Data: Kuesioner yang diisi responden 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas pendidikan terakhir 

responden yang mengajukan Kredit adalah responden yang memiliki tingkat 

pendidikan SLTA berjumlah 45 responden atau 45%, responden yang memiliki 

tingkat pendidikan Diploma berjumlah 28 responden atau 28% dan responden yang 

memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 22 responden atau 22% sedangkan 

responden yang memiliki tingkat pendidikan S2/S3 berjumlah 5 responden atau 

5%.  

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Tujuan Pengajuan Kredit  

Komposisi tujuan responden dalam mengajukan Kredit dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.5 

Tujuan Pengajuan Kredit  

No  Tujuan  Jumlah  Persentase 

1 Renovasi Rumah  35  35% 

2 Pendidikan  38 38% 

3 Kesehatan  12 12% 

4 Hiburan  5 5% 

5 Kebutuhan keluarga 

lainnya  

10 10% 

Jumlah  100 100% 

             Sumber data: Kuesioner yang diisi responden 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan responden mengajukan 

Kredit adalah untuk renovasi rumah sebanyak 35 responden atau 35%, untuk 

pendidikan berjumlah 38 responden atau 38%, untuk kesehatan berjumlah 12 

responden atau 12%, untuk hiburan berjumlah 5 responden atau 5% sedangkan 

untuk kebutuhan keluarga yang lainnya adalah 10 responden atau 10%.  

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Limit Kredit  

Adapun karakteristik responden berdasarkan limit pengajuan kredit dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini:  
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Tabel 4.6 

Karakteristik Responden berdasarkan Limit Pengajuan Kredit 

No  Limit Kredit  Jumlah  Persentase 

1 10.000.000 – 50.000.000 20 20% 

2 50.000.000 – 100.000.000 20 20% 

3 100.000.000 – 150.000.000 17 17% 

4 150.000.000 – 200.000.000 18 18% 

5 200.000.000 – 250.000.000 15 15% 

6 250.000.000 – 300.000.000 7 7% 

7 300.000.000 – 350.000.000 3 3% 

Jumlah  100 100% 

Sumber data: kuesioner yang diisi responden 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa limit kredit yang diajukan oleh 

mayoritas responden adalah Rp.10.000.000 – Rp.50.000.000 berjumlah 20 

responden atau 20% dan Pengajuan kredit Rp.50.000.000 sampai dengan 

Rp.100.000.000 berjumlah 20 responden atau 20%, sedangkan sisanya mengajukan 

Rp.100.000.000 – Rp.150.000.000 berjumlah sebanyak 17 responden, yang 

mengajukan kredit Rp.150.000.000 – Rp.200.000.000 berjumlah 18 responden dan 

yang mengajukan kredit Rp.200.000.000 – Rp.250.000.000 berjumlah 15 

responden, yang mengajukan kredit Rp.250.000.000 – Rp.300.000.000 berjumlah 7 

responden  serta yang mengajukan kredit Rp.300.000.000 – Rp.350.000.000 

berjumlah 3 responden atau 3%. 

1.2.  Nilai Variabel X (Prosedur Kredit) dan Variabel Y (Pengambilan Keputusan 

Kredit) 

a. Nilai Variabel X 

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada kerangka pemikiran bahwa 

prosedur kredit adalah sebagai berikut:  

1. Persiapan kredit 

2. Analisis atau penilaian kredit 

3. Keputusan kredit 

4. Pelaksanaan administrasi kredit 

5. Supervisi kredit / pembinaan debitur 
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Kelima sub-variabel tersebut diajukan dalam bentuk angket atau pertanyaan 

kepada 100 responden dalam bentuk skala likert.Berikut ini total nilai dari  

 

variable X   

b. Penghitungan analisis data 

Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dari 

satu variabel independent dengan satu variabel dependen. 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah Y= a + bx 

Keterangan:  

Y : Variabel dependen (Pengambilan Keputusan Kredit) 

X : Variabel independen (Prosedur kredit) 

a : Konstanta 

b : Koefisien regresi 

Adapun nilai a dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

                                           a 
(  ) (   )  (  ) (   )

         (  ) 
 

   
(    )(      )   (    )   (      )

             (    ) 
 

  
                        

                     
 

  
       

      
 

= 4,421 

 

Dan nilai b dapat dihitung dengan rumus: 

  
      (      )

         (  ) 
 

  
              (           )

               (    ) 
 

  
                     

                     
 

  
      

      
 

= 0,929 

Selanjutnya dihitung nilai Y sebagai berikut:  
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Lalu dihitung nila X dengan cara berikut ini:  

  
  

 
 

  
    

   
 

        

Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut: 

Y = a + b.x 

    = 4,42 + 0,929x 

Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi 

bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila individu dalam variabel 

independen ditetapkan. Misalnya jika nila x adalah 1, maka nilai rata-rata pada variabel y 

adalah sebagai berikut:  

Y = 4,42 + 0,929x 

    = 4,42 + (0,929 x 1) 

    = 4,42 + (0,929) 

    = 5,349 

 

Dari hasil persamaan sederhana diatas dapat diartikan bahwa apabila nilai prosedur kredit 

bertambah 1, maka akan dapat mengubah minat pengambilan kredit pada PT.SUMMIT 

OTO FINANCE. 

4.3.Analisis koefisien korelasi sederhana 

 Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis koefisien 

korelasi (r) yaitu sebuah tehnik analisis data untuk mengetahui tingkat eratnya atau 

kuatnya pengaruh yang ada antara variabel prosedur kredit terhadap variabel 

pengambilan keputusan kredit. 

r 
(     ) –(     )

√(     )   (  )  (     )  (  ) 
 

 r 
(            ) –(           )

√(            )   (    )  (            )  (    ) 
 

r 
(          ) –(          )

√                                             
 

r 
      

√              
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r 
      

√             
 

r 
      

      
 = 0,693 

Dari perhitungan koefisien korelasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai r 

= 0,693 yang artinya terdapat hubungan anatara variabel pengaruh prosedur kredit 

terhadap pengambilan keputusan kredit pada P.T. Summit Oto Finance di Mal Ciputra 

Cibubur 

Pedoman interprestasi koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

 

1.3. Analisis Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

variabel x terhadap variabel y, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

KD = r
2
 x 100% 

 = 0,693
2
 x 100% 

 = 48,02 % 

Dari hasil perhitungan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi prosedur 

kredit (variabel x) terhadap pengambilan keputusan kredit (variabel y) adalah 

48,02% sedangkan selisihnya yaitu 51,98% merupakan pengaruh dari faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.5.Uji Koefisien Korelasi (Uji T) 

 Uji T digunakan untuk mengetahui tingkat keberartian koefisien korelasi (r) yang 

dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian:  

 

Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:  

Ho diterima jika t hitung < t tabel 

Ho ditolak jika t hitung > t tabel 

        Diketahui:  
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r = 0,693 

        n = 100 

          
 √   

√    
 

          
     √     

√        
 

          
             

√       
 

          
     

√     
   

     

     
        

jika taraf kesalahan a = 5% (0,05) dan uji dua pihak dengan dk = n-2, maka untuk 

menghitung t tabel adalah sebagai berikut:  

 t tabel = a. (n – 2) 

  = 0,05 (100 – 2) 

  = 0,05 x 98 

  = 4,9 

Dari perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa t hitung = 9,195 dan t tabel = 4,9. 

Dengan demikian t hitung > t tabel yang artinya Ho ditolak sehingga kesimpulannya 

adalah terdapat hubungan yang signifikan antara prosedur kredit dengan pengambilan 

keputusan kredit. 

V. Kesimpulan Dan Saran 

5.1Simpulan 

 Pada bab terakhir ini, penulis akan mengambil kesimpulan dari seluruh 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pengaruh 

prosedur kredit terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. Summit Oto Finance 

di Mal Ciputra Cibubur. 

 Adapun dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 100 orang responden 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Dari analisis regresi sederhana yang menggunakan persamaan Y= a + bx dapat 

diartikan bahwa bila setiap kenaikan nilai prosedur kredit bertambah 1 (satu) 

satuan maka akan menambahkan minat pengambilan kredit tanpa agunan sebesar 

5,349 satuan. 

2. Dari perhitungan koefisien korelasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat nilai r = 0,693 yang artinya terdapat hubungan anatara variabel pengaruh 

prosedur kredit terhadap pengambilan keputusan kredit pada P.T. Summit Oto 

Finance di Mal Ciputra Cibubur 
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3. Dari penghitungan analisis koefisien determinasi yang menggunakan persamaan 

            diperoleh nilai sebesar 48,02% menunjukkan bahwa besarnya 

kontribusi atau pengaruh variabel prosedur kredit (x) terhadap pengambilan 

keputusan kredit tanpa agunan (y) adalah 48,02% sedangkan 51,98% adalah 

pengaruh dari faktor-faktor lain.  

4. Kemudian dari penghitungan uji koefisien korelasi  (Uji t) yang menggunakan 

persamaan  

         
  √    

√     
 

Diperoleh nilai t hitung =9,195 dan t tabel =4,9 yang artinya Ho di tolak. Ini 

berarti terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel prosedur 

kredit (x) dengan variabel pengambilan keputusan kredit tanpa agunan (y). 

5.2  Saran – saran 

Adapun saran dari penulis kepada PT. Summit Oto Finance. Adalah sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan nilai keosioner yang penulis ajukan kepada 100 orang responden 

terdapat tiga pertanyaan yang memperoleh nilai terendah yaitu pertanyaan nomor 

3, 5 untuk variabel x dengan total nilai 335 dan 344 dan nomor 18  untuk 

pertanyaan pada variabel y dengan total nilai 369 

Berikut ini pertanyaan dan saran terhadap nomor 3, 5 dan 8 diatas:  

 

b. Berdasarkan hasil penelitian. 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada manajemen PT. Summit Oto 

Finance berdasarkan hasil kesimpulan adalah yang diambil dari hasil 

penghitungan koefisien determinasi dimana pengaruh variabel prosedur kredit 

terhadap pengambilan keputusan kredit tanpa agunan hanya sebesar 48,02% 

adalah agar meningkatkan nilai prosedur kredit menjadi lebih mudah dan cepat 

karena prosedur kredit yang mudah dan cepat akan menambah minat calon 

nasabah dalam mengambil kredit tanpa agunan yang ditawarkan dan begitu juga 

sebaliknya.   

c. Adapun saran yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya adalah:  

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel 

independen lainnya seperti lokasi, pelayanan, bunga kredit dan lain-lainnya 

yang tentu dapat mempengaruhi variabel dependen pengambilan keputusan 
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kredit tanpa agunan. Hal ini dikarenakan pada hasil penghitungan 

menggunakan persamaan korelasi determinasi seperti yang sudah dijelaskan 

pada kesimpulan point “C” diatas bahwa pengaruh prosedur kredit terhadap 

pengambilan keputusan kredit tanpa agunan hanya berpengaruh sebesar 

48,02% sedangkan faktor lain yang mempengaruhinya sebesar 51,98%. 

Jumlah indikator untuk masing-masing variabel sebaiknya diperbanyak lagi 

untuk mengurangi error dengan demikian hasil penelitiannya akan 
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Mahasiswa STIE Pertiwi 

 

Abstraksi 

PT. Shinkobe Engineering adalah adalah perusahaan yang berurusan 

dengan fabrikasi, desain, servis & perbaikan peralatan mekanis untuk minyak dan 

gas, pertambangan, peralatan tugas berat & industri otomotif. Perusahaan 

manufaktur yang siap memberikan pelayanan terbaik. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan PT Shinkobe Engineering. Penelitian ini dilakukan di 

PT Shinkobe Engineering dengan menggunakan sampel penelitian 63 karyawan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan instrumen penelitian yaitu 

kuesioner yang berisi pertanyaan untuk mengukur budaya organisasi dan kinerja. 

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis 

regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS.    

 

Hasil pengolahan data menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan yang diberikan oleh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT 

Shinkobe Engineering. Dengan demikian semakin tinggi budaya organisasi PT 

Shinkobe Engineering, maka semakin tinggi tingkat kinerja karyawan yang ada di 

perusahaan tersebut. Hal ini ditunjukan dengan melihat thitung dari variabel budaya 

organisasi sebesar 7,809 yang mana nilainya lebih besar dari ttabel 1,999 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 tingkat signifikansi tersebut lebih rendah dari 

0,05. 

 

Penelitian juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan yang diberikan oleh budaya organisasi yang mempunyai pengaruh yang 

kuat dalam mempengaruhi terciptanya kinerja karyawan PT Shinkobe 

Engineering secara optimal, nilai R (korelasi) yang dihasilkan adalah 0,618 maka 

dapat dikatakan bahwa budaya organisasi dan kinerja berhubungan positif. 

Sedangkan koefisien determinasi R
2
 (R Square) adalah 0,381 yang artinya adalah 

kemampuan variabel budaya organisasi dalam mepengaruhi kinerja karyawan di 

PT Shinkobe Engineering adalah sebesar 38,1% sedangkan 61,9% adalah 

sumbangsih dari faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Kinerja  
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Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting pada 

perusahaan. Sampai kapanpun peran tersebut tidak akan tergantikan. Meskipun 

sekarang telah memasuki dunia digital. Tetap saja perkembangan teknologi 

tersebut hanya bisa memudahkan bukan menggantikan. Kini perusahaan telah 

banyak menggunakan mesin atau robot dalam melaksanakan pekerjaannya. Akan 

tetapi secanggih apapun mesin atau robot tentu membutuhkan manusia dalam hal 

pengoperasiannya. Menurut Ndraha dalam Lijan Poltak Sinambela (2016:09), 

menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “Peduduk yang siap, mau dan 

mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional.” 

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam keberhasilan 

instansi atau perusahaan. Salah satunya melalui pengelolaaan SDM yang baik 

adalah kunci sukses tercapainya tujuan instansi atau perusahaan. 

Tantangan utama yang sesungguhnya adalah bagaimana dapat menciptakan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menghasilkan kinerja optimal untuk 

mencapai tujuan suatu perusahaan/organisasi. Banyak faktor yang mempengaruhi 

tinggi atau rendahnya kinerja karyawan. Salah satunya adalah budaya organisasi. 

Setiap organisasi memiliki budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi. 

Pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya 

organisasi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan 

organisasi yang lain. Kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi 

anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul 

pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri 

individual. Keempat, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem 

sosial.  

Budaya organisasi menurut Wibowo (2017:16): Budaya organisasi adalah 

filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-

nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara 

melakukan sesuatu dalam organisasi. 

 Keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan semua 

sumber daya manusia di organisasi dalam melaksanakan kinerjanya. Budaya 

diungkapkan melalui sikap, sistem keyakinan, impian, perilaku, nilai-nilai, tata cara 
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dari perusahaan, dan terutama melalui tindakan serta kinerja pekerja dan 

manajemen.  

1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah banyak permasalahan yang harus 

diselesaikan. Agar penelitian ini lebih fokus, terarah, dan mendalam, maka 

penelitian ini diutamakan pada permasalahan terpenting. Oleh karena itu, penulis 

membatasi pada permasalahan kurangnya impelementasi budaya organisasi, 

sehingga berpengaruh pada menurunnya kinerja karyawan. Dalam penelitian ini, 

penulis akan mencoba menggunakan teknik analisis korelasi product moment. 

Bertujuan untuk mengemukakan ada atau tidaknya hubungan diantara variabel 

yang diteliti. Apabila terdapat hubungan maka dapat diketahui seberapa erat 

hubungan tersebut. Dengan demikian, masalah yang diteliti dalam penelitian ini 

dibatasi pada teknik analisis korelasi product moment dalam pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan 

masalah yang akan dikaji lebih mendalam yaitu: 

1)  Bagaimana budaya organisasi pada PT. Shinkobee Engineering? 

2) Bagaimana kinerja karyawan PT. Shinkobe Engineering? 

3) Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan PT. Shinkobe Engineering? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui budaya organisasi yang ada di PT. Shinkobe 

Engineering. 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan PT. Shinkobe Engineering. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan PT. Shinkobe Engineering. 

Tinjauan Pustaka 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Castetter dan Heisler (hal 38-39) menerangkan bahwa tinjauan pustaka 

mempunyai enam kegunaan, yaitu: mengkaji sejarah permasalahan; membantu 

pemilihan prosedur penelitian; mendalami landasan teori yang berkaitan dengan 
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permasalahan; mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu; 

menghindari duplikasi penelitian; menunjang perumusan masalah. 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Manajemen sebagai ilmu, karena telah dipelajari sejak lama 

dan dalam menjelaskan gejala-gejala manajemen telah diteliti menggunakan 

metode ilmiah. Kemudian dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang 

diwujudkan dalam bentuk sebuah teori. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni, 

untuk mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama dengan orang lain. Sehingga 

kesuksesaan suatu organisasi dipengaruhi oleh sifat dan bakat manajer. Dalam 

proses pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri, perasaan, intelektual 

dan kreatifitas. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen yang berfokus dengan pengelolaan pemberdayaan manusia 

adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Cabang ilmu manajemen yang secara 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Disadari 

bila MSDM merupakan ilmu yang mengakui pentingnya unsur manusia. Karena 

sumber daya yang cukup potensial dan sangat dominan dalam organisasi ataupun 

perusahaan. Oleh karena itu sebuah organisasi dan perusahaan harus mampu 

mengkordinir, memberi bimbingan, motivasi dan mengevaluasi agar tercipta 

sumber daya manusia yang berkualitas. Dan membentuk tenaga kerja yang efektif 

dan efisien. 

Metode Penelitian  

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  

3.1.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

untuk melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti bersifat sebab akibat 

(kausal). Variabel tersebut yaitu variabel independen (bebas) dan dependen 

(terikat). Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap dependen (Sugiyono, 2014:50). 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

budaya organisasi (X) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Shinkobe 

Engineering. Maka metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu 
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penelitian yang berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. 

(Sugiyono, 2016:7). 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2014:35). 

Dalam penelitian  kuantitatif masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah 

jelas. Setelah masalah diidentifikasi, dan dibatasi, maka selanjutnya masalah 

tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat 

pertanyaan. Dengan pertanyaan ini maka akan dapat memandu peneliti untuk 

kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka 

peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi teori dalam 

penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian 

tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori 

tersebut dinamakan hipotesis, maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. (Sugiyono, 2017:31). 

Penelitian kuantitatif kebenaran di luar dirinya sehingga antara peneliti 

dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Dengan 

menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, maka peneliti hampir 

tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. 

(Sugiyono, 2014:50). Dalam penelitian ini juga, peneliti ingin memperdalam 

tingkat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Shinkobe 

Engineering dan dengan mendeskripsikannya menggunakan rumus statistik 

sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian kuantitatif. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:37) kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang 

bersifat menanyakan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 

Gambar di bawah ini menjelaskan bahwa penelitian asosiatif ini merupakan 

penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lainnya. 

Gambar 3.1.2 

Desain Penelitian 

 
Variable X 

Budaya Organisasi 
Variable Y 

Kinerja Karyawan 
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3.2 Populasi, sampel, dan teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2107:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi penelitian skripsi ini dibatasi ruang lingkupnya yaitu karyawan pada PT 

Shinkobe Engineering dengan jumlah  karyawan  staff  12 orang dan bagian 

produksi 51 orang  total jumlahnya 63 orang. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi 

relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, 

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. (Sugiyono, 2017:85). 

Dikarenakan jumlah populasi divisi staff berjumlah 12 orang dan divisi 

produksi 51 orang, dalam hal ini penulis mengambil jumlah keseluruhan populasi 

untuk dijadikan sampel agar meminimalisir kesalahan. 

Hasil dan Analisis Data 

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas Budaya Organisasi 

Pengujian validitas di dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan 

metode koefisien korelasi melalui SPSS. Kemudian di bawah ini merupakan dasar 

pengambilan keputusan uji validitas, antara lain : 

1. Jika nilai r hitung  >  r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam kuesioner di nyatakan valid. 

2. Jika nilai r hitung  ≤  r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam kuesioner di nyatakan tidak valid. 
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3. Data yang di nyatakan tidak valid sebaliknya dibuang dan tidak 

digunakan sebagai perhitungan lebih lanjut, agar hasil penelitian menjadi lebih 

baik. 

 Tanggapan responden terhadap pernyataan budaya organisasi dan kinerja 

karyawan berdasarkan hasil kuesioner responden, di uji validitas dengan 

membagikan kuesioner ke 63 orang responden, masing–masing responden harus 

menjawab pernyataan dari variabel budaya organisasi dan variabel kinerja dengan 

masing–masing variabel terdiri 20 pernyataan untuk variabel budaya organisasi dan 

20 pernyataan untuk variabel kinerja karyawan, dan untuk pengujian validitas 

dilakukan dengan bantuan uji validitas koefisien korelasi SPSS. 

 Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat r hitung 

dan selanjutnya dibandingkan dengan r tabel pada taraf signifikan 0,05 

(signifikansi 5%) r tabel dalam penelitian ini yaitu N=63, responden sebanyak 63 

orang dan pernyataan 20 butir dengan r tabel adalah 0,244 dengan hasil seperti 

tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi  

No 

Item 

Validitas  

Keterangan r 

hitung 
r tabel  

sig 

P1 0,667 0,244 0,05 Valid 

P2 0,465 0,244 0,05 Valid 

P3 0,550 0,244 0,05 Valid 

P4 0,555 0,244 0,05 Valid 

P5 0,271 0,244 0,05 Valid 

P6 0,438 0,244 0,05 Valid 

P7 0,545 0,244 0,05 Valid 

P8 0,593 0,244 0,05 Valid 

P9 0,612 0,244 0,05 Valid 

P10 0,664 0,244 0,05 Valid 

P11 0,694 0,244 0,05 Valid 

P12 0,640 0,244 0,05 Valid 
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P13 0,619 0,244 0,05 Valid 

P14 0,339 0,244 0,05 Valid 

P15 0,522 0,244 0,05 Valid 

P16 0,517 0,244 0,05 Valid 

P17 0,267 0,244 0,05 Valid 

P18 0,280 0,244 0,05 Valid 

P19 0,254 0,244 0,05 Valid 

P20 0,545 0,244 0,05 Valid 

         Sumber: IBM SPSS 2.0 

Dari tabel 4.3.1 diatas, maka dapat dilihat bahwa korelasi antara masing–

masing indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan 

hasil yang signifikan, dan menunjukkan bahwa nilai rhitung ˃ rtabel. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid. 

 Uji Validitas Kinerja 

Uji Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat r hitung dan 

selanjutnya di bandingkan dengan r tabel pada taraf signifikan 0,05 (signifikansi 

5%) r tabel dalam penelitian ini yaitu N=63, responden sebanyak 63 orang dan 

pernyataan 20 butir dengan r tabel  adalah 0,244, dengan hasil seperti tabel 4.2 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan  

No 

Item 

Validitas  
Keterangan 

r hitung r tabel  sig 

P1 0,281 0,244 0,05 Valid 

P2 0,686 0,244 0,05 Valid 

P3 0,549 0,244 0,05 Valid 

P4 0,673 0,244 0,05 Valid 

P5 0,641 0,244 0,05 Valid 

P6 0,593 0,244 0,05 Valid 

P7 0,601 0,244 0,05 Valid 

P8 0,455 0,244 0,05 Valid 

P9 0,616 0,244 0,05 Valid 
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P10 0,566 0,244 0,05 Valid 

P11 0,477 0,244 0,05 Valid 

P12 0,593 0,244 0,05 Valid 

P13 0,625 0,244 0,05 Valid 

P14 0,443 0,244 0,05 Valid 

P15 0,541 0,244 0,05 Valid 

P16 0,562 0,244 0,05 Valid 

P17 0,670 0,244 0,05 Valid 

P18 0,380 0,244 0,05 Valid 

P19 0,554 0,244 0,05 Valid 

P20 0,610 0,244 0,05 Valid 

    Sumber: IBM SPSS 2.0 

Dari tabel 4.3.2 diatas, maka dapat dilihat bahwa korelasi antara masing–

masing indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan 

hasil yang signifikan, dan menunjukkan bahwa nilai rhitung ˃ rtabel. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid. 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedasitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam model 

regresi. Salah satu persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi gejala heteroskedasitas. 

Sementara itu, terjadinya gejala atau masalah heteroskedasitas akan 

berakibat pada sebuah keraguan (ketidakakuratan) pada suatu hasil analisis regresi 

yang dilakukan.  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas maka 

dapat digunakan metode grafik scatterplot yang dihasilkan dari output program 

SPSS. Apabila gambar menunjukkan bahwa titik–titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan layak 
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untuk digunakan dalam melakukan pengujian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 

Gambar 4.3 

Pengujian Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciri-ciri tidak terjadi gejala heterokedastisitas: 

1. Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 

2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

4. Penyebaran titik-titik tidak berpola. 

Dari hasil grafik di atas bahwa terlihat titik–titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi dan layak untuk digunakan dalam melakukan 

pengujian. 

Untuk lebih memperkuat ada beberapa cara lain mendeteksi gejala 

heteroskedastisitas. 

Dalam analisis statistik ada beberapa cara untuk yang bisa dilakukan sebagai 

upaya untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas, antara lain dengan 

melakukan: 

1. Uji Glejser  

2. Uji Koefisien Korelasi Spearman 

3. Melihat Pola Gambar Scatterplots 

4. Uji Park. 
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Namun yang umum digunakan penelitian seperti skripsi dan tesis. Ada dua 

uji yaitu uji glejser dan uji scatterplot. Data dari uji scatterplot ini akan 

diperkuat dan didukung dengan hasil uji glejser. 

Uji Heterokedastisitas Metode Glejser  

Konsep dasar uji heteroskedasitas glejser  

1. Uji heteroskedastisitas adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam 

analisis regresi 

2. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

kesamaan varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi 

3. Heterokedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

model regeresi liniear tidak efisien dan akurat 

4. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi gejala 

heterokedatisitas  

5. Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi heterokedastisitas 

adalah dengan menggunakan uji glejser 

6. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen 

(bebas) dengan nilai absolut residualnya. 

                              Tabel 4.4 

                Hasil Uji Metode Glejser 

Dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas glejser. 

Jika nilai signifikansi (Sig) antara variabel independen dengan absolut residual lebih 

besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

Dengan melihat output SPSS di atas variabel budaya organisasi nilai signifikansinya 

sebesar 0,07. Artinya nilai ini lebih besar dari nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 19,533 5,657  3,453 ,001 

Budaya 

Organisasi 
-,201 ,072 -,338 -2,803 ,007 

a. Dependent Variable: Abs_Res 
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bahwa untuk model regresi yakni pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Shinkobe Engineering tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Uji Normalitas  

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji 

Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena di nilai 

lebih sederhana dan tidak menimbulkan banyak persepsi. Uji Kolmogorov-Smirnov 

dilakukan dengan tingka signifikan 0,05. Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat 

dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik. Jika 

profitabilitas Z statistik lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual dalam suatu regresi tidak 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2007 dalam Duitaningsih, 2012). Penelitian ini 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena data yang diuji lebih dari 50. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 63 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 5,06530950 

Most Extreme Differences 

Absolute ,117 

Positive ,117 

Negative -,096 

Kolmogorov-Smirnov Z ,932 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,351 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai signifikansi 

sebesar 0,351. Karena signifikansi lebih dari 0,05 (0,351 > 0,05), maka nilai 

residual tersebut telah normal. 

Kesimpulan Dan Saran 

5.1 Kesimpulan 
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Dari hasil penelitian data pada BAB IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. a. Pada interval kelas dapat dilihat bahwa tingkat hubungan atau persepsi 

Karyawan PT. Shinkobe Engineering mengenai budaya organisasi adalah 79 nilai 

tersebut terdapat dalam interval kelas IV = 79-81 yang berkategori SEDANG dan 

dapat dikatakan bahwa budaya organisasi yang dilakukan di PT. Shinkobe 

Engineering dalam kategori “SEDANG”.  

b. Sedangkan pada variabel kinerja karyawan adalah 84, nilai tersebut 

terdapat dalam interval kelas III = 81-84 yang berkategori RENDAH dan dapat 

dikatakan kinerja karyawan yang didapat oleh Karyawan di PT Shinkobe 

Engineering adalah “RENDAH”. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS besarnya nilai uji normalitas sebesar 

signifikansi sebesar 0,351 > dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data nilai 

residual tersebut berdistribusi normal. 

3. a. Dari hasil perhitungan regresi linier sederhana baik menggunakan 

SPSS maupun dengan perhitungan secara manual hasilnya adalah Y = 29,644 + 

0,694 X. Nilai konstan a adalah 29,644, artinya bahwa budaya organisasi adalah 0, 

maka kinerja 0,694. Nilai koefsien regresi variabel kinerja (b) adalah 0,694, 

sedangkan pengertianya adalah apabila tidak ada pengaruh budaya organisasi 

(X=0). Maka kinerja bernilai 29,644 satuan, namun apabila terjadi peningkatan 

sebesar 1 satuan/unit variabel pelatihan (X=1) dan akan mempengaruhi 

peningkatan kinerja (Y) sebesar 0,694 satuan. 

b. Dari hasil perhitungan analisis korelasi (r) dapat diketahui terdapat 

hubungan yang positif sebesar 0,618 yang “Kuat” antar budaya organisasi 

terhadap kinerja di PT. Shinkobe Engineering. 

c. Koefisien Determinasi (KD) di peroleh hasil sebesar 38,1%, dapat 

diketahui bahwa besarnya kontribusi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

di PT. Shinkobe Engineering sebesar 38,1% sedangkan sisanya di pengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini. 

d. Pada perhitungan Uji t dengan menggunakan SPSS dan perhitungan 

secara manual menunjukan hasil t hitung sebesar 7,809  jika taraf kesalahan α = 5% 

(0,05) dan uji dua pihak df = n – 2 (63 – 2 = 61) maka nilai t tabelnya adalah 1,999 

dan ini berarti t hitung 7,809 > t tabel 1,999 maka dapat disimpulkan bahwa H0 di 
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tolak dan H1 diterima karena t hitung lebih besar dari t tabel. Dengan demikian 

berarti budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

5.2 Saran 

 Dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan di PT. Shinkobe 

Engineering, dengan menerapkan budaya organisasi sebagaimana yang telah 

diuraikan pada pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

A. Saran untuk Perusahaan 

1. Berdasarkan persepsi responden terhadap variabel budaya organisasi 

sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa skor 

terendah ada pada pernyataan no 16, yaitu “Orientasi individu dalam pengambilan 

keputusan manajemen”. Yang berarti perusahaan perlu meninjau kembali 

partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan manajemen, bukan hanya 

partisipasi saja akan tetapi menjadi bahan masukan dalam mencari solusi.  

2. Sedangkan berdasarkan persepsi responden terhadap variabel kinerja, 

dapat diketahui bahwa skor terndah berada pada pernyataan no 18, yaitu “Saya 

memperhitungkan waktu dalam setiap penyelesaian tugas” skor terendah ini 

didapat dari pernyataan pada sub variabel “Ketepatan waktu”, yang berarti 

karyawan di PT. Shinkobe Engineering masih kurang disiplin dalam hal 

pengiriman barang. Untuk itu perusahaan harus berkomitmen dan menjadi evaluasi 

terhadap laporan produksi harian atas waktu yang disediakan perusahaan dan 

waktu standa yang digunakan untuk menghasilkan produk. Agar dalam 

meyelesaikan pekerjaan lebih optimal. 

3. Kinerja karyawan di PT. Shinkobe Engineering sudah dalam kategori 

rendah, berarti perlu ditingkatkan dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja dan melakukan perbaikan-perbaikan dari budaya organisasi 

yang sudah dijalankan. 

B. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

 Pada penelitian ini, peneliti meneliti budaya organisasi terhadap kinerja. 

Penelitian ini dilakukan dengan terbatas populasi dan sampel yaitu hanya pada 

karyawan PT. Shinkobe Engineering diharapkan peneliti selanjutnya bisa 

melanjutkan penelitian lain ke bagian lain ataupun ke lebih banyak sumber maupun 

referensi yang terkait dengan budaya organisasi ataupun kinerja dari PT. Shinkobe 

Engineering agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lag 
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Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Caleb Technology 

 

Joelianti Dwi Supraptiningsih 

Dosen STIE Pertiwi  

 

ABSTRAK 

Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. CALEB TECHNOLOGY  

di Bekasi, 2013. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan PT.CALEB TECHNOLOGY . Keberadaan 

sumber daya manusia didalam suatu perusahaan memegang peranan sangat penting . 

Dunia bisnis sekarang di tuntut menciptakan kinerja karyawan yang tinggi untuk 

mengembangkan perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun dan meningkatkan 

kinerja didalam lingkungannya. Dalam meningkatkan kinerja karyawan perusahaan 

menempuh beberapa cara misalnya melalui pemberian kompensasi yang layak, 

pemberian motivasi, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, pendidikan dan 

pelatihan. Pada penelitian ini penulis mengambil variabel kompensasi sebagai cara 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada PT. CALEB 

TECHNOLOGY. Penelitian ini menggunakan Kompensasi sebagai variabel independen, 

dan kinerja sebagai variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa antara 

kompensasi dan kinerja mempunyai hubungan yang sangat kuat dan positif, hal ini dapat 

terlihat dari penelitian yang menghasilkan persamaan korelasi r sebesar 0,93 ( 86 % ) 

menunjukan bahwa besarnya konstribusi kompensasi terhadap peningkatan kinerja 

karyawan sedangkan sisanya 14% dipengaruhi oleh faktor-faktor terikat lainnya, dan 

dari perhitungan uji keberartian koefisien korelasi ( Uji t ) diatas dapat dilihat bahwa 

thitung lebih besar dari ttabel          ( 12,05 > 2,069 ). Berdasarkan data tersebut, maka Ho 

ditolak artinya terdapat huungan antara Variabel X ( kompensasi ) dan variabel Y ( 

kinerja ). 

 

A. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Sumber Daya Manusia ( SDM ) adalah merupakan salah satu faktor penting bagi 

perusahaan dalam menunjang kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Suatu 

Perusahaan dituntut adanya penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

mempunyai keahlian dalam bidangnya dan untuk meningkatkan kinerja. 

Setiap perusahaan yang ingin berhasil dalam usaha mencapai tujuannya harus 

berupaya mendapatkan cara-cara yang memungkinkan atau yang dianggap cukup 

baik dilakukan dalam menunjang usaha tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada 
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dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Hal ini akan tercermin dan tampak dari sikap positif pekerja 

dan pekerjaannya. Makin bertambah tingkat kepuasan pemenuhan kebutuhan akan 

mengakibatkan bertambah prestasi kerja yang dihasilkan. Dalam beberapa kasus, 

jika tingkat kepuasan pemenuhan kebutuhan sudah maksimal, biasanya tidak lagi 

akan meningkatkan prestasi kerjanya. Untuk mengatasi masalah tersebut diatas salah 

satu cara yang dapat ditempuh manajer adalah dengan cara membuat kebijaksanaan 

berupa pemberian kompensasi yang kompentitif  dalam upaya meningkatkan kinerja 

para karyawannya. Dengan demikian diharapkan untuk memotivasi karyawan agar 

menyadari apa yang menjadi harapan dan tuntutan perusahaan dari mereka dalam 

usaha mencapai tujuan perusahan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Pelaksanaan Pemberian kompensasi yang dilakukan kepada              PT. 

Caleb Technology   ada pengaruhnya terhadap kinerja ? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada PT. Caleb Technology ? 

3. Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Caleb 

Technology  

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Skripsi ini hanya akan membahas mengenai pengaruh antara kompensasi terhadap 

kinerja karyawan PT. Caleb Technology. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kompensasi yang di lakukan   PT. 

Caleb Technology.  

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan di PT. Caleb Technology. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan   PT. Caleb 

Technology. 

1.4.2 Manfaat 

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk peneliti sehingga 

berpengalaman dalam penelitian selanjutnya. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah 

ilmu pengetahuan, terutama bagi pengetahuan ilmu manajemen. 
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3. Memberikan masukan bagi PT. Caleb Technology mengenai pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

B. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang 

meliputi pendayagunaan, pembangunan, penilaian pemberian balas jasa bagi 

manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Manajemen 

sumber daya manusia juga menyangkut cara-cara mendesain sistem perencanaan, 

penyusunan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan 

dan hubungan ketenagakerjaan. Definisi manajemen sumber daya manusia menurut 

H.Malayu S.P. Hasibuan (2008:10) bahwa Manajemen sumber daya manusia 

adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan perencanaan tenaga kerja agar efektif 

dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2000:2) bahwa terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balasan jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

    Menurut H.Hadari Nawawi ( 2000:40 ) Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal ( non material & 

non financial ) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi 

organisasi.  

        Menurut Bambang Wahyudi ( 2002 : 1 ) Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah Ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan 

dan memelihara sumber daya manusia yang kompeten sedemikian rupa, sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisiensi dan ada kepuasan pada diri 

pribadi yang bersangkutan. 

       Menurut Edwin  B. Flippo dalam buku Bambang Wahyudi  ( 2002 : 9) 

Manajemen Sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengornaisasian, 

pengarahan dan pengawasan dari pada pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik 

akhir dimana suatu tujuan-tujuan perorangan, organisasi dan masyarakat 
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1. Kompensasi 

2.2.1 Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan 

mengharapkan agar kompensasi diperoleh imbalan prestasi kerja yang besar dari 

karyawan. Jadi, prestasi kerja karyawan harus lebih besar dari kompensasi yang 

dibayar perusahaan, supaya perusahaan mendapatkan laba dan kontinuitas 

perusahaan terjamin.  

Definisi menurut Malayu.S.P.Hasibuan  ( 2008:118 ) kompensasi adalah  semua 

pendapatan  yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada 

perusahaan.Selain itu dalam buku Malayu S.P Hasibuan ( 2008:119) terdapat 

beberapa pengertian kompensasi dari beberapa tokoh yaitu : 

Menurut William B.Wether dan Keith Davis kompensasi adalah apa yang seorang 

pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya baik upah per jam 

atau pun gaji periodik didesain dan dikelola oleh bagian personalia. 

Menurut Edwin B. Flippo kompensasi adalah balas jasa yang adil dan layak 

diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Andrew F. Sikula kompensasi dalah segala sesuatu yang di konstitusikan 

atau dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen. 

Menurut Siti Alfajar Kompensasi adalah seluruh extrinsic rewards yang diterima 

oleh karyawan dalam bntuk upah dan gaji, insentif atau bonus, dan beberapa 

tunjangan (benefit). Extrinsic reword adalah imbalan yang di kontrol dan 

didistribusikan secara langsung oleh organisasi dan sifatnya berwujud. 

        Menurut Veithzal Rivai (2008:357) kompensasi adalah sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai pengganti konstribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian 

kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan 

dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam 

melakukan tugas keorganisasian. Menurut B.Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:181) 
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2.2.2 Komponen-komponen Kompensasi 

1. Gaji 

 Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai           

 konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan 

           sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan atau dapat  

dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya 

dalam sebuah perusahaan. 

2. Upah 

 Upah adalah  merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan karyawan 

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan 

yang di berikan. 

3. Insentif 

  Insentif  merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena 

kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari 

upah langsung di luar upah dan gaji yang merupakan kompensasi berdasarkan 

kinerja. 

         Secara bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

digambarkan pada gambar berikut ini : 

                                                         Gambar 3.1 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

            

         KOMPENSASI 

( VARIABEL  X ) 

 

            KINERJA 

( VARIABEL  Y ) 
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Semakin baik pemberian kompensasi kepada karyawan, maka semakin besar 

kinerja karyawan terhadap produktifitas perusahaan  

3.2 Hipotesis 

 Hipotesa adalah dugaan sementara adanya pengaruh antara kompensasi terhadap 

peningkatan kinerja, maka peneliti menentukan melalui observasi lapangan. 

Ho : p = 0 :  Kompensasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja  

Ha : p ≠ 0 :  Kompensasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

karyawan 

3.3 Asumsi 

 Pengaruh dari variabel lain selain dari kompensasi yang dapat menyebabkan 

meningkatkan kinerja karyawan diasumsikan tetap sehingga tidak mempengaruhi 

penelitian ini. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek 

yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu  ( 

Sugiyono:2002). Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka 

variabel-variabel dalam penelian ini adalah: 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas atau indepenen merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya adalah kompensasi (X) 

 

 



83 

 

2. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas ( Independen ). Dalam penelitian 

ini yang merupakan variabel terikatnya adalah kinerja ( Y ) 

     Berikut adalah tabel operasional variabel : 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel/Sub 

Variabel 

Konsep 

Variabel 
Indikator 

Skala 

Ukur 
Satuan Ukur 

No.S

oal 

Variabel bebas 

( X ) 

Kompensasi 

Kompensasi 

adalah sesuatu 

yang diterima 

karyawan 

sebagai 

pengganti 

konstribusi 

jasa mereka 

kepada 

perusahaan 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

kompensasi sesuai 

dengan harapan 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

gaji yang diterima 

sesuai dengan 

harapan 

K1 

Pelaksanaan 

kompensasi sesuai 

dengan pekerjaan 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

gaji yang diterima 

sesuai dengan 

usaha yang 

dikeluarkan 

K2 

Perbedaan gaji yang 

diberikan didalam  

perusahaan  tidak sama 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

perbedaan gaji 

didalam perusahaan 

K3 

Pemberian bonus dsb 

sesuai dengan waktu 

lembur karyawan 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

bonus dan waktu 

lembur 

K4 

Pemberian tunjangan 

 sesuai dengan yang 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

pemberian 

K5 
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diharapkan 

 

 

tunjangan 

 

 

Kepuasan karyawan 

terhadap  jaminan 

sosial dari perusahaan 

 

 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

pmberian 

Jamsostek 

K6 

 

 

Besarnya jaminan 

kecelakaan kerja sesuai 

dengan resiko 

pekerjaan 

 

 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

besarnya Jaminan 

kecelakaan kerja 

terhadap resiko 

pekerjaan 

K7 

 

Pemenuhan kebutuhan 

& fasilitas karyawan 

 

 

Ordinal 

 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

perhatian 

perusahaan 

terhadap 

pemenuhan 

kebutuhan dan 

fasilitas karyawan 

 

K8 

Besarnya uang 

pisah/uang 
Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 
K9 
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penghargaan/uang 

pesangon yang diterima 

sesuai dengan masa 

kerja 

uang pisah/uang 

penghargaan/uang 

pesangon yang 

dterima jikalau 

karyawan tersebut 

mengundurkan 

diri/di PHK 

Besarnya reimbuse 

kesehatan yang 

diberikan sesuai dengan 

harapan 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

besarnya premi 

kesehatan yang 

diberikan 

K10 

Variabel 

Terikat ( Y ) 

Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

karyawan 

adalah evaluasi 

terhadap 

pekerjaan yang 

telah dilakukan 

sebanding 

dengan kriteria 

yang telah 

ditetapkan 

 

 

 

 

Memiliki semangat 

kerja yang tinggi dalam 

melaksanakan 

pekerjaan 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

respon  terhadap 

antuisme dalam 

pekerjaan 

K11 

Selalu menyelesaikan  

tugas tepat waktu 

 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden 

ketepatan waktu 

dalam 

menyelesaikan 

tugas 

K12 
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Menentukan temuan 

baru dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan dan masalah 

yang dihadapi 

 

 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

temuan baru dalam 

menyelesaikan 

masalah yang 

dihadapi dalam 

pekerjaan 

K13 

Terampil dalam 

melaksanakan 

pekerjaan sesuatu 

dengan tugas dan 

fungsi 

Ordinal 

 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

keterampilan 

pekerjaan 

 

 

 

K14 

Selalu mengerjakan 

tugas sesuai dengan 

kualitas  

 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

kualitas pekerjaan 

K15 

Menyelesaikan 

pekerjaan dengan 

ketelitian tinggi 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

ketelitian dalam 

pekerjaan 

K16 

Selalu mengkuti 

prosedur perusahaan 

sehingga kualitas 

produksi tetap terjaga 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

prosedur pekerjaan 

K17 

Dapat bekerja sama 

dalam tim 
Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap  

kerjasama tim 

K18 
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Menunjukan hasil kerja 

yang baik maupun 

dibawah tekanan kerja 

 

 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

hasil kerja, 

dibawah tekanan 

kerja 

K19 

Mendapat pengakuan 

dan penghargaan dari 

teman kerja saat 

berhasil melakukan 

pekerjaan dengan baik 

Ordinal 

Tingkat penilaian 

responden terhadap 

pengakuan & 

penghargaan dari 

rekan kerja 

K20 

 

D.Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

4.1 Gambaran Objek Penelitian 

Dalam melakukan identifikasi menurut lama bekerja dan dibuat klasifikasi 

seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Lama Bekerja Responden 

No Masa Kerja Jumlah Persentase 

1 1 - 2 tahun 5 20 

2 3 - 4 tahun 7 28 

3 5 - 6 tahun 13 52 

Jumlah 25 100 

                 Sumber : Hasil Pengolahan data Primer : 2013   
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Responden yang sudah lama bekerja antara 7 sampai 10 tahun terlihat lebih 

mendominasi ( 52% ) hal ini karena rata-rata karyawan adalah karyawan lama 

dan merasa cocok dengan pekerjaan mereka. 

 Identifikasi Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan identifikasi menurut pendidikan akan terlihat jumlah distribusi 

responden menurut jenjang pendidikan, yang hasilnya dapat dilihat tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 Pendidikan Responden 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SMU sederajat 13 52 

2 D3 7 28 

3 S1 5 20 

Jumlah 25 100 

                    Sumber : Hasil Pengolahan data Primer : 2011 

Responden yang mempunyai pendidikan SMU lebih mendominasi dalam 

penelitian ini ( 52% ). Hal ini menunjukan tingkat pendidikan yang ditempuh 

oleh sebagian besar para karyawan adalah SMU karena pendidikan SMU cukup 

untuk pekerjaan yang dijalani untuk operator ataupun bagian lainnya   ( Driver, 

Security, Office Boy & Maintenance ) 

 Analisa data dan Pembahasan 

4.2.1 Analisis Deskripsi Variabel 

 Analisis deskripsi ini merupakan analisa terhadap variabel kompensasi dan 

kinerja, dimana untuk melakukan analisa akan dilakukan berdasarkan hasil 

pernyataan di setiap variabel. 

Menurut Hussein Umar, analisa dilakukan dengan menggunakan nilai indeks 

yaitu dengan menentukan nilai besarnya kelas sebagai berikut: 
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Nilai Maksimum : 5 

Nilai Minimum    : 1 

Rentang Skala :  

Kategori: 

1  .1,0-1,80  =  Sangat Rendah/ Sangat Buruk  

2.  1.81-2.60  = Rendah/Buruk 

3.  261-3.40  =  Sedang/Cukup 

4.  3.41-4.20  =  Baik/Tinggi 

5.  4.21-5.00  =  Sangat baik/Sangat Tinggi 

4.2.1.1 Analisis Deskripsi Variabel Kompensasi 

 Analisa deskripsi terhadap variabel kompensasi akan dilakukan dari hasil 

pernyataan responden mengenai kompensasi, di mana nilai rata-rata hasil pernyataan 

responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Pernyataan Responden Mengenai Kompensasi 

Pertanyaan STS TS N S SS Indeks 

Gaji yang diterima sesuai 

harapan 
- - - - 5 25 19 76 1 5 4,24 

Tunjangan yang diterima sesuai 

dengan harapan 
- - - - 7 21 18 72 - - 3,72 

Perbedaan Gaji antar bagian 

dalam perusahaan sudah sesuai 

dengan harapan 

- - - - 8 24 12 48 5 25 3,88 

Perusahaan memperhatikan 

pemenuhan kebutuhan dan 
- - 1 2 10 30 14 56 - - 3.52 
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fasilitas karyawan 

Gaji Secara keseluruhan sesuai 

dengan usaha yang dikeluarkan 
- - - - 8 24 13 52 4 20 4,84 

Puas dengan jaminan sosial 

tenaga kerja ( Jamsostek ) 
- - - - 5 15 11 44 9 45 4,16 

Besarnya jaminan kecelakaan 

sudah sesuai dengan resiko 

pekerjaan 

 

- - - - 5 15 19 76 1 5 3,84 

Bonus yang diberikan 

perusahaan sebanding dengan 

waktu kerja lembur 

- - - - 13 39 9 36 3 15 3,60 

Besarnya reimburse kesehatan 

sesuai dengan harapan 
- - - - 14 42 10 40 1 5 3,48 

Besarnya uang pisah/uang 

penghargaan/uang pesangon 

sesuai dengan masa kerja 

- - - - 6 18 15 60 4 20 4.92 

Nilai Indeks Variabel Kompensasi 

 

4,02 

Sumber : Hasil Pengolahan data Primer : 2011 

        Nilai indeks kompensasi sebesar 4,02 hal ini berarti karyawan memberikan persepsi 

yang baik terhadap kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Pada faktor 

kompensasi ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi pada besarnya uang pisah/uang 

penghargaan/uang pesangon sesuai dengan masa kerja sesuai dengan harapan, dengan 

nilai sebesar 4,92. Hal ini berarti perusahaan memberikan uang pisah /penghargaan/uang 

pesangon sesuai dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan , sehingga memberikan 

rasa keadilan pada setiap karyawan. Sementara nilai indeks  terendah yaitu pada 

pemenuhan kebutuhan dan dan fasilitas karyawan dengan nilai sebesar 3,52 

 Kompensasi yang diberikan oleh PT. Caleb technology dapat dilihat hasil melalui 

tabel hasil survey responden sebagai beriku 
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Tabel 4.6. Data hasil survey responden  terhadap kompensasi 

HASIL SURVEY RESPONDEN TERHADAP KOMPENSASI PT.CALEB TECHNOLOGY 

No.  

Responden 

 

No.Item Pertanyaan 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 36 

2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 41 

3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 

4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 35 

5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 36 

6 4 3 5 4 4 4 5 4 3 5 41 

7 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 35 

8 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 36 

9 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 35 

10 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 37 

11 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 37 

12 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 39 

13 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 38 

14 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 35 

15 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 39 

16 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 38 

17 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 40 

18 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 40 

19 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 39 

20 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 36 

21 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 42 

22 4 4 3 2 3 5 4 3 3 4 35 

23 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 39 

24 4 4 3 3 5 5 4 5 5 4 42 

25 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 36 

∑ 96 93 97 88 96 104 96 90 87 98 945 
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Catatan : Setiap point pertanyaan dijawab oleh setiap responden dengan menggunakan 

Skala Likert. 

 

4.2.1.2    Analisis Deskripsi variabel Kinerja 

     Analisa deskripsi terhadap variabel kinerja akan dilakukan dari hasil pernyataa 

responden mengenai kinerja, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat 

dilihat hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Pernyataan Responden Mengenai Kinerja 

Pertanyaan STS TS N S SS Indeks 

Memiliki antusiasme              ( 

Semangat kerja ) tinggi dalam 

melaksanakan pekerjaan ) 

- - - - 5 25 19 76 1 5 4,24 

Selalu menyelesaikan tugas 

tepat waktu 
- - - - 4 12 14 56 7 35 4,12 

Menemukan penemuan baru 

dalam menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan tugas dan fungsi 

- - - - 1 3 7 28 17 85 4,64 

Terampil dalam melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan tugas 

dan fungsi 

- - - - 2 6 9 36 14 70 4,48 

Selalu mengerjakan tugas sesuai 

dengan kualitas yang diinginkan  

oleh perusahaan 

- - - - 5 15 20 80 - - 3,8 

Menyelesaikan Pekerjaan 

dengan ketelitian tinggi 
- - - - 5 15 12 48 8 40 4,12 

Selalu mengikuti prosedur 

perusahaan sehingga kualitas 

produksi tetap terjaga 

 

- - - - 5 15 19 76 1 5 3,84 

Skala Likert : 

1 =  sangat tidak setuju ;  2 = tidak setuju ; 3 = ragu-ragu ;  4 = setuju                       

5   =  sangat setuju 

M,m,m,m,m 
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Dapat bekerjasama dalam tim - - - - 2 6 11 44 12 60 3,40 

Menunjukan hasil kerja yang 

baik walaupun dibawah tekanan 

kerja  

- - - - 3 9 18 72 4 20 4,04 

Mendapatkan pengakuan dan 

penghargaan dari teman kerja 

saat berhasil melakukan 

pekerjaan dengan baik 

- - - - 2 6 11 44 12 60 3,00 

Nilai Indeks Variabel Kinerja 3,98 

Sumber : Hasil Pengolahan data Primer : 2011 

          Nilai indeks kinerja sebesar. 3,98 hal ini berarti karyawan memberikan persepsi 

yang baik terhadap kinerja. Pada faktor kinerja ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 

pada dapat melaksanakan kerja sama dalam tim dengan nilai sebesar 4,64. Hal ini berarti 

karyawan dapat melaksanakan pekerjaan nya dengan cara kerja tim yang baik sehingga 

menghasilkan pekerjaan yang memuaskan dan dapat menyelesaikan masalah bersama. 

Sementara nilai indeks terendah yaitu Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan 

hasil yang diinginkan perusahaan dengan nilai sebesar 3,00 

            Untuk mengetahui konstribusi nyata kinerja karyawan terhadap kompensasi yang 

diberika oleh PT. CALEB TECHNOLOGY adalah sebagai berikut: ( lihat halaman 

selanjutnya  
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Tabel 4.8 Data Hasil Survey Responden Terhadap Kinerja 

HASIL SURVEY RESPONDEN TERHADAP KINERJA PT. CALEB TECHNOLOGY 

No.  

Responden 

 

No.Item Pertanyaan 
Total 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 42 

2 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 46 

3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 44 

4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 42 

5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 44 

6 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 45 

7 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 46 

8 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 43 

9 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 33 

10 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 43 

11 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 

12 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 

13 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 

14 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 45 

15 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 42 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

18 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 40 

19 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 34 

20 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 42 

21 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 39 

22 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 45 

23 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 44 

24 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 43 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

∑ 96 103 116 112 95 104 96 110 98 87 1017 
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Catatan : Setiap point pertanyaan dijawab oleh setiap responden dengan menggunakan 

Skala Likert. 

 

 

 

 

4.3     Analisis Data 

4.3.1  Koefisien Korelasi ( r ) 

      4.3.2  Koefisien Determinasi   

4.3.1  Koefisien Korelasi 

    Analisis data dengan menggunakan koefisien korelasi ( r ) dengan rumus product 

moment, sebagai teknik analisis data untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel 

X terhadap Y  

             ґ =                        ( n∑×ү ) – (∑×) (∑ү)  

                        { ( n∑×
2
 ) ) – (∑×)

2 
}        {( n∑ү

2
 ) - ( ∑ү)

2 
} 

 

 

 

 

 

 

Skala Likert : 

1 =  sangat tidak setuju ;  2 = tidak setuju ; 3 = ragu-ragu ;  4 = setuju ;                        

5 =  sangat setuju 

M,m,m,m,m 
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Tabel 4.9 Data Perhitungan Koefisien Korelasi 

DATA PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI 

No. 
X                                

( Kompensasi ) 

Y                                

( Kinerja ) 
X

2
 Y

2
 XY 

1 39 42 1521 1764 1638 

2 40 46 1600 2116 1840 

3 40 44 1600 1936 1760 

4 38 42 1444 1764 1596 

5 38 44 1444 1936 1672 

6 41 45 1681 2025 1845 

7 40 46 1600 2116 1840 

8 42 43 1764 1849 1806 

9 31 33 961 1089 1023 

10 41 43 1681 1849 1763 

11 31 32 961 1024 993 

12 38 41 1444 1681 1558 

13 33 33 1089 1089 1089 

14 41 45 1681 2025 1845 

15 40 42 1600 1764 1680 

16 39 39 1521 1521 1521 

17 30 30 900 900 900 

18 37 40 1369 1600 1480 

19 33 34 1089 1156 1122 

20 39 42 1521 1764 1638 

21 37 39 1369 1521 1443 

22 39 45 1521 2025 1755 

23 39 44 1521 1936 1716 

24 41 43 1681 1849 1763 

25 38 40 1444 1600 1520 

∑ 945 1017 36007 41899 38805 

Dari hasil perhitungan diperoleh : 
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n =          25 

∑X =        945 

∑Y =        1017 

∑XY =        38805 

∑X
2 

=        36007 

∑Y
2 

=         41899 

Sehingga didapatkan nilai ґ sebagai berikut : 

          ґ =                        ( n∑×ү ) – (∑×) (∑ү)  

                        { ( n∑×
2
 ) ) – (∑×)

2 
}}.      { ( n∑ү

2
 ) - ( ∑ү)

2 
} 

          ґ =                       (25.38805 ) – ( 945 ) ( 1017 ) 

                        {(25.36007) ) – (945)
2
}          {( 25.41899) - (1017}

2
} 

          ґ =                              970125-961065.  

                        {(900175) – (893025)  }.         {( 1047475 ) - (1034289)} 

          ґ =                                  9060 

                              7150                             13186 

          ґ =                   9060 

                            84,55.114,83 

          ґ =               9060 

                             9708,88 

          ґ =                0,93 
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Tabel 5.0 Pedoman 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  

 

          Jadi berdasarkan perhitungan analisis Koefisien Korelasi ( r ) diatas, dapat di 

peroleh r sebesar = 0,93 Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan  antara kompensasi 

terhadap kinerja karyawan  sangat kuat dan positif, karena seperti yang tertera pada tabel 

Pedoman Interprestasi korelasi di atas nilai r sebesar = 0,93 berada di antara interval  

koefisien 0,80-1.000. hal tersebut mengidentifikasikan bahwa kompensasi sangat kuat 

dan positif terhadap kinerja karyawan.. 

          Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa, kenaikan pada variabel X akan di 

iringi dengan kenaikan pada variabel Y. Itu artinya, jika faktor kompensasi di tingkatkan 

maka akan memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa, terdapat hubungan yang erat dan positif antara variabel kompensasi 

terhadap kinerja karyawan 

4.3.2  Koefisien Determinasi   

           Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel X terhadap variabel Y, di 

gunakan perhitungan Koefisien Korelasi Determinasi dengan rumus sebagai berikut : 

Kd    =   r
2 
X 100 % 

Kd    =   ( 0,93)
2 
X 100 % 

         =     0,86
 
X 100 % 

         =     86%. 
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Dari perhitungan diatas diperoleh nilai koefisien korelasi determinasi sebesar 86% 

Hal ini menunjukan bahwa. Kompensasi mempunyai pengaruh sebesar 86% terhadap 

kinerja karyawan. Sedangkan sisanya.14% dipengaruhi faktor-faktor terkait lainnya. 

4.3.3  Uji Keberartian  Korelasi ( Uji t )  

  Perhitungan dilakukan dengan Uji Keberartian Korelasi dengan menggunakan uji 

t. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberartian koefisien korelasi ( r ) 

yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Diketahui    : r   =     0,93 

                      n  =      25 

Kriteria Penguji :  

Ho diterima jika : thitung kurang  t tabel 

Ho ditolak  jika : thitung kurang  t tabel 

 

thitung   =  r. r√ n-2                                      ttabel = (α ) ( n-2) 

                √ 1-r
2                                                                       

=  t ( 0,05 ) ( 25-2)
 

                      0,93 √ 25-2                                      = t ( 0,05 ) ( 23 ) 

                √ 1-0,93
2                                                            

ttabel 
   
=   2,069

 

                   =  0,93√ 23 

                √ 1-0,86 

                  =    ( 0,93 ). (4,80 ) 

                √ 0,14 



100 

 

              =      4,46
 

                       0,37 

thitung       =     12,05 

 

Dari perhitungan uji keberartian Koefisien korelasi * Uji t ) diatas dapat dilihat bahwa t 

hitung lebih besar dari t tabel ( 12,05 > 2,069 ). Dan berdasarkan data tersebut, maka Ho ditolak 

E. Penutup 

5.1    Simpulan  

Dari penelitian yang dilakukan dengan melibatkan 25 orang responden menarik 

kesimpulan dan saran yang perlu untuk kemajuan perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan kompensasi dilakukan di PT. Caleb Technology  yaitu dengan 

perhitungan nilai indeks kompensasi sebesar 4,02 hal ini berarti karyawan 

memberikan persepsi yang baik terhadap kompensasi yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan sehingga kinerja karyawan dapat meningkat.                                                                                                                         

2. Dari hasil Analisis Deskripsi Variabel Kinerja bahwa Nilai Indeks kinerja sebesar 

3,98 ini berarti karyawan memberikan persepsi yang baik terhadap kinerja . 

3. Besarnya pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja terbukti dengan uji korelasi r 

sebesar 0,93 (86%) menunjukan besarnya konstribusi kompensasi terhadap 

meningkatan kinerja karyawan, hubungan antara korelasi sangat kuat. Dari 

perhitungan uji Keberartian Koefisien korelasi ( Uji t ) diatas dapat dilihat bahwa 

thitung  lebih besar dari t tabel  (12,05.> 2,069 ). Dan berdasarkan data tersebut,  maka 

Ho. Ditolak  artinya adanya hubungan antara Variabel X (kompensasi)  terhadap 

Variabel Y ( Kinerja ) 

5.2    Saran  

 Selain kesimpulan penulis juga akan memberikan beberapa saran yang mungkin 

bermanfaat bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Saran yang bisa disampaikan dari 

hasil penelitain yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Pada faktor kompensasi masih perlu meningkatkan jumlah kompensasi yang 

diberikan kepada karyawan, khususnya pemberian bonus yang lebih menarik 
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yang disesuaikan dengan jam lembur karyawan, sehingga karyawan akan merasa 

lebih puas dalam bekerja dan pemberian penghargaan bagi karyawan yang telah 

mempunyai masa kerja lebih dari 5 tahun sebagai ungkapan terima kasih 

Perusahaan atas loyalitas mereka terhadap perusahaan. Hal ini akan dapat 

memotivasi sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Dalam upaya peningkatan kinerja karyawan, kompensasi yang diberikan harus 

sesuai dengan kontribusi karyawan sehingga karyawan merasa dihargai oleh 

perusahaan dengan demikian tujuan perusahaan akan mudah tercapai 
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Abstraksi 

DILLA NOSWITA, SKRIPSI, 2019, Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Profitabilitas 

Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan 

Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek IndonesiaTahun 2016-2018, 

Sarjana Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi, 2019, Fitrawansyah, SE., 

M.Ak,. Ak,. CA, Uswatun Khasanah, SE., MM., M.AK, 80 halaman. 

Kata kunci : Ketepatan Waktu, Debt to Equity Ratio, Profitabilitas.  

Peraturan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan 

telah diatur oleh BAPEPAM dan LK melalui peraturan Nomor KEP:431/BL/2012 dengan 

lampiran X.K 6 emiten atau perusahaan publik yang pernyataannya efektif wajib 

menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada 

BAPEPAM dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Ketepatan 

waktu merupakan salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan 

keuangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh Debt to Equity 

Ratio dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2016-2018dengan metode purposive sampling. variabel tersebut kemudian diuji dengan 

mengggunakan analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis regresi logistik pada tingkat 

signifikansi 5 persen. Hasil penelitian mengindentifikasi bahwa Debt to Equity Ratiopada 

sign wald menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,566>0,05 dan Profitabilitas pada sign 

wald menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,351>0,05. Dan hasil Chi-square dengan 

1,421 dengan signifikansi 0,492>0,05. Hasil penelitian mengindentifikasi bahwa Debt to 

Equity Ratio dan Profitabilitas baik secara parsial maupun simultan tidak mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Perusahaan Pertambangan Batu 

Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 
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Pendahuluan 

Latar Belakang 

Perusahaan Publik ialah perusahaan yang menawarkan dan menjualkan sahamnya 

kepada masyarakat umum melalui bursa efek. Pemilik perusahaan publik atau pemegang 

saham tidak lagi sebatas pada perseroan atau kelompok tertentu yang berasal dari 

masyarakat, dimana pemegang saham yang berasal dari masyarakat dikenal dengan 

sebutan investor. Para investor sangat membutuhkan informasi keuangan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan apakah akan membeli, menahan, atau menjual kembali 

sahamnya. Umumnya para investor tidak memiliki akses langsung kepada sumber 

informasi, sehingga lebih menyandarkan kepada informasi yang diberikan oleh 

manajemen. Informasi tersebut yaitu laporan keuangan (financial statements) atau lebih 

luas berupa pelaporan keuangan (financial reporting) lengkap dengan semua 

pengungkapan yang diperlukan (Subroto,2014:1). 

Laporan Keuangan merupakan sebuah alat penting bagi para pelaku dunia bisnis. 

Laporan keuangan memuat catatan-catatan tentang kegiatan bisnis yang dilakukan oleh 

sebuah entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan pada perusahaan 

merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang menggambarkan keadaan keuangan 

dan hasil dari kegiatan operasi perusahaan.  Informasi mengenai kondisi keuangan 

perusahaan sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk menilai kinerja 

perusahaan dan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang baik (Hery, 2015:5). 

Menurut Hery (2015:5) Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan memegang peranan 

yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan. Dan juga Laporan Keuangan (financial statements) merupakan produk akhir 

dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Sedangkan 

menurut Harahap (2010:105) laporan keaungan  menggambarkan kondisi keuangan dan  

hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah terkait 

hubungan debt to equity ratiodan profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian 
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laporan keuangan. Berikut ini beberapa rumusan masalah yang dapat diambil dari uraian 

tersebut. 

1. Berapa Besar Pengaruh Debt to EquityTerhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018? 

2. Berapa Besar Pengaruh  Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018? 

3. Berapa Besar Pengaruh  Debt to Equity Ratio dan Profitabilitas Terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan 

Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018? 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh debt to equity ratio 

dan Profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Adapun 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk Mengetahui Berapa Besar Pengaruh Debt to EquityTerhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan Batu Bara 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. 

2. Untuk Mengetahui Berapa Besar Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan Batu Bara 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. 

3. Untuk Mengetahui Berapa Besar Pengaruh Debt to Equity Ratio dan 

Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 

Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2016-2018. 

Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Tinjauan Pustaka 

Teori yang akan dijadikan dasar dalam menjelaskan pengaruh Debt to 

EquityRatiodanProfitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

sebagai berikut: 

2.1.1.Teori Kepatuhan 
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Teori kepatuhan sebelumnya telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang 

psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam 

mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler, ada dua perspektif 

dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan 

normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh 

kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti 

yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang 

oranganggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka (Dewi, 

2013: 11).Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan 

konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas 

personal  (normative commitment through morality) artinya mematuhi hukum karena 

hukum dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi 

(normative commitment through legitimacy) artinya mematuhi peraturan karena otoritas 

penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Saputri, 2012:28). 

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah sepatutnya teori kepatuhan ini bisa 

diterapkan dalam bidang akuntansi. Tuntutan akan kepatuhan terhadap waktu 

penyampaian laporan keuangan berkala oleh perusahaan publik kepada Bapepam di 

Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala Emiten atau Perusahahaan Publik. Dan berdasarkan peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016  tentang Laporan Tahunan emiten atau 

perusahaan publik. Peraturan tersebut mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku 

individu maupun organisasi yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan 

laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu ke Bapepam. 

Metode Penelitian 

Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif  atau jenis data 

lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik (Yusuf, 

2013:43). Penelitian kuantitatif sering mencoba menetapkan hukum atau prinsip-prinsip 

umum untuk mencari sesuatu yang berlaku universal dan mengasumsikan realitas sosial 
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ialah objektif dan di luar kondisi diri pribadi seseorang. Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur besarnya pengaruh Debt To 

Equitydan Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Perusahaan 

Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. 

Metode Penelitian/ Desain Penelitian 

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:1). Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.  Penelitian deskriptif kuantitatif 

adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba 

menggambarkan fenomena secara detail (Yusuf, 2013:62). 

Objek dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:38) objek penelitian yaitu suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Dalam penelitian ini, 

lingkup objek penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti yaitu Profitabilitas dan Debt to Equity sebagai variabel independen, dan ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan sebagai variabel dependen pada perusahaan 

Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

Defenisi Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudiana ditarik kesimpulannya (Sudaryono, 2016:46). Variabel harus dapat 

diukur, penelitian kuantitatif mengharuskan hasil penelitian yang objektif, terukur, dan 

selalu terbuka untuk diuji (Sudaryono, 2016:48). 

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu Pengaruh Debt to 

EquityRatiodan Profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaiam laporan keuangan 

perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-

2018. Maka penulis mengelompokkan variabel ini menjadi variabel independen (X) dan 

variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas  (Independent Variable) 

 Variabel Independen (X) atau variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan 

atau memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh 
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peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang observasi atau diamati 

(Tuckman, 1988 ) dalam (Setyosari, 2015:165). Menurut Sudaryono (2016:49) variabel 

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat).Variabel Independen dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Debt to EquityRatio 

Menurut Fahmi (2016:127) Pengertian Debt To Equity ialahDebt To 

Equity Ratio dimana rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat 

perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan antara total 

utang dengan total modal. Dalam Penelitian rumus yang digunakan untuk 

menghitung rasio hutang terhadap modal yaitu: 

DER = 
Total Utang 

Total Modal 

 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas ialah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan 

untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada 

tingkat yang dapat diterima. Menurut Hery (2017:3) Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan 

dalam suatu periode tertentu. Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para 

stakeholders yang terdiri dari kreditur, pemasok, dan juga investor akan 

melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan 

investasi. Semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba, itu artinya semakin tinggi pula tingkat keefektifan manajemen 

perusahaan tersebut (Putri, 2015:). 

Dalam penelitian ini perusahaan akan mengukur tingkat profitabilitas 

menggunakan ROA (Return on Assets). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

ROA = 
Laba Bersih 

Total Aset 

 

2. Variabel Dependen (Dependent Variable) 

Variabel dependen (Y) atau variabel terikat adalah suatu variabel respons atau 

hasil. Variabel ini adalah aspek perilaku yang diamati dari organisme yang telah diberi 
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stimulasi (Setyosari, 2016:165). Sedangkan menurut Sudaryono (2016:49) Variabel 

dependen (tergantung) adalah variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan. 

Tepat waktu dapat diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin 

untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-

keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. 

Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak dimungkinkan 

tanpa ketepatan waktu. Informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus secara 

cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan (Imania, 2009) dalam (Putri, 2018). 

Hery (2012:41) mengatakan bahwa ketepatan waktu sangant penting terutama bagi 

informasi yang mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. ketepatan waktu 

berarti informasi tersebut harus dapat tersedia pada saat dibutuhkan, terutama dalam 

setiap pengambilan keputusan bisnis (ekonomi). 

 Ketepatan waktu (timeliness) penyampaian laporan keuangan diukur berdasarkan 

tanggal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan auditan ke Bapepam-LK. 

Ketepatan waktu diukur dengan  dummy variabel, dimana kategori 1 untuk peusahaan 

yang tepat waktu dan kategori 0 untuk perusahaan yang telat atau tidak tepat waktu. 

Perusahaan dikategorikan terlambat apabila laporan keuangan dilaporkan setelah 120 hari 

setelah tahun buku berakhir atau setelah tanggal 30 April. Sedangkan perusahaan yang 

tepat waktu yaitu perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum tanggal 1 

mei. 

Analisis Data 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata 

DER perusahaan pertambangan batu bara selama 3 tahun berturut-turut tinggi. Tinggi nya 

DER menandakan bahwa pendanaan perusahaan tergantung pada pinjaman atau 

pendanaan disediakan oleh kreditur. Sedangkan rata-rata profitabilitas perusahaan 

menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba dalam aktifitas bisnisnya dan dapat 

dikatakan perusahaan cukup efisien dalam mengelola asetnya. Berdasarkan persamaan 

garis regresi logistik yang terbentuk dan nilai-nilai dari koefisien regresi masing-masing 

variabel bebas, maka besarnya nilai dari intercept dan nilai koefisien dari variabel bebas 

dapat diinterprestasikan. Interperestasi yang tepat untuk koefisien ini tentunya tergantung 

pada kemampuan menempatkan arti dari perbedaan antara dua logistik. Oleh karena itu 

dalam regresi logistik pengukuran koefisien regresi menggunkan ukuran yang dikenal 
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dengan nama odds ratio atau Exp(B). Dari hasil perhitungan analisis regresi maka 

interprestasi koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai intercept persamaan regresi diatas  ialah sebesar 2,725 dengan nilai odds ratio 

sebesar 15,253. Hal ini berarti peluang perusahaan menyampaikan laporan 

keuangan secara tepat waktu adalah sebesar 15,2553 dibandingkan peluang 

perusahaan menyampaiakan laporan keuangan   secara tidak tepat waktu dengan 

asumsi semua variabel bebas bernilai 0. 

2. Nilai koefisien regresi varabel debt to equity ratio adalah sebesar 0,481 dengan 

nilai odds ratio sebesar 1,617. Hal ini berarti apabila DER perusahaan meningkat 

satu satuan maka peluang perusahaan menyampaiakan laporan keuangan secara 

tepat waktu akan meningkat sebesar 1,617 kali dengan asumsi variabel bebas 

lainnya dianggap konstan 

3. Nilai koefisien regresi varabel profitabilitas adalah sebesar 14,696 dengan nilai 

odds ratio sebesar 2411105,404. Hal ini berarti apabila Profitabilitas perusahaan 

meningkat satu satuan maka peluang perusahaan menyampaiakan laporan 

keuangan secara tepat waktu akan meningkat sebesar 2411105,404 kali dengan 

asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan. 

 Pengujian variabel Debt to Equity Ratio dan Profitabilitas terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan secara parsial menggunakan metode Regresi 

Logistik menunjukan analisa sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

 Debt to Equity Ratio nilai sig wald 0,566 pada tingkat signifikansi α = 5% ( 0,05) 

sehingga menerima H0 atau yang berarti Debt to Equity Ratio menyatakan  tidak 

memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan sehingga hipotesis pertama tidak dapat didukung 

kebenarannya. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Profitabilitas (ROA) memiliki nilai sig wald 0,351 pada tingkat signifikansi α = 5% 

(0,05) maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan, sehingga menerima H0 atau 

yang berarti profitabilitas menyatakan tidak memberikan pengaruh parsial yang 

signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan 

hasil hipotesis yang menduga Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan tidak dapat diterima dan tidak terbukti 

kebenarannya. 
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Penutup 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan 

pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah mematuhi 

peraturan yang berlaku berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada 

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) secara tepat waktu, dalam hal ini sesuai dengan 

teori kepatuhan berdasarkan pada perspektif normatif melalui moralitas. Selain itu hal 

tersebut menunjukan adanya kesadaran yang baik dari perusahaan atau entitas dalam 

memenuhi peraturan mengenai prinsip keterbukaan dalam penyampaian laporan 

keuangan kepada masyarakat atau publik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel Debt to Equity Ratio dan Profitabilitas Terhadap Variabel 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan Batu Bara 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dengan menggunakan sampel 

sebanyak 18 perusahaan pada 3 periode pada tahun 2016, 2017, 2018 dan diperoleh 

jumlah sampel sebanyak 18 x 3 = 54 sampel. Penulis telah melakukan penelitian 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi logistik dan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara Parsial Debt To Equity RatioTidak Berpengaruh Terhadap 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. 

  

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan mengindikasikan bahwa meskipun DER 

menunjukan besarnya resiko, namun disisi lain angka DER yang tinggi 

mengindikasikan kemampuan perusahaan yang baik dalam mengelola 

kewajiban-kewajibanya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rini Dwiyanti 

(2010), Sarwono Budiyanto & Elma Muncar Aditya (2015) yang dalam 

penelitiannya bahwa DER tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan. Namun tidak konsisten dengan 

penelitian Astrid Kurniawati (2014) yang dalam hasil penelitianya menyatakan 

DER berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

2. Secara Parsial Profitabilitas Tidak Berpengaruh Terhadap Ketepatan 

Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. 
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Dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh signifikan Profitabilitas 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan mengindikasikan 

bahwa besar kecilnya profitabilitas diabaikan oleh perusahaan. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian Astrid Kurniawati (2014), Sarwono Budiyanto 

& Muncar Aditya E (2015), Mega Arista Dewayani, Al Amin, Veni Soraya 

Dewi (2017), Arineza Ramadhaniyati (2017), yang dalam penelitiannya 

menghasilkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan. Namun tidak sejalan dengan penelitian Rini 

Dwiyanti (2010), Agus Sukoco (2013),  Choiruddin (2015), Alzena Wandha 

Putri (2018) yang menyatakan dalam penelitiannya Profitabilitas berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

3. Secara Simultan Variabel Independen Yang Terdiri Dari Debt To Equity 

Ratio Dan Profitabilitas (ROA) Secara Simultan Tidak Berpengaruh 

Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. 

 Hasil Chi-square dengan nilai signifikansi menunjukan lebih besar dari 

signifikansi α=5%. Nilai tersebut menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio dan 

profitabilitas secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  

5.3 Saran-saran 

 Berdasarkan temuan penelitian ini, maka peneliti dapat menyampaikan saran terkait 

Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan  menambahkan variabel-variabel lain 

yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

2. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah sampel penelitian dengan cara 

menambah tahun penelitian mengingat begitu banyaknya perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat menggunakan pengukuran 

variabel yang berbeda pada masing-masing variabel, sehingga dapat melihat 

dari sudut pandang masing-masing. 
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Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Pt Bank 

Nationalnobu Cabang Jakarta Kuningan 

 

Mutdi Ismuni 

Dosen STIE Pertiwi 

Astria 

Mahasiswa STIE Pertiwi 

 

Abstrak 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (disiplin) dan 

variabel Y (prestasi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui disiplin pada PT 

Bank NationalNobu cabang jakarta kuningan, prestasi pada PT Bank 

NationalNobu cabang jakarta kuningan, dan pengaruh disiplin terhadap prestasi 

kerja pada PT Bank NationalNobu cabang jakarta kuningan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  

analisis untuk membahas identifikasi masalah bagaimana disiplin pada PT Bank 

NationalNobu cabang jakarta kuningan dan bagaimana prestasi kerja PT Bank 

NationalNobu cabang jakarta kuningan dan identifikasi masalah seberapa besar 

pengaruh disiplin terhadap prestasi kerja karyawan PT Bank NationalNobu 

cabang jakarta kuningan. Data yang digunakan adalah data primer dan data 

skunder yang  dikumpulkan melalui observasi1, wawancara, angket (kuesioner), 

dan kepustakaan. Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel tersebut digunakan 

rumus regresi linear sederhana, regresi korelasi, koefisien determinasi dengan 

perhitungan secara manual. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik 

yaitu regresi linear sederhana diperoleh koefisien determinasi (KD) sebesar 

32,94%  dan sisanya sebesar 67,06% dianggap sebagai faktor-faktor lain yang 

tidak termasuk dalam bagian penelitian ini. Dari perhitungan statistik uji t dapat 

dilihat (thitung> ttabel) atau ( 3,708 > 2,048). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh positif terhadap  prestasi kerja. 

Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

       Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. 

Adapun bentuk serta tujuannya dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan 

manusia, dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Dalam hal ini 

karyawan dan perusahaan merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan. 

Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Setiap 
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perusahaan berusaha meningkatkan serta mengembangkan perusahaan dengan menyusun 

program peningkatan kinerja pada karyawan. Untuk memperoleh kemajuan dan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, suatu perusahaan perlu menggerakan serta memantau 

karyawannya agar dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. 

Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi pelaku aktif dari setiap kegiatan 

organisasi. Karyawan memiliki perasaan ,pikiran, keinginan, status, latarbelakang 

pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang berbeda-beda yang dibawa ke dalam 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dan karyawan harus mampu bekerjasama untuk 

mewujudkan kedisiplinan dalam melakukan setiap pekerjaan sehingga dapat 

meningkatkan prestasi kerja yang tinggi.  

Menurut Hasibuan (2012:193) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran 

dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma yang berlaku. 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan 

disiplin karyawan yang bai, sulit bagi perusahaan untuk  mewujudkan tujuannya. Jadi 

kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

 Perilaku karyawan yang tidak disiplin dapat diekspresikan dalam beberapa hal 

antara lain keabsenan, kelambanan, meninggalkan tempat kerja, tidur ketika kerja, 

berkelahi, melanggar aturan perusahaan, dan memperlambat pekerjaan. Kedisiplinan 

menjadi faktor penurunan prestasi karyawan, dimana masih ada karyawan yang  kurang 

menghargai waktu seperti datang terlambat ke tempat kerja. Akibatnya pelaksanaan 

kegiatan menjadi terhambat karena waktu yang sebelumnya sudah ditentukan menjadi 

terbuang.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana disiplin kerja karyawan pada PT Bank NationalNobu cabang Jakarta 

Kuningan ? 

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan pada PT Bank NationalNobu cabang Jakarta 

Kuningan ? 

3. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT 

Bank NationalNobu cabang Jakarta Kuningan 
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Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan disiplin kerja karyawan pada PT Bank NationalNobu 

cabang Jakarta Kuningan  

2. Untuk mengetahui prestasi kerja karyawan pada PT Bank NationalNobu cabang 

Jakarta Kuningan 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan pada PT Bank NationalNobu cabang Jakarta Kuningan 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan, untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai 

disiplin dan prestasi kerja karyawan sehingga dapat meningkatkan disiplin dan 

prestasi kerja karyawan. 

2. Bagi peneliti, menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi yang digunakan 

dalam penulisan penelitian ini 

3. Bagi peneliti lanjutan, sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam 

melakukan penelitian pada bidang yang sama. 

Landasan Teori 

Penelitian Terdahulu 

Adapun yang menjadi acuan penulis dalammelakukan penulisan skripsi adalah dengan 

memilih dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Liswaty Pijjara (2009) dengan judul: 

Analisis pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga (Dispora) kabupaten Jenepoto, dengan menggunakan analisis 

regresi sederhana. Dari hasil analisis regresi sederhana menunjukan bahwa peningkatan 

kedisiplinan pegawai pada Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga akan berpengaruh 

secara signifikan terhadap peningkatan prestasi kerja pegawai, sehingga dapat diartikan 

bahwa semakin tinggi kedisiplinan kerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, maka 

akan berdampak terhadap peningkatan prestasi kerja pegawai. Kemudian dari hasil 

analisis mengenai korelasi antara kedisiplinan pegawai dengan prestasi kerja pegawai 

menunjukan bahwa kedisiplinan pegawai memiliki hubungan yang positif terhadap 

peningkatan prestasi kerja. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Vins Vidya Paramita (2007) dengan judul penelitian 

Pengaruh Faktor-Faktor Disiplin kerja Terhadap Prestasi Kerja karyawan pada PT PLN 

(Persero)  Distribusi Jawa Timur bidang SDM & organisasi Surabaya. Dari hasil 

penelitiannya disimpuljan bahwa secara simultan maupun persial faktor-faktor disiplin 
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kerja karyawan meliputi kompensi, keteladanan pimpinan, perhatian pemimpin, 

pengawasan pimpinan, keberanian pimpinan mengambil tindakan berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan alat untuk pencapaian tujuan yang diinginkan. Manajemen yang 

tepat akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, masyarakat. Untuk 

lebih jelasnya pengertian manajemen ini penulis mengutip beberapa definisi sebagai 

berikut : 

Menurut G.R Terry yang dikutip oleh Kartono (2008:168) dalam bukunya “Pemimpin 

dan Kepemimpinan” menyatakan bahwa : “Manajemen adalah penyelenggaraan usaha 

penyusunan dan pencapaian hasil yang diinginkan dengan menggunakan upaya-upaya 

kelompok, terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya manusia”. 

Kemudian menurut Hasibuan (2007:1) : “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari 

perencanaan, pengarahan, pengendalian, melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

Metode Penelitian 

Kerangka Pemikiran 

 Menurut penelitian terdahulu dengan judul Analisi Pengaruh Disiplin Kerja 

terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga ( 

DISPORA) kabupaten jeneponto menyimpulkan bahwa peningkatan kedisiplinan 

pegawai akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan prestasi kerja pegawai, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedisiplinan kerja pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan, maka akan berdampak terhadap peningkatan prestasi kerja 

pegawai.  

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan 

data  Adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan( field research ), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara : 

Pembagian kuisioner, dengan membagikan kuisioner kepada para karyawan 

terkaitWawancara, dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak 

terkaitObservasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengamati secara langsung 
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terhadap data yang ada dalam perusahaan. 

2. Studi Kepustakaan (library research) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data melalui membaca 

serta mempelajari teori dari literatur-literatur yang ada dengan topik permasalahan 

yang menjadi bahan penelitian lebih lanjut. 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini  adalah seluruh karyawan dan karyawati pada PT Bank 

National nobu cabang jakarta kuningan yakni berjumlah 30 orang karyawan, sedangkan 

metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh dimana jumlah 

populasi yang ada dapat dijadikan sebagai jumlah keseluruhan  sampel sebagaimana yang 

dikutip dari buku Sugiiyono (2009:73). 

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat 

Kuantitatif. Menurut Sugiono dalam bukunya “metode penelitian administrasi (2005:14) 

“Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data yang di gunakan dalam 

penelitian ini berasal dari hasil pengisian daftar angket/kuisioner yang terdiri dari 

beberapa pertanyaan-pertanyaan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

          Untuk  mendapatkan gambarn mengenai objek dalam penelitian ini, maka dibawah 

ini akan diuraikan pengelompokan karyawan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, status karyawan, dan lama kerja. 

Tabel 4.2 

Data responden pembagian kuesioner 

Operasional Disebar 

Pimpinan 1 

Kepala bagian 1 

Supervisor 2 

Head teller 2 

Back office 11 

Teller 5 

Customer service 5 

Marketing 3 

Jumlah 30 
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Tabel 4.3 

Klasifikasi responden berdasarkan usia 

Usia Jumlah Presentase (%) 

23 - 30 tahun 23 76,7 

31 - 40 tahun 3 10 

41 - 50 tahun 4 13,3 

51 - 56 tahun 0 0 

Total 30 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dari 30 responden yang menjadi objek penelitian 

dapat diketahui bahwa sebanyak 23 responden berumur antara 23 hingga 30 tahun 

(76,7%), 3 responden berumur antara 31 hingga 40 tahun (10%), 4 responden berumur 

antara 41 hingga 50 tahun (13,3%), dan tidak ada karyawan yang berumur 51 hingga 56 

tahun. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan PT Bank NationalNobu 

cabang jakarta kuningan berumur antara 23 hingga 30 tahun 

Tabel 4.4 

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis kelamin Jumlah Presentase (%) 

Pria 14 46,7 

Wanita 16 53,3 

Total 30 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dari 30 responden yang menjadi objek penelitian 

dapat diketahui bahwa sebanyak 14 responden pria (46,7%), sedangkan 16 responden 

wanita (53,3%). Dapat disimpulkan bahwa jumlah karyawan wanita PT Bank 

NationalNobu cabang jakarta kuningan lebih banyak dibandingkan dengan karyawan 

pria. 
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Tabel 4.5 

Klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Pendidikan Jumlah Presentase (%) 

SMA 7 23,3 

D3 6 20 

S1 17 56,7 

S2 0 0 

Total 30 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dari 30 responden yang menjadi objek penelitian 

dapat diketahui bahwa sebanyak 17 responden lulusan S1 (56,7%), 7 responden lulusan 

SMA (23,3%), dan tidak ada responden yang tingkat pendidikannya lulusan S2. Dari data 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan PT Bank Nationalnobu 

cabang jakarta kuningan lulusa S1. 

Tabel 4.6 

Klasifikasi responden berdasarkan status karyawan 

Status karyawa Jumlah Presentase(%) 

Kontrak 9 30 

Tetap 21 70 

Total 30 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dari 30 responden yang menjadi objek penelitian 

dapat diketahui bahwa sebanyak 9 responden karyawan kontrak (30%), dan 21 responden 

karyawan tetap (70%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

karyawan PT Bank NationalNobu cabang jakarta kuningan merupakan karyawan tetap. 

Tabel 4.7 

Klasifikasi responden berdasrkan lama kerja 

Lama kerja Jumlah Presentase (%) 

1 - 5 tahun 22 73,3 

6 - 10 tahun 8 26,7 

> 10 tahun 0 0 

Total 30 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dari 30 responden yang menjadi objel penelitian 

dapat diketahui bahwa sebanyak 22 responden bekerja selama 1 hingga 5 tahun (73,3%), 

8responden bekerja selama 6 hingga 10 tahun (26,7%), dan tidak ada responden yang 

bekerja lebih dari 10 tahun. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan pada responden, 

maka dapat diketahui pendapat responden mengenai bagaimana disiplin kerja yang 

terdapat di PT Bank NationalNobu cabang jakarta kuningan. Dalam penelitian ini, penulis 

memberikan 11 pertanyaan pada kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden. Untuk 

memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka kriteria jawaban responden dibuat 

sebagai berikut : 

Sangat setuju (SS)           : 5 

Setuju (S)                        : 4 

Ragu-ragu (RR)              : 3 

Tidak setuju (TS)            : 2 

Sangat tidak setuju (STS): 1 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden. Untuk memudahkan 

penilaian rata-rata tersebut, maka digunakan interval untuk menentukan panjang kelas 

interval. Dengan demikian digunakan rumus menurut Sudjana (2006:79) sebagai berikut: 

P = rentang/banyak kelas 

Dimana 

P                   : panjang kelas interval 

Rentang        : data terbesar-data terkecil 

Banyak kelas  : 5 

Berdasarkan rumus, maka panjang kelas interval adalah  

P=  

  = 0,80 

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata dapat diinterprestasikan sebagai berikut  

 

Interval Disiplin kerja Prestasi kerja 

1,00 - 1,79 Sangat tidak baik Sangat rendah 

1,80 - 2,59 Tidak baik Rendah 

2,60 - 3,39 Cukup baik Cukup tinggi 

3,40 - 4,19 Baik Tinggi 

4,20 - 5,00 Sangat baik Sangat tinggi 

5-1 

5 
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Tanggapan responden terhaap Disiplin keeja PT Bank NationalNobu cabang 

jakarta kuningan.  

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai disiplin kerja PT Bank NationalNobu cabang 

jakarta kuningan. Dalam penelitian ini penulis memberikan 11 pertanyaan kepaa 

responden. Dibawah ini akan disajikan tanggapan responden dalam bentuk tabel dan 

analisis singkat bawahnya yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Tanggapan responden mengenai hadir tepat waktu 

 

Pernyataan Banyaknya Presentase 

(%) 

Skor 

(Fxskala) 

Rata-rata 

Sangat setuju 3 10 15 0,5 

Setuju 11 36,7 44 1,47 

Ragu-ragu 6 20 18 0,6 

Tidak setuju 10 33,3 20 0,67 

Sangat tidak setuju 0 0 0 0 

Jumlah 30 100 97 3,24 

Rata-rata    CB 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai hadir 

tepat waktu dalam katagori cukup baik, yang menunjukan dalam rata-rata baik yang 

berada dalam interval 2,60-3,39. Hal ini membuktikan bahwa kesediaan karyawan untuk 

hadir tepat waktu cukup baik. 

Tabel 4.9 

Tanggapan responden mengenai tidak datang terlambat 

 

Pernyataan Banyaknya Presentase 

(%) 

Skor 

(Fxskala) 

Rata-rata 

Sangat setuju 5 16,7 25 0,83 

Setuju 9 30 36 1,2 

Ragu-ragu 11 36,6 33 1,1 

Tidak setuju 5 16,7 5 0,19 
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Sangat tidak setuju 0 0 0 0 

Jumlah 30 100 99 3,29 

Rata-rata    CB 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai tidak 

datang terlambat dalam katagori cukup baik. Yang menunjukan dalam rata-rata cukup 

baik yang berada dalam interval 2,60-3,39. Hal ini membuktikan bahwa kesediaan 

karyawan untuk tidak datang terlambat cukup baik. 

 
Tabel 4.10  

Tanggapan reaponden mengenai kerapian pakaian 
 

Pernyataan Banyaknya Presentase 

(%) 

Skor 

(Fxskala) 

Rata-rata 

Sangat setuju 9 30 45 1,5 

Setuju 21 70 84 2,8 

Ragu-ragu 0 0 0 0 

Tidak setuju 0 0 0 0 

Sangat tidak setuju 0 0 0 0 

Jumlah 30 100 129 4,3 

Rata-rata    SB 

 

Daro tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

kerapihan pakaian dalam katagori sangat baik. Yang menunjukan dalam rata-rata sangat 

baik yang berada dalam interval 4,20-5,00. Hal ini membuktikan bahwa kesediaan 

karyawan dalam hal kerapihan pakaian sangat baik. 

Tabel 4.11 

Tanggapan responden mengenai menjaga perilaku di tempat kerja 
 

Pernyataan Banyaknya Presentase (%) 
Skor 

(Fxskala) 
Rata-rata 

Sangat setuju 4 13,4 20 0,67 

Setuju 19 63,3 76 2,53 

Ragu-ragu 7 23,3 21 0,7 
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Tidak setuju 0 0 0 0 

Sangat tidak setuju 0 0 0 0 

Jumlah  30 100 117 3,9 

Rata-rata    B 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai menjaga perilaku 

di tempat kerja dalam katagori baik . Yang menunjukan dalam rata-rata bqik yqng berada 

dalam interval 3,40-4,19. Hal ini membuktikan bahwa kesediaan karyawan dalam 

menjaga perilaku di tempat kerja baik. 

 
Tabel 4.12 

Tanggapam responden mengenai tepat waktu dalam istirahat 

Pernyataan Banyaknya 
Presentase 

(%) 

Skor 

(Fxskala) 
Rata-rata 

Sangat setuju 1 3,3 5 0,16 

Setuju 10 33,3 40 1,33 

Ragu-ragu 15 50 45 1,5 

Tidak setuju 2 6,7 4 0,13 

Sangat tidak setuju 2 6,7 2 0,06 

Jumlah 30 100 96 3,18 

Rata-rata    CB 

 
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai tepat waktu 

dalam istirahat dalam katagori cukup baik yang berada dalam interval 2,60-3,39. Hal ini 

membuktikan bahwa ketepatan waktu dalam istirahat sudah cukup baik. 

Tabel 4.13 

Tanggapan responden mengenai tepat waktu pulang kantor 

Pernyataan Banyaknya 
Presentase 

(%) 

Skor 

(Fxskala) 
Rata-rata 

Sangat setuju 0 0 0 0 

Setuju 14 46,7 56 1,87 

Ragu-ragu 13 43,3 39 1,3 

Tidak setuju 2 6,7 4 0,13 

Sangat tidak setuju 1 3,3 1 0,03 

Jumlah 30 100 100 3.33 

Rata-rata    CB 

 



 

125 

 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

ketepatan dalam pulang kantor dalam katagori cukup baik. Yang menunjukan dalam rata-

rata cukup baik yang berada dalam interval 2,60-3,39. Hal ini membuktikan bahwa 

ketepatan waktu pulang kantor cukup baik. 

Tabel 4.14 

Tanggapan responden mengenai memanfaatkan waktu kerja 

 

Pernyataan Banyaknya 
Presentase 

(%) 

Skor 

(Fxskala) 
Rata-rata 

Sangat setuju 1 3,3 5 0,17 

Setuju 7 23,3 28 0,93 

Ragu-ragu 6 20 18 0,6 

Tidak setuju 11 36,7 22 0,73 

Sangat tidak setuju 5 16,7 5 0,17 

Jumlah 30 100 78 2,6 

Rata-rata    CB 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

memanfaatkan waktu kerja cukup baik. Yang menunjukan dalam rata-rata cukup baik 

yang berada dalam interval 2,60-3,39. Hal ini membuktikan bahwa dalam memanfaatkan 

waktu kerja cukup baik. 

Tabel 4.15 

Tanggapan responden mengenai tidak menunda-nunda pekerjaan 

 

Pernyataan Banyaknya Presentase (%) Skor 

(Fxskala) 

Rata-rata 

Sangat setuju 4 13,3 20 0,67 

Setuju 15 50 60 2 

Ragu-ragu 11 36,7 33 1,1 

Tidak setuju 0 0 0 0 

Sangat tidak setuju 0 0 0 0 

Jumlah 30 100 113 3,77 

Rata-rata    B 
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai tidak 

menunda-nunda pekerjaan dalam katagori baik. Yang menunjukan dalam rata-rata baik 

yang berada dalam interval 3,40-4,19. Hal ini menunjukan bahwa kesedian karyawan 

untuk tidak menunda-nunda pekerjaan sudah baik. 

Tabel 4.16 

Tanggapan responden mengenai menyelesakan pekerjaan dengan baik 

 

Pernyataan Banyaknya Presentase 

(%) 

Skor 

(Fxskala) 

Rata-rata 

Sangat setuju 6 20 30 1 

Setuju 24 80 96 3,2 

Ragu-ragu 0 0 0 0 

Tidak setuju 0 0 0 0 

Sangat tidak setuju 0 0 0 0 

Jumlah 30 100 126 0 

Rata-rata    SB 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik dalam katagori sangat baik. Yang menunjukan 

dalam rata-rata sangat baik yang berada dalam interval 4,20-5,00. Hal ini membuktikan 

bahwa kesedian karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik sudah sangat 

baik. 

 
Tabel 4.17 

Tanggapan responden mengenai menggunakan inventaris  

kantor dengan baik 

Pernyataan Banyaknya Presentase 

(%) 

Skor 

(Fxskala) 

Rata-rata 

Sangat setuju 7 23,3 35 1,7 

Setuju 18 60 72 2,4 

Ragu-ragu 5 16,7 15 0,5 

Tidak setuju 0 0 0 0 

Sangat tidak setuju 0 0 0 0 

Jumlah  30 100 122 4,07 

Rata-rata    B 
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

penggunaan inventaris kantor sudah baik. Yang menunjukan dalam rata-rata baik yang 

berada dalam interval 3,40-4,19. Hal ini membuktikan bahwa kesediaan karyawan untuk 

menjaga inventaris kantor sudah baik. 

Tabel 4.18 

Tanggapan responden mengenai tidak masuk kerja dengan keterangan 

Pernyataan Banyaknya 
Presentase 

(%) 

Skor 

(Fxskala) 
Rata-rata 

Sangat setuju 6 20 30 1 

Setuju 17 56,7 68 2,26 

Ragu-ragu 7 23,3 21 0,7 

Tidak setuju 0 0 0 0 

Sangat tidak setuju 0 0 0 0 

Jumlah 30 100 119 3,96 

Rata-rata    B 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai tidak 

masuk kerja dengan keterangan dalam katagori baik. Yang menunjukan dalam rata-rata 

3,40-4,19. Hal ini membuktikan bahwa kesediaan karyawan untuk memberikan 

keterangan saat tidak masuk kerja sudah baik. 
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Tabel 4.19 

Analisis tanggapan responden terhada Disiplin Kerja 

          

No Pernyataan SS S RR TS STS Total 
Rata-

rata 
Ket 

1 Hadir tepat waktu 3 11 6 10 0 97 3,24 CB 

2 Tidak datang terlambat 5 9 11 5 0 99 3,29 CB 

3 Memperhatikan 

kerapihan pakaian  

9 21 0 0 0 129 4,3 SB 

4 Menjaga perilaku 

ditempat kerja 

4 19 7 0 0 117 3,9 B 

5 Tepat waktu dalam 

istirahat 

1 10 15 2 2 96 3,18 CB 

6 Tepat waktu pulang 

kantor 

0 14 13 2 1 100 3,33 CB 

7 Memanfaatkan waktu 

kerja 

1 7 6 11 5 78 2,6 CB 

8 Tidak menunda-nunda 

pekerjaan 

4 15 11 0 0 113 3,77 B 

9 Menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik 

6 24 0 0 0 126 4,2 SB 

10 Menggunakan inventaris 

kantor dengan baik 

7 18 5 0 0 122 4,07 B 

11 Tidak masuk kerja 

dengan keterangan 

6 17 7 0 0 119 3,96 B 

  Total       39,84  

  Rata-rata       3,62 B 

 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat diketahui pernyataan responden mengenai 

Disiplin Kerja di PT Bank NationalNobu cabang jakarta kuningan dapat dikatakan baik 

karena nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,62 pada interval 3,40-4,19. 
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Kesimpulan Dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan analisis mengenai pengaruh disiplin kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan PT Bank NationalNobu Cabang Jakarta kuningan, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Pelaksanaan disiplin kerja pada PT Bank NationalNobu Cabang Jakarta kuningan dapat 

dikatakan baik karena nilai rata-rata keseluruhannya sebesar 3,62 yang berada pada 

interval 3,40-4,19. 

2.  Prestasi kerja karyawan pada PT Bank nationalNobu Cabang Jakarta Kuningan dapat 

dikatakan tinggi karena nilai rata-rata keseluruhannya sebesar 3,84 yang berada pada 

interval 3,40-4,19. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai r sebesar 0,574. 

Karena nilai r berada diantara 0,400-0,599 , maka hubungan disiplin kerja terhadap 

prestasi kerja dapat dikatakan cukup kuat. Besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap 

prestasi kerja karyawan pada PT. Bank NationalNobu cabang jakarta kuningan 

sebesar 32,94% dan sisanya 67,06% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak 

diteliti oleh penulis misalnya pelatihan, loyalitas, dan lain-lain. Dari perhitungan uji 

hipotesis, dapat dilihat bahwa thitung= 3,708 lebih besar dari ttabel= 2,048. Ini berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima, maka terdapat Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan PT Bank NationalNobu Cabang Jakarta Kuningan. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan 

saran dan masukan yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan bagi kemajuan PT. 

Bank NationalNobu Cabang Jakarta Kuningan, antara lain : 

1. Bagi karyawan diharapkan untuk dapat memanfaatkan waktu kerja lebih baik 

lagikarena memanfaatkan waktu kerja merupakan salah satu dari variable X yang nilai 

rata-ratanya paling rendah yaitu 2,6. 

2. Bagi karyawan diharapkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya, 

karena menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya merupakan salah satu dari variable 

Y yang nilai rata-ratanya paling rendah yaitu 2,33. 

3.PT.Bank NationalNobu Cabang Jakarta Kuningan harus memperhatikan masalah 

kehadiran dari karyawan yang sering kali tidak tepat waktu. Pimpinan harus 

memberikan contoh teladan yang baik dengan datang lebih awal dan juga memberi 

sanksi kepada setiap karyawan yang masih melakukan kesalahan berulang. 
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4. PT Bank NationalNobu Cabang Jakarta Kuningan harus dapat mempertahankan 

ataupun meningkatkan elemen-elemen disiplin kerja yang telah dianggap baik untuk 

dapat meningkatkan prestasi kerja dari karyawan. 
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