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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN  

 

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh disiplin dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan CV. ZAFRAN, maka data dan informasi yang diperoleh 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

 

5.1.1 Data Demografi Responden 

 Kuesioner yang dikirimkan kepada karyawan CV. ZAFRAN sebanyak 78. 

Waktu yang digunakan mulai penyebaran sampai dengan pengembalian kuesioner 

dalam penelitian ini adalah 10 hari. Sampai batas waktu akhir pengambilan 

kuesioner yang terkumpul sebanyak eskamplar. Dengan demikian jumlah kuesioner 

yang bisa digunakan adalah sebanyak 78 eskemplar atau dengan kata lain tingkat 

responden untuk kuesioner yang bisa dipakai adalah 100 %. Perhitungan tingkat 

pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut :  

  

Tabel 5.1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Jumlah kuesioner yang disebar 78 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali 0 

Jumlah kuesioner yang kembali                78 

Jumlah kuesioner yang dianalisis                78   

Tingkat pengembalian Kuesioner (78/78) x 100%               100% 

Sumber : Data primer yang diolah  

Responden yang diteliti berdasarakan demografi dapat dikelompokan sebagai 

berikut : 
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1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel 5.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase % 

1.  Laki-laki 30 38,4% 

2.  Wanita 48 61,5% 

 Jumlah  78   100 % 

      Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 2019. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi responden yang terdapat pada tabel 4.1 dapat 

dinyatakan bahwa mayoritas yang menjadi karyawan CV. ZAFRAN yaitu 

karyawan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak karyawan 48 karyawan 

(61,5%) dan karyawan yang berjenis kelamin laki-laki  sebanyak 30 karyawan 

(38,4%) hal ini dikarenakan karaywan yang berjenis kelamin perempuan lebih 

teliti dan lebih rapi dalam mengerjakan pekerjaan sehingga proses pengerjaan 

dapat cepat terselesaikan. 

 

2. Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik karyawan berdasarkan usia pada tabel 5.3 berikut ini :  

 

Tabel 5.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur  Frekuensi Presntase (%) 

<20 tahun 5 6,41% 

21-30 tahun 66 84,61% 

31-40 tahun 7 8,97% 

>40 tahun - - 

Jumlah 78 100% 

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 2019 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi responden yang terdapat pada tabel 5.2 dapat 

dinyatakan bahwa mayoritas yang menjadi karyawan CV. ZAFRAN yaitu 

karyawan yang berusia 21-30 sebanyak 66 karyawan  (84,61%) karyawan yang 

berusia 31-40 sebanyak 7 karyawan (8,97 %) dan tidak ada karyawan yang 

berusia >40 tahun. Hal ini dikarenakan karyawan yang berumur 21-30 tahun 

merupakan karyawan yang berada di usia matang untuk bekerja. 

 

3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Karakteristik karyawan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

 

Tabel 5.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir  Frekuensi  Presentase (%) 

SMA/Sederajat  43 55,12% 

D-III 25 32,05% 

S-I 10 12,82% 

Jumlah 78 100% 

       Sumber : Hasil olah data kuesioner penelitian 2019. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi responden yang terdapat pada tabel 5.4 dapat 

dinyatakan bahwa mayoritas yang menjadi karyawan CV. ZAFRAN yaitu 

karyawan yang berpendidikan terakhir sampai tingkat SMA/sederajat yaitu 

sebanyak  43 karyawan (55,12%), karyawan yang berpendidikan terakhir 

sampai tingkat D – III yaitu sebanyak 25 karyawan (32,05%) dan karyawan 

berpendidikan terakhir sampai tingkat S1 yaitu sebanyak 10 karyawan 

(12,82%). Hal ini dikarenakan CV. ZAFRAN tidak memiliki kriteria latar 

belakang pendidikan karyawan dalam merekrut karyawan. 
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4. Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Karakteristik karyawan berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel 5.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Bekerja  Frekuensi  Presentase (%) 

<1tahun 43 55,12% 

1-2 tahun 25 32,05% 

>3 tahun 10 12,82% 

Jumlah 78 100% 

 Sumber : Hasil olah data kuesioner penelitian 2019. 

 

5.1.2 Uji Data Statistik  

 Ada dua syarat penting yang berlaku untuk sebuah kuesioner yaitu valid dan 

reliabelnya instrument yang ada dalam kuesioner tersebut, untuk itu perlu dilakukan 

uji dan reliabilitas.  

 

5.1.2.1 Uji Validitas Data 

 Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah persyaratan-persyaratan yang digunakan dalam penelitian ini 

sudah dapat mengukur variabel penelitian suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk menggunakan pengaruh disiplin dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV. ZAFRAN Tasikmalaya 

 Uji validitas butir-butir kuesioner penelitian dilakukan dengan 

menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson. Pengujan tiap butir dengan 

cara mengkorelasikan skor tiap butir, selanjutnya dalam memberikan interprestasi 

terhadap koefisien korelasi. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriteria 

(skor total) serta korelasinya tinggi, menunjukan bahwa item tersebut mempunyai 

validitas yang tinggi pula. Kriteria penilaian uji validitas adalah : 
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a. Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel, maka dpat dikatakan item kuesioner tidak valid. 

c. N=78 dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 adalah 0,13  

 

 Disiplin dan Motivasi Kerja (Variabel X) 

 Variabel X merupakan variabel independen yaitu Disiplin (Variabel X1) 

dan Motivasi (Variabel X2) berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap 

pernyataan – pernyataan variabel X1 dan X2, seluruh butir dalam pernyataan 

tersebut dinyatakan valid. Artinya seluruh item sesuai dengan apa yang hendak kita 

ukur dan menunjukan ke-konsistenan atau keselarasan. Nilai koefisien korelasi tiap 

butir kuesioner variabel X terhadap skor totalnya yang telah dihitung dengan SPSS 

20.0 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : 

 

Tabel 5.6 

Uji Validitas Variabel X1 (Disiplin) 

Item rHitung rTabel Keputusan 

1 0,442 0,270 Valid 

2 0,427 0,270 Valid 

3 0,444 0,270 Valid 

4 0,632 0,270 Valid 

5 0,654 0,270 Valid 

6 0,654 0,270 Valid 

7 0,409 0,270 Valid 

8 0,610 0,270 Valid 

9 0,523 0,270 Valid 

10 0,619 0,270 Valid 

   Sumber : Data yang telah diolah  

 Hasil pengujian validitas item kuesioner pada variabel X1 (Disiplin) 

menunjukan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner memiliki korelasi 

diatas 0,312 sebagai nilai batas suatau hingga item tiga belas pada kuesioner adalah 
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valid. Sehingga item kuesioner ini dapat digunakan sebagai alat ukur variabel yang 

diteliti.  

 

Tabel 5.7 

Uji Validitas Variabel X2  (Motivasi Kerja) 

Item rHitung rTabel Keputusan 

1 0,438 0,270 Valid 

2 0,531 0,270 Valid 

3 0,682 0,270 Valid 

4 0,596 0,270 Valid 

5 0,704 0,270 Valid 

6 0,495 0,270 Valid 

Sumber : Hasil data yang diolah  

 Hasil pengujian validitas item kuesioner pada Variabel X2 (Motivasi Kerja) 

menunjukan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner memiliki korelasi 

diatas 0,312 sebagai nilai batas suatu item kuesioner. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa item satu hingga item sepuluh pada kuesioner adalah valid, 

sehingga item kuesioner ini dapat digunakan sebagai alat ukur yang diteliti.  

 

 Kinerja (Variabel Y) 

 Variabel Y merupakan variabel dependen yaitu kinerja. Berdasarkan uji 

validitas yang dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan variabel Y, korelasi item-

item berada di atas r tabel – 0,312. Maka diperoleh simpulan bahwa seluruh item 

dapat digunakan dalam pernyataan kuesioner, karena seluruh item berada dalam 

keadaan valid. Nilai koefisien korelasi variabel Y terhadap skor dapat dilihat pada 

Tabel 5.8 dibawah ini : 
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Tabel 5.8 

Uji Validitas Variabel Y (Kinerja)  

Item rHitung rTabel Keputusan 

1 0,609 0,270 Valid 

2 0,527 0,270 Valid 

3 0,603 0,270 Valid 

4 0,655 0,270 Valid 

5 0,599 0,270 Valid 

6 0,575 0,270 Valid 

7 0,607 0,270 Valid 

8 0,535 0,270 Valid 

9 0,520 0,270 Valid 

10 0,575 0,270 Valid 

 

 Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukan bahwa seluruh item 

pernyataan dalam setiap variabel kinerja (Y) memiliki korelasi diatas 0,312 sebagai 

nilai batas item kuesioner peneltian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). 

Sehingga dikatakan bahwa item kuesioner variabel kinerja (Y) valid dapat 

digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. 

 

5.1.2.2 Uji Reliabilitas Data 

Setiap instrumen harus memiliki syarat reliabel. Untuk itu diperkulan uji 

realibilitas untuk menentukan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten 

diulangi lebih dari satu kali. 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada 

alat ukur yang sama. Sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel 

dikatakan reliabel dan berhasil mengukur variabel yang kita ukur jika koefisien 

reliabelnya lebih atau 0,6 ( 60 ).  
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Adapun hasil pengujian realibilitas yang dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 20.0 dengan jumlah responded sebanyak 78 orang adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 5.9 

Uji Reliabilitas Variabel X1 

(Disiplin Kerja) 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,733 10 

   Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 20.0 

Untuk variabel Disiplin ( X1) diperoleh cronbach’s alpha sebesar 0,733, maka 

kuesioner untuk variabel ini dinyatakan reliabel karena >0,60. 

 

Tabel 5.10 

Uji Reliabilitas Variabel X2 

(Motivasi Kerja) 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,578 6 

    Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 20.2 

Untuk variabel  Motivasi (X2) diperoleh cronbach’s alpha sebesar 0,578 maka 

kuesioner untuk variabel ini dikatakan reliabel karena > 0,60 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dilakukan terhadap semua item dalam 

penelitian ini ditunjukan bahwa semua item penelitian dapat dikatakan reliabel  

(nilai koefisien reliabilitas lebih besar 0,60 ) dengan demikian dapat digunakan 

sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 
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Tabel 5.11 

Uji Reliabilitas Variabel Y 

(Kinerja) 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,791 10 

                Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 20.0 

Untuk variabel kinerja (Y) diperoleh cronbach’s alpha  0,719 maka kuesioner 

untuk variabel ini dikatakan reliable karena > 0,60 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dilakukan terhadap semua item dalam 

penelitian ini ditunjukan bahwa semua item penelitian dapat dikatakan reliabel       

(nilai koefisien reliabilitas lebih besar 0,60) dengan demikian dapat digunakan 

sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 

 

5.1.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi yang dilakukan terbebas dari adanya gejala normalitas, multikolinearitas 

dan heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian terhadap ke-3 asumsi tersebut : 

 

5.1.3.1 Uji Normalitas 

Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan mengamati dan 

melakukan pengujian kolmogrov – smirnof, dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut. 

a. Angka signifikasi ( sig ) > 0,05 maka data terdistribusi normal 

b. Angka signifikasi ( sig ) < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal 

Berdasarkan pengolah menggunakan software SPSS 20.0. Hasilnya diperoleh pada 

table dibawah ini : 
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Tabel 5.12 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 78 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 3.18223992 

Most Extreme Differences 

Absolute 0,054 

Positive 0,050 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,474 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,978 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 20.0 

Berdasarkan output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi 

Asymp. Sig (2-Tailed) sebesar 0,978, maka sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas. Kolmogorov-Smirnov diatas, dapat disimpulkan  

bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan 

normalitas  dalam model regresi sudah terpenuhi.  

 

5.1.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi 

yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi 

korelasi kuat, maka terdapat masalah multikolinearitas yang harus diatasi, Model 

regresi yang baik yaitu tidak terdapatnya multikolinearitas atau tidak terjadi 

korelasi antar variabel independen. Adapun uji multikolinearitas dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance 

lebih besar dari 0,1 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10, 

maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terdapat multikolinearitas. 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS. Hasilnya dapat 

diperoleh pada tabel berikut : 
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Tabel 5.13 

Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.136 5.150  0,415 0,679   

Disiplin 0,470 0,133 0,347 3.523 0,001 0,728 1.374 

Motivasi Kerja 0,725 0,175 0,408 4.140 0,000 0,728 1.374 

a. Dependent Variabel: Kinerja 

Sumber : hasil data yang diolah SPSS 20.0 

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas, didapat hasil tolerance value di 

atas 0,1 yaitu 0,728 dan Value Inflation Factor (VIF) dibawah 10 yaitu 1,9374 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel 

bebas. 

 

5.1.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut dengan 

heteroskedastisitas. Model regresi baik adalah model yang heterokedastisitas. 

Metode ini yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized 

predicted value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya). 

Dasar pengambilan keputusan yaitu : 

1. Titik-titik data penyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 

2. Tiitk-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja  

3. Penyebaran titik 0 tiitk data tidak membentuk pola bergelombang melebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali  
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4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola 

 

 

Gambar 5.1 

Uji Heterokedasitisitas 

Sumber : Data yang relah diolah SPSS 20.0 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas 

hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. 

 

5.2 Analisis Hasil Penelitian 

Responden pada penelitian ini adalah karyawan dari CV. ZAFRAN 

Tasikmalaya dengan jumlah responden sebanyak 78 orang. Sesuai dengan metode 

yang telah ditentukan sebelumnya, maka skala yang digunakan adalah skala likert, 

yaitu : 
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Tabel 5.14 

Skala Likert 

Alternatif Jawaban Jawaban Bobot 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Cukup Setuju CS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber : Sugiyono (2014:135) 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk 

memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut maka digunakan interval untuk 

menentukan panjang kelas interval dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Panjang kelas interval = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (𝑅)

𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝐾)
 

Dimana : Rentangan (R) = data tertinggi – data terendah  

Jumlah kelas (K) = 5 

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval adalah : 

Panjang kelas interval : P = 
5−1

5
= 0.8 

Sehingga melalui perhitungan tersebut, dapat diketahui tingkat jawaban responden 

pada setiap item pernyataan dengan tafsiran daerah sebagai berikut : 

 

Tabel 5.15 

Skala Interval Uji Analisis Deskriptif 

Sumber : Sugiyono (2014:133) 

 

Nilai tertinggi – Nilai terendah Rentang nilai 

1.00 – 1.79 Sangat buruk / sangat rendah 

1.80 – 2.59 Buruk / rendah 

2.60 – 3.39 Cukup baik / cukup tinggi 

3.40 – 4.19 Baik / tinggi 

4.20 – 5.00 Sangat baik / sangat tinggi 
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5.2.1 Presepsi Responden Mengenai Disiplin 

Dalam suatu perusahaan disiplin kerja, termasuk hal yang paling penting demi 

kelancaran perusahaan tersebut. Displin kerja merupakan alat untuk berkomunikasi 

untuk dapat mencapai sebuah tujuan bersama. Indikator disiplin kerja menurut 

Hasibuan (2014:193) adalah tujuan kemampuan, tingkat kewaspadaan karyawan, 

ketaatan pada standar kerja dan etika kerja.  

1. Tujuan Kemampuan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 78  

responden mengenai disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk  dimensi 

tujuan kemampuan maka diperoleh informasi sebagai berikut : 

Tabel 5.16 

Tujuan dan Kemampuan 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya mampu 

menghasilkan 

hasil pekerjaan 

yang sesuai 

dengan standar 

CV. ZAFRAN 

46 32 0 0 0 358 4,5 Baik 

2. Kualitas 

pekerjaan yang 

dihasilkan oleh 

saya, apabila 

hasilnya baik 

dapat membuat 

saya merasa puas 

dan bangga akan 

hasil kerja saya 

41 37 0 0 0 246 3,1 Cukup 

Baik 

 Jumlah 87 69 0 0 0 604   

 Total  435 276 0 0 0 604   

 Presentase  72,0 45,69 0 0 0 100   

 Rata-Rata  3,8 Cukup 

Baik 

Sumber : Data yang diolah 
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Tabel 5.16 diatas menunjukan disiplin kerja dengan dimensi tujuan dan 

kemampuan dengan pernyataan sebagai berikut : 

a. Saya mampu menghasilkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar 

CV. ZAFRAN 

b. Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh saya, apabila hasilnya baik 

dapat membuat saya merasa puas dan bangga akan hasil kerja saya 

Dari pernyataan tentang disiplin kerja dengan dimensi tujuan dan 

kemampuan, maka diperoleh  rata-rata 3,8% bobot yang berada didalam 

kategori cukup baik. Hal ini berdasarkan tanggapan responden berarti bahwa 

tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan 

kemampuan karyawan bersangkutan. Berdasarkan hasil jawaban responden 

terhadap tujuan dan kemampuan 72,0 % responden mengatakan sangat setuju, 

45,69 % responden mengatakan setuju, 0 % responden mengatakan cukup 

setuju, dan 0 % responden mengatakan tidak setuju sedangkan pernyataan 

tidak setuju tidak ada responden yang memberikan jawaban atau sebesar 0 

persen. Bobot tertinggi  dengan nilai rata-rata 4,5% berada pada pernyataan 

“Saya mampu menghasilkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar CV. 

ZAFRAN” sedangkan bobot terendah dengan nilai rata-rata 3,1 berada pada 

pernyataan “Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh saya, apabila hasilnya 

baik dapat membuat saya merasa puas dan bangga akan hasil kerja saya” 

2. Tingkat Kewaspadaan Karyawan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 78  

responden mengenai disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk dimensi 

tingkat kewaspadaan karyawan maka diperoleh informasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

Tabel 5.17 

Tingkat Kewaspadaan Karyawan 

Sumber : Data yang diolah 

Tabel 5.17 diatas menunjukan disiplin kerja dengan dimensi kewaspadaan 

karyawan dengan pernyataan sebagai berikut : 

a. Saya berusaha untuk selalu berhati-hati ketika mengerjakan suatu 

pekerjaan 

b. Saya berusaha untuk selalu menjaga dan merawat peralatan kerja 

yang disediakan oleh CV. ZAFRAN 

Dari pernyataan tentang disiplin kerja dengan dimensi tingkat kewaspadaan 

karyawan, maka diperoleh  rata-rata 4,05 bobot yang berada didalam kategori 

baik. Hal ini berdasarkan tanggapan responden bahwa karyawan mampu 

berusaha untuk selalu berhati-hati ketika mengerjakan suatu pekerjaan. 

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap kewaspadaan karyawan 49,6% 

responden mengatakan sangat setuju, 5,0% responden mengatakan setuju, 0,6 

% responden mengatakan cukup setuju, dan 0% responden mengatakan tidak 

setuju sedangkan pernyataan tidak setuju tidak ada responden yang memberikan 

jawaban atau sebesar 0%. Bobot tertinggi  dengan nilai rata-rata 4,1 berada pada 

pernyataan “Saya berusaha untuk selalu berhati-hati ketika mengerjakan suatu 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya berusaha untuk 

selalu berhati – hati 

ketika mengerjakan 

suatu pekerjaan 

38 33 7 0 0 322 4,1 Baik  

2. Saya berusaha untuk 

selalu menjaga dan 

merawat peralatan 

kerja yang disediakan 

oleh CV. ZAFRAN 

25 47 6 0 0 313 4,0 Baik  

 Jumlah 63 80 42 0 0 635   

 Total  315 320 39 0 0 635   

 Presentase  49,6 5,0 0,6 0 0 100   

 Rata-Rata  4,05 Baik  
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pekerjaan” sedangkan bobot terendah dengan nilai rata-rata 4,0 berada pada 

pernyataan “Saya berusaha untuk selalu menjaga dan merawat peralatan kerja 

yang disediakan oleh CV. ZAFRAN” 

3. Ketaatan Pada Standar Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 78  

responden mengenai disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk dimensi 

ketaatan pada standar kerja  diperoleh informasi sebagai berikut  

 

Tabel 5.18 

Ketaatan Pada Standar Kerja 

       Sumber : Data yang diolah 

Tabel 5.18 diatas menunjukan disiplin kerja dengan dimensi ketaatan pada 

standar kerja dengan pernyataan sebagai berikut : 

a. Saya bertanggung jawab dengan beban pekerjaan yang diberikan oleh 

atasan 

b. Saya bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atasan 

Dari pernyataan tentang disiplin kerja dengan dimensi ketaatan pada standar 

kerja maka diperoleh  rata-rata 4,3 bobot yang berada didalam kategori baik. 

Hal ini berdasarkan tanggapan responden bahwa karyawan mampu berusaha 

untuk selalu berhati–hati ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Berdasarkan 

hasil jawaban responden terhadap ketaatan pada standar kerja, persen responden 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya bertanggung 

jawab dengan beban 

pekerjaan yang 

diberikan oleh atasan 

34 38 6 0 0 340 4,3 Baik  

2. Saya bekerja sesuai 

dengan tugas yang 

diberikan oleh atasan 

30 44 4 0 0 338 4,3 Baik  

 Jumlah 64 82 10 0 0 678   

 Total  320 328 30 0 0 678   

 Presentase  47,1 48,3 0,4 0 0 100   

 Rata-Rata  4,3 Baik  
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mengatakan sangat setuju, 47,1% responden mengatakan setuju, 48,3% 

responden mengatakan cukup setuju, dan 0,4% responden mengatakan tidak 

setuju sedangkan pernyataan tidak setuju tidak ada responden yang memberikan 

jawaban atau sebesar 0%. Bobot tertinggi  dengan nilai rata-rata 4,3 berada pada 

pernyataan “Saya bertanggung jawab dengan beban pekerjaan yang diberikan 

oleh atasan” sedangkan bobot yang sama juga  dengan nilai rata-rata 4,3 berada 

pada pernyataan “Saya bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atasan” 

4. Ketaatan Pada Peraturan Kerja  

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 78  

responden mengenai disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk dimensi 

ketataan pada peraturan kerja maka diperoleh informasi sebagai berikut  

Tabel 5.19 

Ketaaatan Pada Peraturan Kerja 

 Sumber : Data yang diolah 

Tabel 5.19 diatas menunjukan disiplin kerja dengan dimensi ketaatan pada 

peraturan kerja  dengan pernyataan sebagai berikut : 

a. Saya sangat memahami betul mengenai peraturan kerja yang dimiliki 

oleh CV. ZAFRAN 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya sangat 

memahami betul 

mengenai peraturan 

kerja yang dimiliki 

oleh CV. ZAFRAN 

23 48 7 0 0 307 3,9 Baik  

2. Saya berusaha untuk 

dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan peraturan 

kerja 

34 38 6 0 0 322 4,1 Baik  

 Jumlah 57 86 13 0 0 629   

 Total  285 430 39 0 0 629   

 Presentase  45,3 68,3 0,6 0 0 100   

 Rata-Rata  4,0 Baik  



89 

 

 

b. Saya berusaha untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

peraturan kerja 

Dari pernyataan tentang disiplin kerja dengan dimensi ketaatan pada 

peraturan kerja, maka diperoleh  rata-rata 4 bobot yang berada didalam kategori 

baik. Hal ini berdasarkan tanggapan responden bahwa karyawan mampu 

berusaha untuk selalu berhati-hati ketika mengerjakan suatu pekerjaan. 

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap ketaatan pada peraturan kerja, 

45.3 % responden mengatakan sangat setuju, 68,3 % responden mengatakan 

setuju, 0,6 % responden mengatakan cukup setuju, dan 0% responden 

mengatakan tidak setuju sedangkan pernyataan tidak setuju tidak ada responden 

yang memberikan jawaban atau sebesar 0 persen. Bobot tertinggi  dengan nilai 

rata-rata 4,1 berada pada pernyataan “Saya berusaha untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan peraturan kerja” sedangkan bobot yang sama juga  

dengan nilai rata-rata 3,9 berada pada pernyataan “Saya sangat memahami betul 

mengenai peraturan kerja yang dimiliki oleh CV. ZAFRAN” 

5. Etika Kerja  

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 78  

responden mengenai disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk dimensi 

etika kerja maka diperoleh informasi sebagai berikut : 

Tabel 5.20 

Etika Kerja 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya memiliki 

sikap dan perilaku 

yang baik ketika 

sedang bekerja 

30 44 4 0 0 338 4,3 Baik  

2. Saya memiliki 

etika kerja yang 

baik ketika sedang 

bekerja 

23 48 7 0 0 328 4,2 Baik  

 Jumlah 53 92 11 0 0 666   

 Total  265 368 33 0 0 666   
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No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

 Presentase  39,7 5,52 0,4 0 0 100   

 Rata-Rata  4,25 Sangat 

Baik  

Sumber : Data yang diolah 

Tabel 5.20 diatas menunjukan disiplin kerja dengan dimensi etika kerja 

dengan pernyataan sebagai berikut : 

a. Saya sangat memahami betul mengenai peraturan kerja yang dimiliki 

oleh CV. ZAFRAN 

b. Saya berusaha untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

peraturan kerja 

Dari pernyataan tentang disiplin kerja dengan dimensi etika kerja, maka 

diperoleh  rata-rata 4,25 bobot yang berada didalam kategori baik. Hal ini 

berdasarkan tanggapan responden bahwa karyawan memiliki sikap dan perilaku 

yang baik ketika sedang bekerja dan memiliki etika yang baik sedang bekrja. 

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap etika kerja 39,7% responden 

mengatakan sangat setuju, 5,52% responden mengatakan setuju, 0,4% 

responden mengatakan cukup setuju, dan 0% responden mengatakan tidak 

setuju sedangkan pernyataan tidak setuju tidak ada responden yang memberikan 

jawaban atau sebesar 0 persen. Bobot tertinggi  dengan nilai rata-rata 4,3 berada 

pada pernyataan “Saya memiliki sikap dan perilaku yang baik ketika sedang 

bekerja” sedangkan bobot yang sama juga  dengan nilai rata-rata  4,2 berada 

pada pernyataan “Saya memiliki etika kerja yang baik ketika sedang bekerja” 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Tabel 5.21 

Analisis Pernyataan Responden Mengenai Disiplin Secara Keseluruhan 

 Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Disiplin berada dalam kategori 

Baik dengan nilai rata rata sebesar 4,0 karena berada dalam ketegori 3,40 – 4,19. 

Hal ini tercermin dari tanggapan responden bahwa karyawan sudah mampu 

dalam ketaatan pada standar kerja serta pada peraturan kerja dan baik juga 

dalam etika kerja. Namun, meskipun memiliki rata-rata yang baik, dalam tujuan 

kemampuan dan tingkat kewaspadaan perlu ditingkatkan karena memliki rata-

rata terendah.  

 

5.2.2 Presepsi Responden Mengenai Motivasi Kerja 

Motivasi berperan penting dalam suatu perusahaan, pemberian motivasi 

dengan tepat akan dapat menimbulkan semangat,gairah dan keikhlasan kerja dalam 

diri seseorang. Indikator motivasi kerja menurut McClelland adalah Kebutuhan 

berprestasi (Need for Achievment), Kebutuhan kekuasaan (Need for Power) dan 

Kebutuhan Berafiliasi (Need for Affiliation) 

 Peneliti membagikan lembar kuesioner kepada 78 orang karyawan yang 

dijadikan sebagai responden, maka dapat diketahui tanggapan atau pendapat yang 

diberikan oleh karyawan mengenai motivasi kerja yang diberikan oleh CV. 

ZAFRAN. Berikut ini merupakan data bobot penilaian pada variabel Motivasi 

Kerja : 

 

No. Dimensi Rata- Rata Interpretasi 

1 Tujuan Kemampuan 3,8 Cukup Baik 

2 Tingkat Kewaspadaan 

Karyawan  

4,0 Baik 

3 Ketaatan Pada Standar Kerja 4,3 Baik 

4 Ketaatan Pada Peraturan 

Kerja 

4,0 Baik 

5 Etika Kerja 4,2 Baik 

 Rata – Rata 4,0 Baik 
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a. Need for Achievement 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 78 

responden mengenai disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk dimensi 

Need for Achievement maka diperoleh informasi sebagai berikut : 

Tabel 5.22 

Need for Achievement 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya menikmati 

tantangan 

pekerjaan yang 

sulit 

9 38 30 1 0 289 3,7 Cukup 

Baik  

2. Pemberian 

penghargaan bagi 

karyawan yang 

berprestasi dan 

memberikan 

motivasi kerja 

bagi karyawan 

untuk 

meningkatkan 

prestasinya 

38 27 12 1 0 336 4,3 Baik 

 Jumlah 47 65 42 2 0 625   

 Total  235 260 126 6 0 625   

 Presentase  37,6 41,6 20,6  0 625   

 Rata-Rata  4 Baik 

          Sumber : Data yang diolah 

Tabel 5.22 diatas menunjukan disiplin kerja dengan dimensi need for 

achievement dengan pernyataan sebagai berikut : 

a. Saya menikmati tantangan pekerjaan yang sulit 

b. Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dan 

memberikan motivasi kerja bagi karyawan untuk meningkatkan 

prestasinya 

Dari pernyataan tentang motivasi kerja dengan dimensi need for 

achievment, maka diperoleh  rata-rata  bobot yang berada didalam kategori baik. 

Hal ini berdasarkan tanggapan responden tidak semua karyawan memiliki 

kemampuan untuk mendapatkan penghargaan dan prestasi. Berdasarkan hasil 
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jawaban responden terhadap need for achievement 37,6% responden 

mengatakan sangat setuju, 41,6% responden mengatakan setuju, 20,6 persen 

responden mengatakan cukup setuju, dan 0% responden mengatakan tidak 

setuju sedangkan pernyataan tidak setuju tidak ada responden yang memberikan 

jawaban atau sebesar 0%. Bobot tertinggi  dengan nilai rata-rata 4,3 berada pada 

pernyataan “Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi akan 

memberikan motivasi kerja bagi karyawan untuk meningkatkan prestasinya” 

sedangkan bobot terendah dengan nilai rata-rata 3,7 berada pada pernyataan 

“Saya menikmati tantangan pekerjaan yang sulit 

b. Need for Power 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 78 

responden mengenai disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk  dimensi 

need for power maka diperoleh informasi sebagai berikut : 

Tabel 5.23 

Need for Power 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya dapat 

mempengaruhi 

teman-teman 

dikantor dalam 

banyak hal agar 

tujuan tercapai 

10 39 24 5 0 288 3,9 Cukup 

Baik  

2. Saya menunjukan 

kinerja terbaik agar 

atasan 

memberikan posisi 

yang lebih tinggi 

11 32 34 1 0 287 3,6 Cukup 

Baik 

 Jumlah 21 71 58 6 0 575   

 Total  105 284 174 12 0 575   

 Presentase  18,2 4,5 3,0 0,2 0    

 Rata-Rata 3,75 Cukup 

Baik 

 Sumber : Data yang diolah 
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Tabel 5.23 diatas menunjukan disiplin kerja dengan dimensi  need for power 

dengan pernyataan sebagai berikut : 

Dari pernyataan tentang motivasi kerja dengan dimensi need for power, 

maka diperoleh  rata-rata  bobot yang berada didalam kategori cukup baik. Hal 

ini berdasarkan tanggapan responden tidak semua karyawan memiliki posisi 

atau kedudukan di dalam suatu kelompok. Berdasarkan hasil jawaban 

responden terhadap need for power 18,2% responden mengatakan sangat setuju, 

4,5% responden mengatakan setuju, 3,0% responden mengatakan cukup setuju, 

dan 0,2% responden mengatakan tidak setuju sedangkan pernyataan tidak setuju 

tidak ada responden yang memberikan jawaban atau sebesar 0%. Bobot 

tertinggi dengan nilai rata-rata 3,9 berada pada pernyataan “Saya dapat 

mempengaruhi teman-teman dikantor dalam banyak hal agar tujuan tercapai” 

sedangkan bobot terendah dengan nilai rata-rata 3,6 berada pada pernyataan 

”Saya menunjukan kinerja terbaik agar atasan memberikan posisi yang lebih 

tinggi“ 

c. Need For Affiliation 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 78  

responden mengenai motivasi kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk  dimensi 

need for affiliation maka diperoleh informasi sebagai berikut: 

Tabel 5.24 

Need for Affilliation 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya dapat 

menerima kritik-

saran dari rekan 

kerja saya dan 

juga dari atasan 

33 32 12 1 0 331 4,25 Sangat 

Baik 

2. Hubungan antara 

atasan dan 

bawahan baik dan 

tidak kaku 

19 46 13 0 0 318 4,07 Baik 

 Jumlah 34 78 25 0 0 649   
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No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

 Total  260 312 75 2 0 649   

 Presentase  40,5 48,0 11,5 0 0    

 Rata-Rata  4,16 Baik 

  Sumber : Data yang diolah 

Tabel 5.24 diatas menunjukan disiplin kerja dengan dimensi need for 

affiliation dengan peryataan sebagai berikut : 

a. Saya dapat menerima kritik-saran dari rekan kerja saya dan juga dari 

atasan 

b. Hubungan antara atasan dan bawahan baik dan tidak kaku 

Dari pernyataan tentang motivasi  kerja dengan dimensi need for affilliation, 

maka diperoleh  rata-rata 4,16 bobot yang berada didalam kategori baik. Hal ini 

berdasarkan tanggapan responden berarti bahwa karyawan memiliki hubungan 

yang baik dengan atasan. Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap need 

for affilliation 40,5% responden mengatakan sangat setuju, 48,0% responden 

mengatakan setuju, 11,5% responden mengatakan cukup setuju, dan 0% 

responden mengatakan tidak setuju sedangkan pernyataan tidak setuju tidak ada 

responden yang memberikan jawaban atau sebesar 0%. Bobot tertinggi  dengan 

nilai rata-rata  4,25  berada pada pernyataan “Saya dapat menerima kritik-saran 

dari rekan kerja saya dan juga dari atasan” sedangkan bobot terendah dengan 

nilai rata-rata 4,07 berada pada pernyataan “Hubungan antara atasan dan 

bawahan baik dan tidak kaku” 

Tabel 5.25 

Analisis Pernyataan Responden Mengenai Motivasi Kerja  Secara 

Keseluruhan 

No. Dimensi Rata- Rata Interpretasi 

1 Need for Achivment 4,0 Baik 

2 Need for Power 3,75            Baik 

3 Need for Affiliation 4,16 Baik 

 Rata – Rata 3,97 Baik 

         Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa motivasi kerja berada dalam 

kategori cukup baik dengan nilai rata rata sebesar 3,9 karena berada dalam 

kategori 3,40 – 4,19.  Hal itu tercermin dari tanggapan responden bahwa 

karyawan sudah baik dalam dalam kebutuhan berprestasi, kebutuhan 

kekuasaan. Namun, meskipun memiliki rata-rata yang baik, kebutuhan 

berafiliasi perlu lebih ditingkatkan karena memiliki rata-rata terendah. 

 

5.2.3 Presepsi Responden Mengenai Kinerja   

Peneliti membagikan lembar kuesioner kepada 78 orang karyawan yang 

dijadikan sebagai responden, maka dapat diketahui tanggapan atau pendapat yang 

diberikan oleh karyawan mengenai kinerja yang diberikan oleh CV. ZAFRAN. 

Berikut ini merupakan data bobot penilaian pada variabel Motivasi Kerja : 

1. Kualitas Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 78  

responden mengenai disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk dimensi 

kualitas kerja maka diperoleh informasi sebagai berikut : 

Tabel 5.26 

Kualitas Kerja 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya mampu 

menghasilkan hasil 

pekrjaan yag sesuai 

dengan standar kerja 

CV. ZAFRAN. 

22 42 13 1 0 319 4,0 Baik  

2. Kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan oleh 

saya, apabila 

hasilnya baik dapat 

membuat saya 

merasa puas dan 

bangga akan hasil 

kerja saya. 

39 33 6 0 0 345 4,4 Baik 
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No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

 Jumlah 61 75 19 1 0 664   

 Total  305 300 57 2 0 664   

 Presentase  45,9 45,1 0,8 0 0    

 Rata-Rata 4,2 Baik 

       Sumber : Data yang diolah 

 

Tabel 5.26 diatas menunjukan kinerja dengan dimensi kualitas kerja dengan 

pernyataan sebagai berikut : 

a. Saya mampu menghasilkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar 

kerja CV. ZAFRAN. 

b. Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh saya, apabila hasilnya baik dapat 

membuat saya merasa puas dan bangga akan hasil kerja saya. 

Dari pernyataan tentang kinerja dengan dimensi kualitas  kerja, maka 

diperoleh rata-rata 4,2 bobot yang berada didalam kategori baik.  Hal ini 

dikarenakan karyawan mampu menghasilkan pekerjaan sesuai dengan standar 

dan juga pekerjaan yang dihasilkan dapat membuat karyawan merasa puas dan 

bangga akan hasil kerjanya. CV. ZAFRAN dan karyawan merasa puas juga 

bangga akan hasil kerjanya. Berdasarkan hasil jawaban responden 

terhadapkuantitas  kerja 45,9% responden mengatakan sangat setuju, 48,0% 

responden mengatakan setuju 45,1% responden mengatakan cukup setuju, dan 

0,8% responden mengatakan tidak setuju sedangkan pernyataan tidak setuju 

tidak ada responden yang memberikan jawaban atau sebesar 0 %. Bobot 

tertinggi  dengan nilai rata-rata 4,4 berada pada pernyataan “Kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan oleh saya, apabila hasilnya baik dapat membuat saya merasa 

puas dan bangga akan hasil kerja saya.” sedangkan bobot terendah dengan nilai 

rata-rata 4,0 berada pada pernyataan “Saya mampu menghasilkan hasil 

pekerjaan yang sesuai dengan standar kerja CV. ZAFRAN.” 
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2. Kuantitas Kerja 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

78  responden mengenai disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk dimensi 

kuantitas kerja maka diperoleh informasi sebagai berikut 

Tabel 5.27 

Kuantitas Kerja 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya mampu 

menghasilkan 

hasil pekerjaan 

dengan rapi sesuai 

target perusahaan 

18 43 17 0 0 313 4,0 Baik  

2. Saya mampu 

menghasilkan 

pekerjaan sesuai 

dengan target 

yang telah 

ditetapkan oleh 

CV. ZAFRAN 

20 37 20 1 0 311 3,19 Baik 

 Jumlah 38 80 37 1 0 624   

 Total  305 300 57 2 0 624   

 Presentase  48,8 48,0 9,13 0,32 0    

 Rata-Rata  3,59 Baik 

       Sumber : Data yang diolah 

Tabel 5.27 diatas menunjukan kinerja dengan dimensi kuantitas kerja 

dengan pernyataan sebagai berikut : 

a. Saya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang terjadi  

b. Saya mampu menghasilkan pekerjaan sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan oleh CV. ZAFRAN 

Dari pernyataan tentang kinerja dengan dimensi kuantitas kerja maka 

diperoleh  rata-rata 3,59  bobot yang berada didalam kategori baik. Hal ini 

karyawan  mampu menghasilkan hasil pekerjaan dengan rapi dan teliti juga 

karyawan mampu meghasilkan pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan 
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oleh CV. ZAFRAN. Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap kuantitas  

kerja 48,8% responden mengatakan sangat setuju, 48,0% responden 

mengatakan setuju 9,13% responden mengatakan cukup setuju, dan 0% 

responden mengatakan tidak setuju sedangkan pernyataan tidak setuju tidak ada 

responden yang memberikan jawaban atau sebesar 0%. Bobot tertinggi  dengan 

nilai rata-rata 4,0 berada pada pernyataan “Saya melaksanakan pekerjan dengan 

rapi sesuai target perusahaaan.” sedangkan bobot terendah dengan nilai rata-

rata 3,19 berada pada pernyataan “Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh saya, 

apabila hasilnya baik dapat membuat saya merasa puas dan bangga akan hasil 

kerja saya” 

3. Tanggung Jawab  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner kepada 

78  responden mengenai disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN untuk dimensi 

tanggung jawab maka diperoleh informasi sebagai berikut 

  

Tabel 5.28 

Tanggung Jawab  

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya bertanggung 

jawab dengan hasil 

pekerjaan yang saya 

hasilkan 

35 29 14 0 0 333 4,26 Baik  

2. Saya dapat dengan 

cepat dalam 

mengambil sebuah 

keputusan 

16 30 30  2 0 294 3,76 Baik 

 Jumlah 51 59 44 2 0 627   

 Total  255 236 132 4 0   627   

 Presentase  40,6 37,1 21,0 0 0    

 Rata-Rata  4,01 Baik 

Sumber : Data yang diolah 

Tabel 5.28 diatas menunjukan kinerja dengan dimensi tangung jawab 

dengan pernyataan sebagai berikut : 
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a. Saya beratnggung jawab dengan hasil pekerjaan yang saya hasilkan 

b. Saya dapat dengan cepat dalam mengambil sebuah keputusan 

Dari pernyataan tentang  kinerja dengan dimensi tanggung jawab, maka 

diperoleh  rata-rata  4,01 bobot yang berada didalam kategori baik. Hal ini 

karyawan  mampu bertanggung jawab dengan hasil pekerjaan yang dihasilkan 

dan juga dapat dengan cepat untuk mengambil suatu keputusan.  

 Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap kualitas kerja 40,6% 

responden mengatakan sangat setuju, 37,1% responden mengatakan setuju 

21,0% responden mengatakan cukup setuju, dan 0% responden mengatakan 

tidak setuju sedangkan pernyataan tidak setuju tidak ada responden yang 

memberikan jawaban atau sebesar 0%. Bobot tertinggi  dengan nilai rata-rata 

4,26 berada pada pernyataan “Saya bertanggung jawab dengan hasil pekerjaan 

yang saya hasilkan” Sedangkan bobot terendah dengan nilai rata-rata 3,76 

berada pada pernyataan “Saya dapat dengan cepat dalam mengambil sebuah 

keputusan” 

Tabel 5.29 

Kerjasama 

No Pernyataan  Alternative jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya menjalin 

kerjasama yang 

baik dengan setiap 

karyawan 

20 40 17 1 0 313 4,01 Baik  

2. Saya dapat 

menjalin 

kekompakan 

dengan setiap 

karyawan 

26 32 19 1 0 317 4,06 Baik 

 Jumlah 46 72 36 14 0 630   

 Total  230 288 108 36 0 630   

 Presentase  36,5 45,7 17,1 5,17 0    

 Rata-Rata  4,0 Baik 

Sumber : Data yang diolah  
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Tabel 5.29 diatas menunjukan kinerja dengan dimensi kerjasama dengan 

pernyataan sebagai berikut : 

a. Saya menjalin kerjasama yang baik dengan setiap karyawan 

b. Saya dapat menjalin kekompakan dengan setiap karyawan 

Dari pernyataan tentang kinerja dengan dimensi kerjasama , maka diperoleh  

rata-rata bobot 4,0 yang berada didalam kategori baik. Hal ini karyawan 

menjalani kerjasama dengan baik dengan setiap karyawan dan dapat menjalin 

kekompakan antar karyawan. Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap 

kerjasama 36,5% responden mengatakan sangat setuju, 45,7% responden 

mengatakan setuju, 17,1% responden mengatakan cukup setuju, dan 17,1% 

responden mengatakan tidak setuju sedangkan pernyataan tidak setuju tidak ada 

responden yang memberikan jawaban atau sebesar 0%. Bobot tertinggi dengan 

nilai rata-rata 4,06 berada pada pernyataan “Saya mampu menghasilkan hasil 

pekerjaan yang sesuai dengan standar CV. ZAFRAN” sedangkan bobot 

terendah dengan nilai rata-rata 4,0 berada pada pernyataan “Saya menjalin 

kerjasama yang baik dengan setiap karyawan” 

Tabel 5.30 

Inisiatif   

No Pernyataan  Alternatif jawaban Bobot 

Total 

Rata-

Rata 

Ket. 

SS S CS TS STS 

1. Saya mengerjakan 

pekerjaan tanpa 

mengganggu 

perintah yang 

diberikan oleh 

atasan  

18 43 16 1 0 312 4,00 Baik  

2. Saya memiliki 

kemampuan untuk 

mengatasi maslaah 

yang terjadi  

15 41 22 0 0 305 3,91 Baik 

 Jumlah 33 84 38 1 0 650   

 Total  165 336 114 3 0 650   

 Presentase  25,4 51,7 17,5 0,5 0    

 Rata-Rata  3,4 Baik 

       Sumber : Data yang diolah  
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Tabel 5.30 diatas menunjukan kinerja dengan dimensi inisiatif dengan 

pernyataan sebagai berikut : 

a. Saya mengerjakan pekerjaan tanpa mengganggu perintah yang 

diberikan oleh atasan. 

b. Saya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang terjadi.  

Dari pernyataan tentangmotivasi kerja dengan dimensi inisiatif, maka 

diperoleh rata-rata 3,4 bobot yang berada didalam kategori baik. Hal ini 

dikarenakan karyawan selalu mengerjakan pekerjaan tanpa menunggu perintah 

dan mayoritas karyawan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah 

yang sedang terjadi. 

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap inisiatif kerja 25,4% 

responden mengatakan sangat setuju, 52,7%  responden mengatakan setuju, 

17,5% responden mengatakan cukup setuju, dan 0,5% responden mengatakan 

tidak setuju sedangkan pernyataan tidak setuju tidak ada responden yang 

memberikan jawaban atau sebesar 0% Bobot tertinggi  dengan nilai rata-rata 

4,4 berada pada pernyataan “Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh saya, 

apabila hasilnya bai dapat membuat saya merasa puas dan bangga akan hasil 

kerja saya” sedangkan bobot terendah dengan nilai rata-rata 3,91 berada pada 

pernyataan “Saya memiliki kemampuan untuk mengatasi maslaah yang terjadi  

Tabel 5.31 

Analisis Pernyataan Mengenai Kinerja Secara Keseluruhan 

No. Dimensi Rata- Rata Interprestasi 

1 Kualitas 4,2 Baik 

2 Kuantitas 3,59 Baik 

3 Tanggung Jawab 4,01 Baik 

4 Kerjasama 4,0 Baik 

5 Inisiatif 3,4 Baik 

 Rata-Rata 3,84 Baik 

        Sumber : Hasil data olah penelitian 

Berrdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa kinerja berada dalam kategori 

baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,84 kareda berada dalam kategori 3,40 – 

4,19 hal ini tercermin dari tanggapan responden bahwa karyawan sudah baik  
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dalam kualitas, kerjasama dan juga dalam tanggung jawab. Namun, meskipun 

memiliki rata-rata yang baik, kuantitas dan inisiatif perlu lebih ditingkatkan 

karena memiliki rata-rata terendah.  

 

5.3 Pembahasaan Hasil Penelitian 

5.3.1 Pengaruh Disiplin terhadap Kinerja Karyawan CV. ZAFRAN  

Untuk mengetahui apakah terapat pengaruh antar Disiplin terhadap Kinerja, 

maka kita harus mengetahui koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil dari 

penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut : 

a. Koefisien Determinasi  

Besarnya kontribusi variabel Disiplin (X1) terhadap Kinerja (Y) ditunjukan 

dengan besarnya koefisien determinasi (adalah hasil dari pengkuadratan dari 

koefisien dikali 100%) atau R square. 

 

Tabel 5.32 

Analisis Koefisien Determinasi Disiplin terhadap Kinerja 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,457a 0,209 0,199 3,82064 

 

a. Predictors: (Constant), DISIPLIN 

b. Dependent Variable: KINERJA 

 

Dari tabel 5.32 diatas diketahui bahwa koefisien determinasinya adalah 

0,475 atau sama dengan 45,7 % yang artinya variabel Disiplin (X1) mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja (Y) sebesar 45,7% dan sisanya sebesar 54,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya : motivasi kerja, pengembangan karir dan 

sebagainya.  
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b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t) 

Untuk dapat mengetahui apakah terapat pengaruh antara Disiplin (Variabel 

X1) terhadap Kinerja (Variabel Y) maka perlu dilakukan pengujian hipotesis 

dengan membandingkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan nilai signifikan (Sig) 

a. Jika nilai signifikasi (Sig) < Probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima  

b. Jika nilai signifikasi (Sig) > Probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap veriabel terikat atau hipotesis ditolak  

2. Berdasarkan perbandingan nilai tHitung dengan Tabel  

 Jika tHitung > Nilai tTabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) 

terhadap variabel terkait atau hipotesis dierima. 

 Jika t = nilai tHitung < Nilai tTabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat atau hipotesis ditolak. 

 

Tabel 3.33 

Hasil Uji Hipotesis Disiplin terhadap Kinerja 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 12,623 6,212  2,032 0,046   

DISIPLIN 0,626 0,140 0,457 4,482 0,000 1,000 1,000 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 

 Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tHitung (4,482) > tTabel 

(2,02439) artinya hipotesis diterima, maka variabel disiplin (X1) berpengaruh 

secara signifikan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari 

variabel disiplin adalah 0,000 < 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) 

terhadap variabel terkait atau hipotesis diterima.  
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 Berdasarkan kedua pengambilan keputusan diatas, dapat disimpilkan bahwa 

variabel disiplin berpengaruh terhadap variabel kinerja, dapat dilihat juga pada 

gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 Gambar 5.2  

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Disiplin Kerja (Uji t) 

 

5.3.2 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV. ZAFRAN 

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel motivasi kerja 

(X1) terhadap variabel kinerja (Y) maka kita harus megetahui koefisien determinasi 

dan uji hipotesis. Hasil dari penelutuan yang telah peneliti lakukan adalah sebagai 

berikut :  

a. Koefisien Determinasi  

Besarnya kontribusi variabel Motivasi (X2) terhadap Kinerja (Y) 

ditunjukan dengam besarnya koefisien deterimnasi (adalah dari pengkuadratan 

dari koefisien dikali 100) atau r square. 

 

Tabel 3.34 

Analisis Koefisien Dererminasi Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,586a 0,343 0,335 3,48138 

     Sumber : hasil pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 
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Dari tabel 3.34 diatas dketahui bahwa koefsiien determinasi 0,343 atau sama 

dengan 34,3 % yang artinya variabel motivasi kerja (X2) mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja (Y) sebesar 34,3% dan sisanya sebesar 65,7% dipengaruhi oleh 

faktor lain, misalnya : disiplin, pengembangan karir dan sebagainya.  

b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t) 

Untuk dapat mengetahui apakah terapat pengaruh antara disiplin (Variabel 

X1) terhadap kinerja (Variabel Y) maka perlu dilakukan pengujian hipotesis 

dengan membandingkan langkah -langkah pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan nilai signifikan (Sig) 

 Jika nilai signifikasi (Sig) < Probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima  

 Jika nilai signifikasi (Sig) > Probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap veriabel terikat atau hipotesis ditolak  

2. Berdasarkan perbandingan nilai tHitung dengan Tabel  

 Jika tHitung > Nilai tTabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap 

variabel terkait atau hipotesis dierima. 

 Jika t = nilai tHitung < Nilai tTabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat atau hipotesis ditolak. 

 

Tabel 5.35 

Hasil Uji Hipotesis Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

     Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 17.904 3.590  4.987 0,000   

MOTIVASI 0,951 0,151 0,586 6.303 0,000 1.000 1.000 

Sumber : hasil pengolahan data menggunakan SPSS 
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 Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bawhwa nilai tHitung (6,303) > tTabel 

(2,00758) artinya hipotesis diterima, maka variabel Motivasi Kerja (X2) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja (Y). sedangkan 

berdasarkan nilai signifikasi dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikasi dari variabel motivasi adalah 0,000 < 0,05, maka ada pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima. 

 Berdasarkan kedua pengamblan keputusan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap variabel kinerja. Dapat dilihat juga 

pada gambar sebagai berikut : 

 

 

Gambar 5.3 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Motivasi Kerja (Uji t) 

 

5.3.3 Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV. 

ZAFRAN  

a. Analisis Regresi Berganda (linier multiple regression) 

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium) 

bila dua atau lebh variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya) jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila 

jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2017:275) diperoleh 

nilai sebagai berikut : 
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Tabel 5.36 

Regresi Berganda Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 

 

Dari hasil pada tabel diatas maka dapat diformulasikan persamaan regresi 

sebagai berikut :  

Y= 4,257 + 0,395X1 + 0,788X2 

 

Dimana :  

Y  = Kinerja Karyawan 

a   = Konstanta 

X1 = Disiplin Kerja 

X2 = Motivasi Kerja  

 

Dari persamaan yang diperoleh dijelaskan makna dan arti dari koefisien 

regresi dari masing-masing variabel yaitu disiplin dan motivasi kerja 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan CV. ZAFRAN 

berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing koefisien regresi : 

a. Konstanta sebesar 11,979 menyatakan bahwa jika disiplin dan motivasi 

kerja = 0 (sama dengan nol) dan tidak ada perubahan, maka Kinerja 

karyawan CV. ZAFRAN sebesar 4,257  

b. Disiplin  (Variabel X1) memiliki nilai positif sebesar 0,395. Hal ini berarti 

bahwa peningkatan Disiplin sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kinerja 

karyawan pada kinerja CV. ZAFRAN 

     Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,257 5,611  0,759 0,450   

DISIPLIN 0,395 0,129 0,288 3,061 0,003 0,879 1,138 

MOTIVASI 0,788 0,153 0,486 5.159 0,000 0,879 1,138 
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c. Motivasi kerja (Variabel X2) memiliki nilai positif sebesar 0,788. Hal ini 

berarti bahwa peningkatan disiplin kerja sebesa 1 satuan akan 

meningkatkan kinerja karyawan CV. ZAFRAN sbesar 0,778. 

 

b. Koefisien Determinasi  

Besarnya kontribusi variabel Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja (Y) 

ditunjukan dengan besarnya koefisien determinasi (adalah hasil dari 

pengkuadratan dari koefisien korelasi 100% ) atau R square. 

Tabel 5.37 

Analisis Koefisien Determinasi Disiplin dan Motivasi Kinerja terhadap 

Kinerja  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,645a 0,416 0,401 3.30417 

 

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI, DISIPLIN 

b. Dependent Variable: KINERJA 
 

Dari tabel 5.37 diatas diketahui bahwa koefisien determinasinya adalah 

0,645 atau sama dengan 65,5% yang artinya variabel Disiplin (X1) dan Motivasi 

Kerja (X2) mempunyai pengaruh terhadap Kinerja (Y) sebesar dan sisanya 

sebesar 34, 5 % dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya : kepemimpinan, budaya 

organisasi dan sebagainya. 

 

c. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)  

Untuk dapat mengetahui pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan secara simultan (Uji F) maka perlu dilakukan pengujian 

hipotesis dimana hasilnya dapat diperoleh pada tabel berikut : 
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Tabel 5.38 

Pengujian Hipotesis (Uji F) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 583.865 2 291.932 26.740 .000b 

Residual 818.815 75 10.918   

Total 1402.679 77    

 

a. Dependent Variable: KINERJA 

b. Predictors: (Constant), MOTIVASI, DISIPLIN 

 

Pengujian dilakukan dengan statistik, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut :  

1. Ho :  1 = 2 =0, artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara disiplin 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV. ZAFRAN 

2. H1 : 1  2 0. Artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara disiplin 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV. ZAFRAN 

3. Menentukan penerimaan dan penolakan dugaan atas hipotesis yang 

diajukan dengan kriteria pengujian :  

- Ho ditolak jika F hitung  F Tabel 

- H1 diterima jika F hitung  F tabel 

Hasil uji hipotesis secara simultan dilihat dari nilai signifkasi (Sig) 0,000 < 

probabilitas 0,05 maka secara simultan variabel bebas (X) yaitu disiplin dan 

motivasi kerja berpengaruh terhadap variabel terkait (Y) yaitu kinerja atau 

hipotesis diterima. Sedangkan berdasarkan perbandingn nilai fHitung dengan 

fTabel yaitu nilai fHitung maka secara simultan variabel bebas (X) yaitu 

disiplin dan motivasi kerja berpengaruh terhadap variabel terkait (Y) yaitu 

kinerja dan hipotesis diterima. 
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5.4 Hasil Penelitian 

5.4.1 Hasil Kajian Mengenai Disiplin,Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan 

CV. ZAFRAN 

1. Analisis pernyataan responden mengenai disiplin secara keseluruhan 

menunjukan bawha disiplin berada dalam kategori baik dengan rata-rata 

sebesar 4,0 karena berada dalam kategori 3,40-4,19 hal ini tercermin dari 

tanggapan responden bahwa karyawan sudah mampu pada ketaatan standar 

kerja serta pada peraturan kerja dan baik juga dalam etika kerja. Namun, 

meskipun memiliki rata-rata yang baik, dalam tujuan kemampuan dan 

tingkat kewaspadaan perlu ditingkatkan karena memiliki rata-rata terendah  

2. Analisis pernyataan responden mengenai motivasi kerja secara keseluruhan 

menunjukan bahwa motivasi kerja berada dalam kategori  baik dengan rata-

rata sebesar 3,97 karena berada dalam kategori 3,40 - 4,19 hal ini tercermin 

dari tanggapan responden bahwa kebutuhan bereprestais, kebutuhan 

kekuasaan. Namun, meskipun memiliki rata-rata yang baik kebutuhan 

berafiliasi perlu lebih ditingkatkan karena memiliki rata-rata terendah.  

3. Analisis pernyataan responden mengenai kinerja karyawan secara 

keseluruhan menunjukan bahwa kinerja karyawan berada dalam kategori 

baik dengan rata-rata sebesar 3,84 karena berada dalam kategori 3,40 – 4,19 

hal ini tercermin dari tanggapan responden bahwa karyawan sudah baik 

dalam kualitas, kerjasama dan juga dalam tanggung jawab. Namun, 

meskipun memiliki rata-rata yang baik kuantitas dan inisiatif perlu lebih 

ditingkatkan karena memiliki rata-rata terendah.  
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5.4.2 Pengaruh Disiplin terhadap Kinerja Karyawan  

Besarnya koefisien determinasi dari hasil pengolahan pada SPSS 20.0 adalah 

0,475 atau sama dengan 47,5 % yang artinya variabel Disiplin (X1) mempunyai 

pengaruh terhadap Kinerja (Y) sebesar 47,5% dan sisanya sebesar 52,5% yang 

dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya : motivasi kerja, pengembangan karir dan 

sebagainya. Hasil uji hipotesis mnejelaskan bahwa nilai tHitung bahwa nilai 

tHitung (47,3)>tTabel (2,00758) artinya hipotesis nilai diterima, maka Variabel 

Disiplin (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kinerja (Y). 

Sedangkan berdasarkan signifikasi dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikasi dari Variabel Displin adalah 0,000 < 0,05 maka ada pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima.  

 

5.4.3 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV. ZAFRAN 

Besarnya koefisien determinasi dari hasil pengolahan pada SPSS 20.0 adalah 

0,343 atau sama dengan 34,3% yang artinya variabel Motivasi Kerja  (X2) 

mempunyai pengaruh terhadap Kinerja (Y) sebesar 34,3 % dan sisanya sebesar 

65,7% yang dipangaruhi oleh faktor lain, misalnya : disiplin, pengembangan karir 

dan sebagainya. Hasil uji hipotesis mnejelaskan bahwa nilai tHitung bahwa nilai 

tHitung (47,3) > tTabel (2,00758) artinya hipotesis nilai diteima, maka variabel 

Motivasi Kerja (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja (Y). 

Sedangkan berdasarkan signifikasi dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikasi dari variabel Motivasi Kerja  adalah 0,000 < 0,05 maka ada pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima. 

 

5.4.4 Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV. 

ZAFRAN 

Besarnya koefisien determinasi dari hasil pengolahan pada SPSS 20.0 adalah 

0,645 atau sama dengan 64,5% yang artinya variabel Disiplin (X1) dan Motivasi 

Kerja (X2) mempunyai pengaruh terhadap Kinerja (Y) sebesar 64,5% dan sisanya 

sebesar 35,5% yang dipangaruhi oleh faktor lain, misalnya: motivasi kerja, 
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pengembangan karir, disiplin,kepemimpinan dan sebagainya. Hasil uji hipotesis 

secara simultan dilihat dari nilai signifikasi (Sig) 0,000 < probabilitas 0,05 maka 

secara simultan variabel bebas (X) yaitu Disiplin dan Motivasi Kerja berpengaruh 

terhadap variabel terikat (Y) yaitu Kinerja atau hipotesis diterima. Sedangkan 

berdasarkan perbandingan simultan variabel bebas (X) yaitu Disiplin dan Motivasi 

Kerja berpengaruh terhadap Variabel terikat (Y) yaitu Kinerja atau hipotesis 

diterima. 


