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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to know: 1) work discipline applied to Tasikmalaya plaza 

company. 2) employee productivity in Tasikmalaya plaza complex.3) the influence of work 

discipline on employee productivity on Tasikmalaya mainland plaza. 

The method used in this research is quantitative descriptive method. The population in this 

study are employees of Mayasari Plaza tasikmlaya as many as 39 people. The sample in this 

research are 39 employees of Mayasari Plaza Tasikmalaya to be the respondent. Data used in 

this research are primary data and secondary data. Analyzer used is simple regression and 

coefficient of determination. 

The results showed that: 1) Discipline keja obtain got the number 1,284 including the 

classification of high and has the highest value is Workload in accordance with the ability will 

make you seriously in carrying out the given work is 180. While the very low value is the 

existence of the implementation penalty when doing mistakes in work affects you to discipline 

with score 145. 2) employee productivity, obtained the number 1259 which included in the high 

classification, and the highest value is Employees can complete the work with care and care is 

168, While the lowest value is A number of tasks every day work completed with a score of 150. 

3) the results of simple regression calculation and determination coefficient showed work 

discipline affect on employee productivity of 64.3% and the remaining 35.7% influenced by other 

factors not examined in the study. 

 

Keywords: Work Discipline, Employee Productivity 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) disiplin kerja yang diterapkan pada perusahaan 

mayasari plaza Tasikmalaya. 2) produktivitas  karyawan di mayasari plaza Tasikmalaya.3) 

pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan pada mayasari plaza Tasikmalaya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan Mayasari Plaza tasikmlaya sebanyak 39 orang. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 39  orang karyawan Mayasari Plaza Tasikmalaya untuk   dijadikan  

responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat 

analisis yang dignakan adalah regresi sederhana dan koefisien determinasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Disiplin keja memperoleh didapat angka 1,284 

termasuk pada klasifikasi tinggi dan memiliki nilai tertinggi adalah Beban kerja yang sesuai 

dengan kemampuan akan membuat anda bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan yaitu 180. Sedangkan nilai yang sangat rendah adalah Adanya pelaksanaan 
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hukuman ketika melakukan kesalahan dalam bekerja mempengaruhi anda untuk disiplin dengan 

skor 145. 2) produktivitas karyawan , didapat angka 1259 yang termasuk pada klasifikasi tinggi, 

dan  nilai tertinggi adalah Karyawan  dapat menyelesaikan pekerjaan dengan  teliti  dan   hati-

hati yaitu 168, Sedangkan nilai yang terendah adalah Sejumlah tugas pekerjaan setiap hari 

diselesaikan dengan skor 150. 3) hasil  perhitungan regresi sederhana dan koefiisien determinasi 

menunjukan disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan sebesar 64,3% dan 

sisanya 35,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. 

 

Kata Kunci : Disiplin Kerja , Produktivitas Karyawan 

 

Pendahuluan 

Perusahaan merupakan suatu sistem 

yang terbuka, artinya perusahaan tidak lepas 

dari lingkungan, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Dimana manusia 

merupakan salah satu aspek utama yang ada 

didalamnya, yang di dituntut untuk 

berkembang dan berubah, Agar mampu 

mengikuti perubahan dan perkembangan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

perubahan dan perkembangan dewasa ini 

menuntut sumber daya organisasi atau 

perusahaan yang berkualitas dari hari ke 

hari. Karena dengan sumberdaya manusia 

yang berkualitas dan memiliki kemampuan 

yang memadai,organisasi perusahaan dapat 

mengikuti perubahan dan perkembangan 

yang terjadi. 

Manajemen sumber daya manusia 

(MSDM ) merupakan salah satu bagian yang 

sangat penting dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan, karena pada dasarnya semua 

kegiatan organisasi dilakukan oleh manusia 

seperti mengelola dan mengatur, maka 

sebuah organisasi harus dapat 

memanfaatkan karyawan sehingga mampu 

berfungsi secara produktif untuk tercapainya 

tujuan organisasi atau perusahaan. Maka 

dengan itu, dibutuhkan sumber daya 

manusia yang mempunyai produktivitas 

tinggi 

Produktivitas pada dasarnya 

merupakan suatu sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu 

kehidupan hari ini harus lebih baik. dari hari 

kemarin dan hari esok harus lebih baik dari 

hari ini Produktivitas sebagai pengukuran 

output berupa barang atau jasa dalam 

hubungannya dengan input yang berupa 

karyawan, modal, materi atau bahan baku 

dan peralatan teknologi. dalam proses 

menaikan produktivitas, para manajer, 

teknisi dan karyawan semua harus 

memproduksi lebih banyak keluaran ( nilai 

rupiah, unit produksi dan unit jasa ) dari 

setiap unit masukan mereka harus 

memproduksi lebih banyak keluaran dari 

setiap jam tenaga kerja yang digunakan, dari 

setiap rupiah investasi moda;  dari setiap 

unit energy yang dikonsumsi dalam 

produksi.  

Dewasa ini produktivitas merupakan 

kebutuhan pokok bagi setiap usaha dalam 

mencapai tujuan. Hal ini dipengaruhi oleh 

pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang menuntut karyawan untuk dapat 

melakukan pekerjaan secara efektif dan 

efisien dengan peningkatan mutu yang 

sangat tinggi.  

Perbaikan produktivitas kerja dapat 

dilakukan diantaranya dengan meningkatkan 

disiplin kerja, karena dengan disiplin kerja 

di perusahaan diharapkan tingkat 

kemangkiran kerja, pemborosan biaya, dan 

pemborosan waktu dapat ditekan seminimal 

mungkin. 

Disiplin adalah  suatu keadaan  pada 

diri individu, apabila individu tersebut dapat 

bertingkah laku sesuai dengan norma dan 

tingkah laku yang telah ditetapkan, sehingga 

tanpa adanya hukuman atau perintah, 

individu mampu bertingkah laku dengan 
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memilih perbuatan yang ditetapkan atau 

yang semestinya. Untuk itu perlu usaha 

dalam menimbulkan disiplin kerja dan 

kesadaran akan disiplin kerja karyawan 

terutama peningkatan disiplin diri, karena 

disiplin yang paling baik adalah disiplin diri.  

Disiplin kerja merupakan  suatu 

pendorong dan memiliki manfaat yang besar 

bagi kepentingan organisasi maupun bagi 

para karyawan. Bagi organisasi adanya 

disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya 

tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

Fenomena yang terjadi di lapangan 

Berdasarkan pengamatan dan hasil survey 

dan wawancara kepada karyawan Mayasari 

Plaza yang telah dilaksanakan penulis, ada 

beberapa gejala yang mendorong 

produktivitas kerja karyawan perusahan 

Mayasari Plaza masih belum optimal 

seperti: 

1. Waktu  jam  kerja yang kurang 

dimanfaatkan sepenuhnya dan masih 

banyaknya karyawan  yang telat hadir di 

perusahaan , 

2. Masih kurangnya tingkat kemampuan 

kerja karyawan dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

 

Salah satu aspek untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan  salah satu 

alernatif adalah disiplin kerja. Disiplin kerja 

memang diperlukan untuk suatu perusahaan 

dalam kaitannya untuk mempermudah dan 

melancarkan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya, karena disiplin kerja yang 

tertanam pada setiap karyawan akan 

memberikan kesediaan mereka dalam 

mematuhi dan menjalankan aturan yang 

telah di tetapkan demi memajukan 

perusahaan. 

Objek penelitian penulis adalah salah 

satu perusahan yang berdomisili di Kota 

Tasikmalaya yaitu Mayasari Plaza 

Tasikmalaya adalah  suatu perusahaan yang 

bergerak dibidang Shopping dan 

Entertaiment  sejak tahun 2006 di 

Tasikamalaya.  

Dengan semakin berkembangnya 

jaman dan seiring banyak berdirinya 

perusahaan-perusahaan Mall yang baru , 

Kedudukan mayasari Plaza Tasikmalaya 

Semakin tergeser dapat dilihat bahwa di 

Kota Tasikmalaya  terdapat ada 2 Mall  

Mayasari Plaza dan Plaza Asia  mungkin 

akan bertambah lagi , dan mayasari plaza 

masih ditahap perkembangan. Dengan 

demikian hal itu akan memicu persaingan 

yang ketat guna mencapai tujuan 

perusahaan. 

Selanjutnya untuk memperkuat bukti 

bahwa terdapat hubungan antara 

produktivitas dengan disiplin kerja. Manusia 

biasanya mempunyai rasa sipat ego yang 

tinggi, antara lain tidak ingin dikekang oleh 

peraturan atau tata tertib yang ketat. 

Demikian pula dengan para karyawan, 

biasanya merasa enggan akan disiplin kerja 

yang keras dari perusahaan tempat dia 

bekerja, Karena hal ini akan membuat 

karyawan merasa terkekang. Sebagian para 

karyawan tidak mau diatur dengan peraturan 

yang ketat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai permasalah 

tersebut dan dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “Pengaruh disiplin 

kerja terhadap Produktivitas karyawan 

pada Mayasari Plaza tasikmalaya” 

 

Landasan Teori 

Disiplin kerja dapat diartikan sebagai 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku” (Hasibuan, 

2013:193). Disiplin kerja mempunyai 

beberapa indikator yang apabila 

dilaksanakan akan memiliki pengaruh yang 

siginifikan terhadap produktivitas karyawan 

sehingga tata kelola manajemen sumber 

daya manusia dalam melaksanakan 



18 

 

pekerjaannya sesuai dengan tata tertib, 

sehingga tujuan perusahaan akan lebih 

mudah tercapai. 
Menurut Hasibuan (2013:194), 

indikator yang mempengaruhi tingkat 
disiplin karyawan suatu perusahaan, antara 
lain sebagai berikut: 
1. Tujuan dan kemampuan; 

2. Teladan pimpinan; 

3. Balas jasa; 

4. Keadilan; 

5. Waskat (Pengawasan Melekat); 

6. Sanksi hukuman; 

7. Ketegasan; 

8. Hubungan kemanusiaan; 
Produktivitas   mengandung arti 

sebagai perbandingan antara hasil yang 
dicapai (output) dengan keseluruhan 
sumber daya yang digunakan (input).  

Mangkunegara (2012:203) menjelas-
kan bahwa: "Produktivitas merupakan rasio 
antara hasil kegiatan (output) dan segala 
pengorbanan ,biaya untuk mewujudkan 
hasil (input). Dimana peningkatan 
produktivitas akan meningkatkan 
pendapatan karyawan yang akan menambah 
daya beli masyarakat".  

Dalam arti lain, produktivitas 
merupakan konsep rasio, yaitu rasio output 
terhadap input menjadi lebih besar. Dengan 
demikian, nilai rasio output dibuat menjadi 
lebih besar melalui peningkatan salah satu 
output pada tingkat input yang konstan, 
mengurangi pengunaan input, atau 
kombinasi keduanya. Dalam hal ini, 
semakin tinggi produk yang dihasilkan 
dalam waktu yang semakin singkat dapat 
dikatakan bahwa tingkat produktivitasnya 
mempunyai nilai yang tinggi begitupun 
sebaliknya (Mangkunegara 2012:209).  

Mangkunegara (2012:207) 
mengemukakan bahwa mengukur 
produktivitas karyawan dapat dilihat dari 4 
faktor, antara lain: 
1. Kualitas kerja yang meliputi : ketepatan 

waktu, ketelitian, dan mutu kerja. 

2. Kuantitas kerja yang meliputi : jumlah 

hasil kerja,waktu penyelesaian,target 

yang dicapai. 

3. Keandalan meliputi : target dipercaya, 

keterampilan kerja dan inisiatif kerja. 

4. Sikap  meliputi  :  kemampuan  

berkomunikasi,  pribadi  yang  menarik  

dan  pandai  bergaul  

                 (Mangkunegara,2012:207). 

 

Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif  Menurut sugiyono (2016:53) 

definisi penelitian deskriptif “ penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atu lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain ’’ 

1. Teknik Pengumpulan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang tediri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya ( Sugiyono 2015:80) 

populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan perusahaan 

Mayasari Plaza Tasikmalaya 

sebanyak 38 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono ( 2016 :81) 

“sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”. 

 Selanjutnya menurut Sugiyono 

(2016:150), “teknik sampling adalah 

merupakan teknik pengambilan 

sampel.” 

Adapun teknik sampling yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu 

Nonprobability Sampling yaitu 

teknik pengambilan yang tidak 



19 

 

memberi peluang/kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi 

sampel dan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh 

adalah tenk penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan 

sebaga sampel.  

 

2. Teknik pengumpulan data. 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data primer 

diperoleh melalui:  

a. Observasi; 

b. Wawancara; 

c. Kuesioner ( Angket ) . 

 

3. Rancangan alat analisis 

a. Uji Validitas  

Menurut Suharsimi Arikunto 

(2010: 211) “ validitas adalah suatu 

ukuran untuk menunjukan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrument”. Untuk mengukur 

validitas kuesioner menggunakan uji 

validitasnya dengan rumus korelasi 

product moment ( r ) dengan tujuan 

untuk mengetahuidrajat hubungan 

antara variabel bebas ( independent) 

dengan variabel terikat (dependent) 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

      

 

Sumber : Riduwan dan Akdon, 

(2013: 124)   

Dimana :  

rxy = Koefisien korelasi  

∑X = Jumlah skor item  

∑Y = Jumlah skor total (seluruh 

item)  

n  = Jumlah responden 

 

Rumus tersebut, akan diolah 

dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 24.0 dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut: 

Jika rhitung > rtabel berarti valid 

Jika rhitung < rtabel berarti tidak valid 

b. Uji reliabilitas 

Suharsimi Arikunto (2013:238) 

menyatakan “Reliabilitas menunjuk 

pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik”. 

Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur konsistensi jawaban 

responden terhadap pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner. Untuk 

mengetahui reliable atau tidaknya 

jawaban responden, maka dianalisis 

dengan menggunakan rumus 

cronbach alpha (α) dari Cronbach, 

yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

       =  koefisien reliabilitas alpha 

k      =  Banyaknya butir pertanyaan 

∑ϭi²   =  Jumlah varian butir  

ϭt²     =  varians total  

Rumus tersebut, akan diolah 

dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 24.0 dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut:  

Apabila nilai cronbach alpa > 0,60 

maka instrumen penelitian 

reliabel 

Apabila nilai cronbach alpha < 0,60 

maka instrumen penelitian tidak 

reliabel. 

𝑟  =  
𝐾

𝐾 − 1
  1 −

 𝜎𝑖2

𝜎𝑡2
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X =
𝑓

𝑛
 x 100% 

 

 

4.  Alat Analisis Dan Uji Hipotesis 

a. Alat Analisis 

Adapun alat analisis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengukuran Instrumen Penelitian 

Teknik pembobotan yang 

dilakukan dalam penyusunan 

kuesioner pada penelitian adalah 

dengan menggunakan skala likert 

yang berskala ordinal. 

Menurut Sugiyono (2017:93) 

menyatakan bahwa “Skala likert 

merupakan skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang 

fenomena sosial”. Untuk 

mengetahui pengukuran jawaban 

responden pada penelitian ini 

menggunakan instrumen 

penelitian berupa kuesioner, 

penulis menggunakan metode 

skala likert (likert’ssummated 

ratings).  

2. Presentasi dan skoring 

Perhitungan hasil kuesioner 

dengan presentase dan skoring 

menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

                           

                  

 

Sudjana (2012:79) 

Dimana : 

X = jumlah presentasi jawaban 

f = jumlah jawaban atau frekuensi 

n = jumlah responden  

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel 

pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau 

mendekati normal” (Ghozali, 

2011:160).  

Pengujian normalitas untuk 

menguji data variabel bebas (X) 

dan data variabel terikat (Y) pada 

persamaan regresi yang 

dihasilkan, apakah berdistribusi 

normal atau tidak normal. Jika 

berdistribusi data normal, maka 

analisis data pengujian hipotesis 

digunakan statistik parametrik. 

Pengujian normalitas data 

dalam penelitian ini menggunakan 

uji Kolomogorov-smirnov one 

sampel dengan rumus yang diolah 

dengan menggunakan program 

SPSS v.24.0 for windows  : 

Dengan kriteria pengujian : 

Jika probabilitas signifikan > 0,05 

maka data berdistribusi normal. 

4. Regresi Linier sederhana  

Teknik analisis data yang 

digunakan peneliti yaitu 

menggunakan regresi linier 

sederhana, yang didasarkan pada 

hubungan fungsional ataupun 

kausal (sebab akibat), satu 

variabel independen (bebas) 

dengan satu variabel dependen 

(terikat).  

 Hubungan linier dapat 

dinyatakan sebagai berikut :  

Ŷ = a + bx          

(Riduwan,2014:167) 

Keterangan:  

           Ŷ = Subjek variabel terikat yang  

                  diproyeksikan  

X = Variabel bebas yang  

        mempunyai nilai tertentu  

        untuk  diprediksikan 

a = Nilai konstanta harga Y jika   

       X=0 

b = Nilai arah  sebagai penentu 

       ramalan (prediksi) yang  

       menunjukan nilai peningkatan  
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  𝑟𝑋𝑌 = 
𝑛 ( 𝑋𝑌)−( 𝑋)( 𝑌)

 [𝑛 𝑋2−( 𝑋)2][𝑛 𝑌2−( 𝑌)2]
 

 

KD = 𝑟2 x 100% 

       (+) atau nilai penurunan (-)  

       Variable Y   

(Riduwan,2014:167) 

        ∑Y – b ∑X  

a =  --------------   

               n  

        n ∑XY - ∑X∑Y         

b =  --------------------   

         n ∑X² - (∑X)²  

5. Koefisien korelasi 

Untuk mengetahui tingkat 

keeratan hubungan antara disiplin 

kerja terhadap produktivitas 

karyawan, dianalisis dengan 

menggunakan korelasi Person 

Product Moment dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

                                

(Sumber: Riduwan & 

Akdon,2013:124) 

Untuk memudahkan 

perhitungan, koefisien korelasi 

akan menggunakan software SPSS 

v24 for Window. 

Korelasi PPM dilambang-

kan (r) dengan ketentuan nilai r 

tidak lebih dari harga (-1≤ r ≤ +1). 

Apabila nilai r = - 1 artinya 

korelasi nya negative sempurna; r 

= 0 artinya tidak ada korelasi; dan 

r = 1 berarti korelasinya sangat 

kuat.  

6. Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui besarnya 

pengaruh Disiplin Kerja (X) 

terhadap Produktivitas karyawan  

(Y), dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus koefesien 

determinasi sebagi berikut  

 

 

 

Sumber : Riduwan dan Akdon 

(2013:125) 

 

Keterangan :  

KD  = Koefisien determinasi 

 2   = Koefisien determinasi  

          kuadratkan 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

a. Hasil Uji Validitas 

Hasil uji  coba angket sebanyak 18 

butir pernyataan yang diuji cobakan 

kepada 39 responden diperoleh nilai  r
xy 

> 

r
tabel 

(0,316) yang berarti instrumen yang 

dibuat valid. Sedangkan validitas 

berdasarkan output SPSS release 24.0, 

sampel penelitian sebanyak 39  

responden   

Berdasarkan hasil perhitungan uji 

validitas pada setiap item pernyataan / 

pertanyaan yang ada pada kuesioner 

variabel disiplin kerja dan produktivitas 

karyawan di mayasaari plaza 

tasikmalaya, diketahui bahwa nilai r 

hitung lebih besar dari nilai r tabel 

product moment sehingga keputusan 

pengujiannya adalah valid, artinya setiap 

item pernyataan yang digunakan pada 

kuesioner variabel disiplin kerja dan 

produktivitas karyawan akurat sesuai 

dengan apa yang hendak 

diukur/dicapainya. 

b. Hasil Uji Realibilitas 

Disamping uji validitas diperlukan 

juga uji realiabilitas pada kuesioner yang 

diberikan kepada responden yang 

bertujuan untuk mengetahui atau 

mengukur tingkat keandalan data yang 

diberikan oleh responden kepada peniliti. 

Adapun hasil pengujian uji reliabilitas 

kuesioner variabel disiplin kerja dan 

produktivitas karyawan pada mayasari 

plaza tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 
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 Tabel 1  

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbac

h Alpha 

Standar 

Reliabilitas 

Keterangan 

Disiplin Kerja (X) 0,684 0,60 Reliabel 

Produktivitas  (Y) 0,753 0,60 Reliabel 
Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah dengan SPSS 24.0.  

Berdasarkan tabel 1 uji reliabilitas 

tersebut menunjukkan bahwa semua 

variabel memiliki nilai Cronbach Alpha 

yang lebih besar dari 0,60 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa item-item pernyataan 

dari kuesioner displin kerjai, dan 

produktivitas karyawan dinyatakan 

reliabel yang berarti bahwa kuesioner 

layak digunakan sebagai alat ukur. 

Hasil ujicoba instrumen dari 39 

responden Selengkapnya hasil uji 

validitas  dan realibilitas  tersaji pada  

lampiran. 

c. Uji Normalitas 

Dari hasil uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model 

regresi mempunyai distribusi sebaran 

data normal atau tidak hasil pengolahan 

data dengan bantuan SPSS.24 for 

windows sebagai berikut: 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

N 39 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 4,22203989 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,103 

Positive ,103 

Negative -,056 

Test Statistic ,103 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah dengan SPSS 0.24 

Berdasarkan  tabel 2 diketahui 

bahwa nilai signifikansi atau probabilitas 

> 0,05 pada taraf signifikansi alpha 5%, 

maka  dapat disimpulkan data 

berdistribusi normal. 

Selain itu disajikan  hasil uji 

normalitas  dalam format  gambar  

normal QQ plot seperti  pada gambar 

berikut: 
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Gambar 1 

Hasil Uji Normalitas (Normal 

Probability Plot) 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas Grafik 

Histogram 
 

 

                             

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 1 dapat 

diketahui  penyebaran  data  berkumpul  

mendekat kepada garis  regsesi  hal ini 

menguatkan  bahwa  penyebaran data 

berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2 grafik 

histogram diatas dapat dilihat garis yang 

ada melingkar seperti lonceng, dimana 

awal garis dari -3 dan berujung pada 3, 

hal ini menunjukan bahwa data dalam 

penelitian berdistribusi normal. 

d. Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana adalah 

suatu analisis yang dipergunakan untuk 

menentukan sifat hubungan variabel (X), 

dengan variavel (Y). Untuk menghitung 

besarnya hubungan secara kuantitatif dari 

perubahan kejadian Variabel (Y) yaitu 

produktivitas  dipengaruhi oleh variabel 

bebas X dalam hal ini adalah disiplin 

kerja. 
Tabel 3 

Standar Koefisien 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,494 2,338  1,067 ,293 

X ,807 ,099 ,802 8,172 ,000 

 

Berdasarkan  tabel 3  nampak 

nilai a =   2,494 hal ini berarti 

bahwa nilai konstanta perolehan 

murni variabel  produktivitas  

memperoleh  sebesar 

2,494sedangkan nilai regresi b 

sebesar 0,807  maka  disusun 

persamaan sebagai berikut: 

Y= 2,494 + 0.807  X1 

Persamaan regresi di atas, 

dapat dijelaskan beberapa hal, 

sebagai berikut: 
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1) Hasil produktivitas   karyawan 

Mayasari Plaza  Tasikmalaya  

Kota Tasikmalaya tanpa 

disiplin kerja  telah ada 

koefisien regresi sebesar  2,494 

2) Apabila disiplin kerja 

meningkat sebesar satu-satuan 

atau satu tingkat, maka akan 

meningkatkan produktivitas   

karyawan Mayasari Plaza 

Tasikmalaya  sebesar 

0,807+2,494 = 3,301 dengan 

asumsi variabel yang lainnya 

tetap atau nol. 

 

e. Koefisien korelasi dan Koefesien 

Determinasi 
 

 

Tabel 4 

 Model Summary 
 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,802
a
 ,643 ,634 2,445 

 Sumber : Data primer diolah menggunakan program SPSS v.24.0 

Setelah dilakukan 

perhitungan analisis Koefisien 

Kolerasi ( r ) maka didapat nilai ( 

r ) sebesar = 0,802. Berdasarkan 

tabel pedoman interpretasi 

Koefisien Kolerasi nilai r jika 

interval Koefisien Kolerasi pada 

0,80 – 1,000 maka hal ini 

menunjukan bahwa antara 

variabel Dosiplin kerja (X) 

dengan variabel Produktivitas 

Karyawan (Y) terdapat pengaruh 

yang sangat kuat. 

Kemudian didapat besarnya 

koefisien penentu (determinasi) R 

Square sebesar (0,643). Artinya 

pengaruh Disiplin Kerja (X) 

terhadap Produktivitas Karyawan 

(Y) pada Mayasari Plaza 

Tasikmalaya adalah sebesar 

64,3% sedangkan sisanya sebesar 

35,7% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini (Cateris Paribus). 

f. Uji Hipotesis  t (Uji Ketepatan Parameter 

Penduga Estimate) 

Uji t digunakan  untuk  

melihat/membuktikan pengaruh  yang 

signifikan yang  diakibatkan variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

Selanjutnya untuk mengetahui 

signifikansi konstanta dari setiap variabel 

independen terhadap variabel terikat, 

maka dilakukan Uji t, yang sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Riduwan dan 

Akdon (2013:125).  

Hasil perhitungan dengan bantuan 

SPSS 24.0 for windows tersaji seperti 

pada tabel berikut: 
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Tabel 5 

Data Perolehan Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,494 2,338  1,067 ,293 

X ,807 ,099 ,802 8,172 ,000 

 

Dari tabel 5 diatas diperoleh nilai 

thitung sebesar 8,172. Sedangkan nilai ttabel 

taraf signifikan 5% atau atau α = 0,05 dan 

derajat kebebasan (dk = 39-2) diperoleh 

nilai ttabel sebesar 1.687 

Dengan demikian Ha diterima 

karena : thitung (8,172. > ttabel (1.687) 

dengan taraf sig. 0,05. Artinya bahwa 

variabel Disiplin Kerja berpengaruh 

terhadap Produktivitas karyawan di 

Mayasari Plaza Tasikmalaya. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka simpulan dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis deskriptif variabel disiplin 

kerja memperoleh didapat angka 1,284 

termasuk pada klasifikasi tinggi dan 

memiliki nilai tertinggi adalah Beban 

kerja yang sesuai dengan kemampuan 

akan membuat anda bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan yaitu 180.  Sedangkan 

nilai yang sangat rendah adalah Adanya 

pelaksanaan hukuman ketika melakukan 

kesalahan dalam bekerja mempengaruhi 

anda untuk disiplin dengan skor 145. 

2. Hasil analisis deskriptif variabel 

produktivitas karyawan , didapat angka 

1259 yang termasuk pada klasifikasi 

tinggi, dan  nilai tertinggi adalah 

Karyawan  dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan  teliti  dan   hati-hati 

yaitu 168, Dimana jumlah skor 

termasuk pada klasifikasi tinggi. 

Sedangkan nilai yang terendah adalah 

Sejumlah tugas pekerjaan setiap hari 

diselesaikan dengan skor 150. 

3. Pengaruh disiplin kerja terhadap 

produktivitas karyawan Mayasari Plaza 

Tasikmalaya berpengaruh secara 

signifikan hal ini dibuktikan dengan 

hasil pengujian hipotesis bahwa thitung 

sebesar 13,909 lebih besar dari ttabel 

1.687. nilai ( r ) sebesar = 0,805. 

Berdasarkan tabel pedoman interpretasi 

Koefisien Kolerasi nilai r jika interval 

Koefisien Kolerasi pada 0,80 – 1,000 

maka hal ini menunjukan bahwa antara 

variabel Dosiplin kerja (X) dengan 

variabel Produktivitas Karyawan (Y) 

terdapat pengaruh yang sangat kuat. 

Nilai r
2
 (Determinan) diperoleh 

Koefisien Determinasi sebesar 64,8% 

menunjukan bahwa besarnya pengaruh 

disiplin kerja terhadap Produktivitas 

karyawan adalah 64,8% Sedangkan 

sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas ada 

beberapa saran yang dapat penulis berikan 

untuk dipertimbangkan sebagai masukan 

bagi Mayasari Plaza Tasikmalaya.  

1. Berdasaarkan hasil penelitian dengan 

jumlah skor  yang sangat rendah adalah 

sebesar 145 diketahui  untuk 
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meningkatkan disiplin kerja di mulai 

dengan  pelaksanaan hukuman ketika 

melakukan kesalahan dalam bekerja 

atau tugas untuk meningkatkan  

produktivitas karyawan Mayasari Plaza 

Tasikmalaya. 

2. Dari hasil penelitian dengan jumlah 

skor sangat rendah sebesar 150 

diketahui untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan dimulai dengan 

Sejumlah tugas pekerjaan setiap hari 

diselesaikan, melaksanakan pekerjaan 

lebih baik lagi, karyawan harus 

mengimbangi kecepatan dan ketepatan 

dalam bekerja serta kesadaran akan 

tanggung jawab pada peraturan dalam 

melaksanakan pekerjaannya sehingga 

akan menghasilkan produktivitas yang 

lebih baik pada Mayasari Plaza 

Tasikmalaya 

3. Dari hasil penelitian disiplin kerja 

dalam meningkatkan produktivitas 

karyawan memberikan konstribusi 

sebesar 64,8% itu berarti 35,2% faktor 

lain yang memberikan konstribusi 

terghadap peningkatan produktivitas 

karyawan. Agar produktivitas Mayasari 

Plaza Tasikmalaya ini sempurna, 

perusahaan Mayasari Plaza 

Tasikmalaya harus memberikan sebab-

sebab lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Misalnya pemberian 

motivasai , pelatihan kerja dan 

pemberian kompensasi. 
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