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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Simamora (2006:4) : “Sumber daya manusia (SDM) 

merupakan aset penting organisasi yang dapat menggerakkan sumber daya 

lainnya. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi efisiensi dan 

efektivitas organisasi”. Hal tersebutlah yang membuat para pebisnis hotel 

sadar akan nilai investasi karyawan sebagai sumber daya manusia. Dimana 

saat ini mengumpulkan tenaga kerja yang cakap dan berkinerja baik 

semakin sulit dilakukan, terlebih lagi mempertahankan yang sudah ada. 

Menurut Pophal (2006:129) : “Mereka harus memprioritaskan untuk 

menemukan, mempekerjakan, memotivasi, melatih, mengembangkan 

karyawan yang paling dekat dengan budaya hotel dan performa yang 

dikehendaki, serta mempertahankan karyawan berkualitas sehingga 

karyawan merasa puas dengan kinerja mereka”. 

Menurut Hasibuan (2007:202) : “Kepuasan kerja adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan 

kerja (job statisfaction) karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya supaya 

moral kerja, dedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan karyawan meningkat. 

Sikap ini dicerminkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah moral 

kerja, kedisiplinan, prestasi kerja”. Kepuasan kerja dinikmati dalam 

pekerjaan, luar pekerjaan, kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Kepuasan 

kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam 
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pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, 

peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih 

suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan lebih 

mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa walaupun balas jasa itu 

penting.  

Robbins and Judge (2009:100) : “Kepuasan kerja sebagai perasaan 

positive tentang pekerjaan  sebagai hasil evaluasi karakter-karakter 

pekerjaan tersebut”. Menurut  Noe, et.all (2006:436) : “Kepuasan kerja  

sebagai perasaan yang menyenangkan sebagai hasil dari persepsi  bahwa 

pekerjaannya  memenuhi nilai-nilai pekerjaan yang penting”. 

Mengingat hal tersebut, manajemen perusahaan harus berupaya 

semaksimal mungkin untuk memberdayagunakan sumber daya manusia 

yang dimilikinya untuk mendapatkan produktivitas dan kinerja yang 

tinggi. Hal itu lebih disebabkan unsur manusia merupakan sumber daya 

yang paling berharga, yang saat ini disebut dengan human capital, dan 

sangat menentukan dalam sebuah perusahaan. Sebab hanya manusia yang 

mempunyai kemampuan untuk berpikir secara rasional dan dapat 

mewujudkan dirinya dalam bentuk tambah dan kurang. Untuk mencapai 

kinerja pegawai yang tinggi, masalah dispilin merupakan hal yang sangat 

urgen, selain sebagai kewajiban moral disiplin pegawai, juga sebagai  

wujud timbal balik antara perusahaan dengan pegawai. 

Disiplin pegawai perlu dipupuk dan dipelihara dengan baik, karena 

apabila pegawai tidak disiplin akan melambatkan pelaksanaan tugas juga 
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menimbulkan akibat-akibat yang buruk terhadap perusahaan, yang dalam 

ruang lingkup yang lebih besar akan memundurkan kualitas suatu bangsa. 

Menurut F.X. Oerip, S. Poerwopospito (2000:249) : “Tidaklah mungkin 

Bangsa Indonesia menjadi bangsa besar, kalau tingkat kedisiplinannya 

masih rendah”. 

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh para pegawai 

adalah rendahnya kedisiplinan yang dimiliki pegawai. Rendahnya disiplin 

baik individu maupun kelompok akan berdampak pada rendahnya kualitas 

kinerja organisasi dan hal tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan 

organisasi. Menurut Robbins (2006:687) Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu : “Kemampuan pegawai, kecakapan, 

disiplin, hasil kerja yang optimal dan motivasi”. Dalam melaksanakan 

pekerjaannya seorang pegawai diharapkan dapat mencapai hasil kerja yang 

berkualitas dan dapat mengembangkan tugas dan tanggung jawab di dalam 

organisasi. 

Disiplin kerja mempengaruhi penampilan kinerja pegawai. Ini 

disebabkan karena seorang pegawai akan mampu bekerja dengan optimal 

bila didukung oleh adanya ketegasan dalam organisasi dalam mengatur 

sistem kerja yang ada diorganisasi tersebut.  

Menurut Veithzal Rivai dan Ahmad Fawzi Moh Basri (2005 : 14) : 

“Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, standar hasil kerja, target 
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atau sasaran, kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama”.  

Dengan adanya disiplin kerja yang terarah, maka peningkatan 

kinerja pegawai dapat dicapai dengan optimal. Jika dikaitkan dengan 

disiplin kerja maka disiplin kerja ditujukan agar para pegawai dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tertib dan lancar karena adanya peraturan 

yang harus ditaati oleh seluruh pegawai. 

Resort Dangau Singkawang adalah tempat yang cocok untuk 

menelusuri kota yang hidup ini. Terletak hanya 15,5 km dari pusat kota, 

hotel bintang 3 ini memiliki lokasi yang strategis, hotel ini menawarkan 

akses mudah ke tempat-tempat tujuan wisata yang wajib dilihat di kota ini. 

Resort Dangau Singkawang menawarkan pelayanan cemerlang dan 

segala perlengkapan penting untuk menyenangkan para pelancong. Wi-fi, 

restoran, fasilitas rapat , penyimpanan bagasi, dan tempat parkir mobil 

yang luas, adalah beberapa fasilitas yang membedakan Resort Dangau 

Singkawang dari hotel-hotel lain di kota ini. Para tamu dapat memilih dari 

80 kamar yang semuanya dilengkapi dengan atmosfir damai dan harmonis. 

Fasilitas rekreasi hotel ini seperti kolam (anak), karaoke, kolam renang 

(luar ruangan), gym/fasilitas kebugaran, dan taman dirancang untuk 

berelaksasi. Dalam usahanya Resort Dangau Singkawang memerlukan 

karyawan atau tenaga kerja sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Jumlah karyawan pada Resort Dangau Singkawang 

Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini: 



5 

 

Tabel 1.1 

Resort Dangau Kota Singkawang 

Jumlah Karyawan Menurut  Bagian 

Tahun 2014 

No Bagian Jumlah 

1 Manager operasional 1 

2 Asisten manager operasional 1 

3 Human Resource Development 1 

4 Marketing/Reserved 1 

5 Administrasi 1 

6 Room division 1 

7 Karyawan Front Office 5 

8 Karyawan House Keeping 9 

9 Karyawan Publik Area 9 

10 Karyawan Food & Beverage 7 

11 Karyawan laundry 2 

12 Karyawan restoran 29 

13 Karyawan karaoke 5 

14 Security 5 

15 Enggenering 3 

16 Gardener 3 

17 Pool tiket 2 

  18  Koki  15 

 Total  100 

        Sumber : Resort Dangau, Tahun 2014 

 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah karyawan pada Resort 

Dangau sebanyak 100 orang yang bekerja di 18 bagian. Adapun bagian 

yang paling banyak diperlukan adalah pada bagian karyawan restoran 

yaitu sebanyak 29 orang karyawan. 

 Perputaran karyawan (labour turnover) merupakan masalah yang 

sering dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Demikian juga halnya dengan Resort Dangau, dimana perputaran 

karyawan (keluar-masuk) dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut : 
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Tabel 1.2 

Resort Dangau Kota Singkawang 

Tingkat Perputaran Karyawan (Labour Turnover) 

Tahu\n 2011-2013 

Tahun Jumlah Karyawan Turnover Perubahan 

Naik/Turun 
Awal Masuk Keluar Akhir 

2011 97 3 7 93 4,21 - 

2012 93 25 19 99 6,25 2,04 

2013 99 19 18 100 1 (5,25) 

Sumber : Resort Dangau, Tahun 2014 (setelah diolah) 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat perputaran karyawan 

(labour turnover) selama Tahun 2011-2013 mengalami fluktuasi. Tahun 

2011 perputaran karyawan sebesar 4,21%. Pada Tahun 2012 perputaran 

karyawan sebesar 6,25%. Sedangkan pada tahun 2013 perputaran 

karyawan sebesar 1%. 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung perputaran 

karyawan (labour turnover), adalah sebagai berikut : 

 

Ketidakhadiran pekerja dalam suatu periode tertentu merupakan 

masalah dalam personalia yang perlu diinformasikan untuk pengambilan 

keputusan oleh manajemen. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kemangkiran karyawan 

atau tingkat absensi dijelaskan berikut ini. 

Rumus Angka Kemangkiran: 
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𝑨𝑲 =
𝑲𝑯

𝑱𝑲 ×𝑯𝑲
 ×𝟏𝟎𝟎 % 

Di mana: 

AK = angka kemangkiran 

KH = jumlah hari karyawan absen tiap periode  

JK  = jumlah rata-rata karyawan tiap periode 

HK = jumlah hari kerja tiap periode 

Tabel 1.3 

Resort Dangau Kota Singkawang 

Absensi Karyawan 

Tahun 2011-2013 

 

Tahun Jumlah 

Hari 

Kerja 

(HK) 

Jumlah 

Karyawan 

(JK) 

Jumlah Absensi 

(Hari) 

Total Jumlah 

Absensi 

(Hari) (KH) 

 

% 

Sakit Izin Alpa 

2011 304 93 57 124 41 222 0,78% 

2012 304 99 61 153 27 241 0,80% 

2013 304 100 42 130 25 197 0,65% 

Sumber :Resort Dangau, Tahun 2014 

Dari Tabel 1.3 di atas diketahui bahwa jumlah absensi setiap 

tahunnya mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2011, persentase absensi 

sebesar 0,78%. Pada Tahun 2012 persentase absensi mengalami 

peningkatan menjadi 0,80% atau meningkat sebesar 0,02% dari tahun 

sebelumnya. Pada Tahun 2013 persentase absensi mengalami penurunan 

menjadi 0,65% atau menurun sebesar 0,15%. 
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Berikut ini dapat dilihat jenis-jenis pelanggaran disiplin dan jenis 

sanksi yang diberikan Resort Dangau kepada karyawan yang melakukan 

pelanggaran sebagai berikut : 

 

Tabel 1.4 

Resort Dangau Kota Singkawang 

Jenis Pelanggaran Disiplin dan Sanksi 

Tahun 2011-2013 

No Jenis Pelanggaran Disiplin Jenis Sanksi 

1 Pelanggaran disiplin rendah Teguran lisan 

2 Pelanggaran disiplin sedang 

Teguran tertulis : 

Surat Peringatan 1 

Surat Peringatan 2 

Surat Peringatan 3 

3 Pelanggaran disiplin berat 

Skorsing (pemberhentian untuk sementara waktu) 

Pemindahan tugas 

Penurunan tingkat jabatan 

Pemotongan gaji 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) 

Penyerahan masalah kepada pihak yang berwajib 

Sumber : Resort Dangau, Tahun 2014 

Pada Tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa yang termasuk dalam 

pelanggaran tersebut adalah : 

1. Pelanggaran disiplin rendah yaitu : pelanggaran yang dilakukan oleh 

karyawan yang selalu lamban atau kurang tanggap dan sering lalai 

dalam melakukan pekerjaan sehingga mendapat teguran dari pimpinan 

perusahaan. 

2. Pelanggaran disiplin sedang yaitu : pelanggaran yang dilakukan oleh 

karyawan yang tidak masuk tanpa alasan minimal tiga hari dalam 

sebulan, melanggar tata tertib dan peraturan perusahaan dan juga 
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melakukan pelanggaran tersebut berulang kali sehingga mendapat 

teguran tertulis berupa SP 1, SP 2, SP 3. 

3. Pelanggaran disiplin berat yaitu : bagi karyawan yang berkelahi, 

merusak barang-barang inventaris perusahaan/gedung dengan sengaja, 

serta sering maninggalkan pekerjaan pada jam kerja. 

Peraturan yang telah dibuat tersebut semata-mata bukanlah untuk 

memberatkan, membebani dan membuat karyawan tertekan, tetapi 

peraturan agar dapat kiranya tercipta suatu keharmonisan hubungan 

ditempat kerja dan tercapainya tujuan perusahaan. Meskipun peraturan 

telah dibuat dan disepakati bersama, tetapi masih sering saja terjadi 

pelanggaran terhadap peraturan tersebut. 

Peraturan biasanya disertai dengan hukuman bagi yang tidak 

menaatinya tetapi hukuman harus dapat diterima karyawan sebagai 

pelajaran ataupun pengalaman yang beharga demi terciptanya kesesuaian 

karja yang baik. Jadi disiplin kerja harus ditegakkan dalam suatu 

organisasi karena tanpa ada dukungan disiplin karyawan yang baik maka 

sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan misi perusahaan. Jadi 

kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuan. 

Selain jumlah absensi yang diperoleh, tingkat kedisiplinan dapat 

juga dilihat dari pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dilakukan 

karyawan dalam waktu tiga tahun terakhir yang dapat dilihat pada Tabel 

1.5 berikut : 
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Tabel 1.5 

Resort Dangau Kota Singkawang 

Jumlah Sanksi Kerja Karyawan 

Tahun 2011-2013 

Tahun 
Pelanggaran Disiplin Kerja 

Jumlah 
SP 1 SP 2 SP 3 

2011 17 5  22 

2012 21 10 3 34 

2013 15 8 2 25 

Sumber : Resort Dangau, Tahun 2014 

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah 

pelanggaran yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir mengalami 

fluktuasi. Pada Tahun 2011 jumlah pelanggaran disiplin kerja sebanyak 22 

kali. Pada Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 54,54% dari Tahun 

2011 menjadi 34 kali pelanggaran. Pada Tahun 2013, pelanggaran disiplin 

kerja mengalami penurunan sebesar 26,47% dari Tahun 2012 menjadi 25 

kali pelanggaran. 

Kepuasan kerja adalah perasaan yang dirasakan oleh karyawan 

baik itu perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap 

kesediaan mereka untuk melakukan suatu pekerjaan. Kepuasan kerja 

didefinisikan sebagai keadaan yang menyenangkan atau emosi positif yang 

dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. 

Kepuasan kerja dihasilkan dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik 

pekerjaan mereka menyediakan hal yang dipandang penting. Menurut 

Luthans (2006:243) Lima aspek kepuasan kerja diukur dengan Job 

Descriptive Index (JDI) yaitu : “Pekerjaan itu sendiri (berhubungan dengan 

tanggung jawab, minat dan pertumbuhan), kualitas supervisi (terkait 

dengan bantuan teknis dan dukungan sosial), hubungan dengan rekan kerja 
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(berkaitan dengan harmoni sosial dan respek), kesempatan promosi (terkait 

dengan kesempatan untuk pengembangan lebih jauh), dan pembayaran 

(yang terkait dengan pembayaran yang memadai dan persepsi keadilan)”. 

Salah satu faktor penentu dalam dan kepuasan kerja karyawan adalah 

turnover, hal ini besar pengaruhnya bagi kelangsungan dan kemajuan 

perusahaan. Sebuah perusahaan dengan tingkat turnover yang tinggi 

memiliki tantangan khusus bagi pengembangan sumber daya manusia 

karena kejadian-kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan. Kegiatan-

kegiatan pengembangan harus mempersiapkan setiap saat pengganti 

karyawan yang keluar. Ada kalanya pergantian karyawan memiliki 

dampak positif. Menurut Nanggoy dan Harianti (2005:14) : “Sebagian 

besar pergantian karyawan membawa pengaruh yang kurang baik terhadap 

organisasi, baik dari segi biaya maupun dari segi hilangnya waktu untuk 

melatih karyawan pengganti dan kesempatan untuk memanfaatkan 

peluang”. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba menganalisis lebih dalam mengenai kepuasan kerja dan disiplin 

kerja yang dituangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul : “Pengaruh 

Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pada Resort Dangau Kota 

Singkawang”. 

B. Permasalahan 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas , maka yang 

jadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada Pengaruh 
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Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada Resort Dangau 

Kota Singkawang”. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian yang dimaksud, maka penulis membatasi masalah penelitian 

hanya pada : Ketertarikan karyawan terhadap pekerjaan, antusias 

karyawan terhadap pekerjaan dan absensi karyawan, serta ketaatan 

karyawan terhadap jam kerja. 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Kepuasan terhadap kedisiplinan kerja karyawan pada Resort Dangau Kota 

Singkawang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis  

Untuk menambah wawasan keilmuan dan sebagai sarana untuk 

menerapkan ilmu yang didapat selama berada di bangku kuliah. 

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemimpin perusahaan untuk mengambil tindakan 

disiplin yang tepat bagi karyawan untuk memajukan perusahaan. 
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3. Bagi Almamater 

Bagi almamater, penelitian ini diharapkan akan menjadi 

tambahan pengetahuan dan acuan bagi penelitian berikutnya. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu sistem 

pengolahan sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang 

dimaksudkan menciptakan suatu organisasi yang menciptakan suatu 

satuan kerja yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal. 

Mengembangkan sumber daya manusia mencakup melatih, mendidik, 

menilai, dan mempersiapkan tenaga kerja untuk bekerja saat ini dan waktu 

yang akan datang. Kegiatan ini penting bagi pertumbuhan ekonomi dan 

psikologi pegawai. Kebutuhan pengembangan pribadi tidak memiliki 

program pengembangan pegawai yang aktif. 

 Pada prakteknya, seringkali diperlukan kemampuan dan keahlian 

untuk mengidentifikasikan masalah disiplin yang timbul dan 

membandingkan dengan peraturan disiplin untuk selanjutnya diambil 

suatu tindakan disiplin. Namun pada intinya adalah mencegah terjadinya 

pelanggaran disiplin, mengatasi dan mencegah masalah disiplin. 

 Disiplin kerja suatu daya pendorong untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Kinerja berkaitan dengan kecakapan dalam melaksanakan tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pengetahuan dan keterampilan, 

kemandirian dalam melaksankan tugas dan pekerjaaannya, serta berkaitan 
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erat dengan prestasi dan sikap kerja. Untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan harus dimulai dari kinerja masing-masing individu (karyawan) 

yang ada dalam perusahaan, sehingga manajemen harus memberikan 

perhatian utama pada masalah kinerja para bawahannya. 

Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran  

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Karyawan 

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani 

(2004:39) : “Penelitian deskiptif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk meneliti dan menentukan informasi sebanyak-banyaknya dari 

suatu fenomena”.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani (2004:44) : “Observasi 

ialah pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan 

pencatatan terhadap fenomena yang diteliti”. 

Disini penulis mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian, yaitu Resort Dangau Kota Singkawang 

guna memperoleh gambaran tentang kegiatan perusahaan. 

KEPUASAN 

KERJA 

(X) 
 

DISIPLIN KERJA 

(Y) 
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b. Wawancara  

Menurut Esterberg (2008:410) : “Wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab”. Teknik ini dipergunakan oleh penulis sebagai cara 

untuk memperoleh data secara langsung dengan karyawan yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan. 

c. Kuesioner 

Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani (2004:42)   : 

“Kuesioner atau angket merupakan alat pengumpulan data yang 

berupa serangkaian daftar pertanyaan untuk dijawab responden”. 

Kuesioner dapat disebut juga sebagai interview tertulis dimana 

responden dihubungi melalui daftar pertanyaan. Responden di sini 

yaitu semua karyawan Resort Dangau Kota Singkawang. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Nazir (2004:325)  : “Yang dimaksud dengan 

populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-

ciri yang telah ditetapkan”. Sedangkan menurut Sugiono (2011:80) 

: ”Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian 



16 

 

ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

karyawan Resort Dangau yang berjumlah 100 karyawan. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono ( 2004 :7 ) : “ Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Tujuan dari pangambilan sampel ini adalah untuk memperoleh 

keterangan mengenai objeknya hanya dengan mengamati sebagian 

dari populasi, jadi sampel merupakan bagian dari populasi. 

Adapun sampel yang digunakan dalam  penelitian adalah 

semua karyawan Resort Dangau. Sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan metode sampling jenuh yaitu teknik pengambilan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Hal ini sering dilakukan apabila jumlah anggota populasi relatif 

kecil. Adapun jumlah sampel yang diambil adalah 100 orang 

karyawan Resort Dangau Kota Singkawang. 

c. Variabel Penelitian dan Pengukuran 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118) variabel penelitian 

adalah : “Objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian”. Jadi, yang dimaksud variabel dalam penelitian 

ini adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu : 
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1) Variabel bebas (independent variable) yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (dependent variable), variabel bebas 

dalam penelitian ini kepuasan kerja (X). 

2) Variabel terikat (dependent variable) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah disiplin kerja 

(Y). 

4. Teknik Analisis Data 

a. Skala Likert 

Skala Likert ini mengukur tingkat persetujuan responden 

terhadap serangkaian pernyataan yang mengukur suatu objek. 

Skala ini agar diberi bobot secara kuantitatif yang berguna untuk 

dipakai dalam perhitungan, misalnya : 

                 Tabel 1.6 

          Skor Pernyataan Responden 

No Pernyataan Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Istijanto (2006 : 81) 

 

b. Uji Validitas 

Validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti 

prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen 
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harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas 

lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan 

(kuisioner). Variabel-variabel terukur dikatakan valid jika r hitung  

r tabel, dan sebaliknya tidak valid jika r ≤ r tabel. 

Rumus Korelasi : 

    

  





2222 )()()()(

))(()(

YYnXXn

YXXYn
rxy

 

Dimana:  rxy =  koefisien korelasi suatu butir/item 

N  =  jumlah subyek 

X  =  skor suatu butir/item 

Y  =  skor total  

Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan rtabel (rkritis). Bila rhitung 

dari rumus di atas lebih besar dari rtabel maka butir tersebut valid, 

dan sebaliknya. Sedangkan untuk mengukur kevalidan peneliti 

menggunakan aplikasi Software SPSS 18.00 For Windows.  

 

c. Uji Reliabilitas 

Pengujian realibilitas berkaitan dengan masalah adanya 

kepercayaan terhadap alat tes (instrument). Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang 

konsisten bila digunakan untuk mengukur obyek yang sama 

dengan alat ukur yang sama. Untuk memprediksi nilai variabel 

terkait kinerja para karyawan dengan memperhitungkan nilai-nilai 

variabel bebas yaitu disiplin kerja, dengan menggunakan bantuan 
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aplikasi Software SPSS 18.00 For Windows dan dinyatakan reliabel 

jika nilai α≥ 0,60. 

Berikut Rumus Koefisien Reabilitas Alpha Croncbach : 

α = 
𝑘

𝑘−1
  (1 −  

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2  ) 

Keterangan : 

α = Koefisien Reabilitas yang dicari. 

k = Jumlah butir pernyataan. 

∑ 𝑆𝑖
2 = Jumlah varians butir pernyataan. 

  𝑆𝑡
2 = Varians total. 

d. Analisis regresi linier sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear 

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen apakah positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan.. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus regresi linear 

sederhana sebagi berikut : 

Ŷ = a + bX  

Keterangan: 

Ŷ = Disiplin kerja 

X  = Kepuasan kerja 
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a   = Konstanta (nilai Ŷ’ apabila X = 0) 

b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 

e. Analisis Determinasi  

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar kontribusi 

atau sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik 

turunnya variabel terikat. Rumus yang digunakan untuk mencari 

koefisien determinasi (R2) adalah sebagai berikut (Widarjono, 2005 

: 39) : 

𝑅² =
ESS

TSS
=

∑(Ŷi − Y̅ )²

∑(Yi − Y̅) ²
 

Dimana : 

ESS     = Jumlah kuadrat yang dijelaskan 

TSS     = Jumlah kuadrat total 

f. Uji Pengaruh (Uji F) 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap variabel 

bebas kepuasan kerja dengan simbol (X) apakah mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat  atau disiplin kerja (Y). Dengan 

demikian akan dapat diketahui model hubungan fungsional antara 

kepuasan kerja dangan disiplin kerja yang terbentuk pada 

penelitian ini. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas (P value) < alpha 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
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diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari 

model regresi dapat menerangkan variabel terikat. 

 


