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ABSTRAK
Putri, Azalia Nabilla. 2019.Pengaruh Etos Kerja, Kompensasi, dan Kedisiplinan
terhadap Produktivitas Karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari
Surakarta.Skripsi.Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing (1) Dr. Hj. Ely
Masykuroh, S.E.,M.S.I.
Kata Kunci: Etos Kerja, Kompensasi, Kedisiplinan, dan Produktivitas
Produktivitas merupakan kondisi yang dihasilkan ditunjukkan/dikerjakan
oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dengan hasil lebih meningkatkan dan
baik sebagai akibat cara kerja yang professional. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi peningkatan produktivitas diantaranya etos kerja yang baik,
pemberian kompensasi, dan kedisiplinan kepada karyawan PT Wangsa Jatra
Lestari Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh etos
kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta.
(2) pengaruh kompensasi terhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra
Lestari Surakarta. (3) pengaruh kedisiplinan terhadap produktivitas karyawan
pada PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta. (4) pengaruh etos kerja, kompensasi, dan
kedisiplinan terhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari
Surakarta.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sumber
data primer dan sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan PT
Wangsa Jatra Lestari Surakarta yang berjumlah 230 orang dengan penentuan
sampel menggunakan metode nonprobability sampling dan teknik random
sampling, dengan demikian jumlah sampel sebanyak 70 responden. Adapun
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner pengukuran menggunakan
skala likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang
digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software
SPSS.21.
Hasil penelitian pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa: (1)
terdapat pengaruh positif dan signifikan etos kerja terhadap produktivitas
karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta besar pengaruhnya 45,9% hal
ini dibuktikan dengan (p<0.05; p=0,000). (2) terdapat pengaruh positif dan
signifikan kompensasi terhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra
Lestari Surakarta besar pengaruhnya 9,7% hal ini dibuktikan dengan (p<0.05;
p=0,000). (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan kedisiplinan terhadap
produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta besar
pengaruhnya 7,3% hal ini dibuktikan dengan (p<0.05; p=0,003). (4) terdapat
pengaruh positif dan signifikan etos kerja, kompensasi, dan kedisiplinan terhadap
produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta hal ini dibuktikan
pada tabel uji F dengan (p<0.05; p=0,000).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang
bisnis jasa maupun barang dimana organisasi berkembang dengan
keuntungan yang diperoleh. Pada era globalisasi, selain membuat banyak
perubahan juga mendorong lahirnya persaingan yang semakin tinggi diantara
organisasi bisnis yang beroprasi. Banyak organisasi perusahaan yang tumbuh
dengan bisnis yang sama. Oleh karena itu organisasi bisnis yang memiliki
produktivitas yang tinggi yang akan memenangkan kompetisi.
Produktivitas merupakan salah satu hal yang harus dimiliki suatu
perusahaan jika ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan
tersebut. Dalam kegiatannya perusahan harus mampu meningkatkan
produktivitas dari waktu ke waktu karena menyangkut keuntungan
perusahaan itu sendiri. Sebuah organisasi tidak akan lepas dari keberadaan
sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.
Sumber daya manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap
kegiatan organisasi karena manusia menjadi pelaku dan penentu terwujudnya
tujuan perusahaan. Sumber daya manusia adalah elemen yang paling penting
dan strategik dalam organisasi yang harus diakui dan diterima oleh
manajemen, karena peningkatan produktivitas hanya mungkin dilakukan oleh
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manusia sehingga memberikan perhatian kepada unsur manusia merupakan
salah satu tuntutan dalam upaya meningkatkan produktivitas.
Produktivitas adalah kondisi yang dihasilkan atau usaha yang telah
ditunjukkan/dikerjakan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dengan
hasil yang lebih meningkatkan dan baik sebagai akibat cara kerja yang
profesional dengan memanfaatkan sarana dan prasaranan yang tersedia. 1 Di
dalam usaha yang dikerjakan oleh seseorang untuk menunjukkan hasil yang
bagus sehingga meningkatkan produktivitas tentunya ada faktor-faktor yang
mempengaruhi seseorang tersebut. Menurut Pandji Anoraga faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan yaitu, pekerjaan yang
menarik, upah yang baik, keamanan dan perlindungan dalam bekerja, etos
kerja, lingkungan atau sarana kerja yang baik, promosi, merasa dilibatkan
dalam kegiatan-kegiatan organisasi, pengertian dan simpati, kesetiaan
pemimpin dan disiplin kerja yang keras.2
Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk menciptakan
lingkungan yang kondusif perusahaan harus memberdayakan sumber daya
manusia dengan baik. Salah satunya mampu memberikan motivasi berupa
imbalan kepada karyawan agar karyawan dapat meningkatkan produktivitas. 3
Salah satu cara untuk memotivasi karyawan adalah dengan memberikan
kompensasi yang adil kepada mereka. Kompensasi diberikan dengan tujuan

1

Rusdiana, Manajemen Konflik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 228.

2

Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 56-60.

3

Djarkasih, Organizations (Surabaya: Erlangga, 1995), 173.
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memberikan rangsangan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan prestasi
kerja, efisiensi dan efektifitas produktivitas kerja.4
Di samping kompensasi peningkatan produktivitas karyawan juga
dapat dilakukan dengan meningkatkan kedisiplinan kerja, karena kedisiplinan
yang dikelola dengan baik akan menghasilkan kepatuhan karyawan terhadap
berbagai peraturan organisasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas.
Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua
peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku, kedisiplinan
harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan karena tanpa dukungan
disiplin karyawan yang baik, sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya.
Salah satu kunci keberhasilan terletak pada kedisiplinan.5
Masalah peningkatan produktivitas juga dapat dilihat sebagai masalah
keperilakuan, sebagian diantaranya merupakan etos kerja. Keperilakuan
dalam etos kerja yang baik dengan memupuk pribadi seseorang dengan halhal dan nilai-nilai yang baik serta Islami. Etos kerja adalah norma-norma
yang bersifat mengikat dan ditetapkan secara eksplisit serta praktek-praktek
yang diterima dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan
dan diterapkan dalam kehidupan ke karyawan para anggota suatu organisasi. 6
PT Wangsa Jatra Lestari merupakan salah satu perusahaan yang
bergerak di bidang jasa penerbitan percetakan. PT Wangsa Jatra Lestari
4

Rachmawati, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 143.

5

Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Mitra Wacana

Media, 2016), 65.
6

Sodang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja

Mahasatya, 2002), 10.

(Jakarta: PT Asdi
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merupakan salah satu group dari perusahaan besar yaitu PT Tiga Serangkai.
Layanan jasa yang diberikan PT Wangsa Jatra Lestari berfokus pada bidang
commercial printing, packaging, pepress dan finshing services. PT Wangsa
Jatra Lestari siap memberikan pelayanan dengan konsep “One Stop
Production Process” kepada setiap customer. Berdasarkan akte pendirian
perusahaan notaries Akta 102 “Sunarto, S.H.” & Akta 20 “ Budi Maknawi,
S.H, MBA pada tanggal 19 Desember 1995 perusahaan beroprasi.7
Berdasarkan observasi peneliti PT Wangsa Jatra Lestari merupakan
perusahaan yang pemiliknya serta karyawannya semua juga muslim. Di PT
Wangsa Jatra Lestari selalu ditanamkan nilai-nilai Islami seperti agenda
setiap hari jum’at pagi mengadakan pengajian rutin, setiap karyawannya
diharuskan solat, serta waktu solat yang sangat ditekankan oleh perusahaan
tersebut. Dengan hal tersebut perusahaan bisa mendidik watak, karakter dan
keyakinan seseorang sehingga mendorong etos kerja seseorang menjadi lebih
baik. Di PT Wangsa Jatra Lestari karyawannya selalu bekerja keras serta
tanggung jawab terhadap tugasnya. Di samping itu karyawannya juga suka
selalu tolong menolong kepada karyawan lain yang belum menyelesaikan
atau kesulitan dalam pekerjaanya.
PT Wangsa Jatra Lestari memegang peranan penting dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Untuk mencapai
kualitas baik tidak terlepas dari masalah kompensasi. Di dalam pemberian
kompensasi atau balas jasa, manajemen perlu memperhatikan prinsip

7

Dokumentasi PT Wangsa Jatra Lestari tahun 2018.
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keadilan, yang dinilai secara relative oleh karyawan, karena perbedaan yang
tidak dapat diterima oleh karyawan akan menimbulkan ketidakpuasan.8
Berdasarkan wawancara dengan HR manajer/personalia tentang
kompensasi bawasannya :
Kami pemberian upah/gaji karyawan memang sesuai dengan Upah
Minimum Regional (UMR) kota Surakarta. Pemberian kompensasi
kepada karyawan disini juga sesuai faktor-faktor misalnya lama dia
bekerja, jabatannya, prestasinya dsb. Ada pemberian bonus itu jika
memenuhi target. PT Wangsa Jatra Lestari itu memberikan upah/gaji
tepat waktu. Bagi kami kompensasi atau balas jasa merupakan suatu
biaya yang harus dikeluarkan kepada karyawan, hal tersebut dilakukan
oleh perusahaan karena perusahaan menghendaki adanya suatu
prestasi kerja yang maksimal.9

Kompensasi merupakan hal yang sensitive bila dikaitkan dengan
kelayakan dalam memenuhi kebutuhan, semakin besar tingkat kebutuhan
maka gaji yang diberikan akan masih dirasa kurang cukup. Kompensasi yang
diberikan PT Wangsa Jatra Lestari yaitu berupa gaji, bonus tahunan,
tunjangan kesahatan, tunjangan pensiun, fasilitas kantor berupa kendaraan
pribadi yang diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan khusus dan
tunjangan-tunjangan lain.
Namun berdasarkan wawancara dengan seorang karyawan bagian
produksi menyatakan:
Diberi tunjangan kesehatan membuat kami nyaman tidak resah apabila
sakit. Diberi insentif membuat kami bekerja berlomba-lomba dalam
bekerja. Pemberian bonus tahunan sehingga kami bekerja itu menjadi
8

Tani Handoko, Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi (Yogyakarta: BPFE

Yogyakarta, 2000), 218.
9

“Maharani Devi, Wawancara, 23 November 2018”
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lebih giat agar mencapai target. Pengambilan gaji sesuai tanggal tidak
pernah mundur. Bagi kami karyawan bawah kompensasi sebagai alat
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kelangsungan
hidupnya secara ekonomis karena motivasi dari seorang karyawan
adalah untuk mencari nafkah.10

Kemudian selain kompensasi dalam pelaksanaan kedisiplinan yang
diterapkan oleh PT Wangsa Jatra Lestari saat ini juga baik yaitu dapat dilihat
dari beberapa hal antara lain:
1. Karyawan yang terlambat datang hanya sedikit setiap bulannya, bisa
dikatakan tingkat kehadiran karyawan terlambat hanya 5%.
2. Karyawan mematuhi aturan standar operasional dalam bekerja.
3. Karyawan menggunakan pakaian dan safety sesuai peraturan Keselamatan,
Keamanan, dan Kesehatan Kerja.
Sehingga dari hal tersebut mampu meningkatkan produktivitas
karyawan karena masalah utama sebuah organisasi bisnis jasa penerbitan dan
percetakan adalah harus meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu
agar tetap mampu bersaing antar perusahaan, di daerah Surakarta juga
terdapat banyak perusahaan percetakan lainnya oleh karena itu PT Wangsa
Jatra Lestari dituntut untuk selalu meningkatkan produktivitasnya. Berikut
adalah produktivitas kerja karyawan PT Wangsa Jatra Lestari yang diukur
dari jumlah produksi, jumlah produk cacat dan target dari tahun 2015 sampai
tahun 2017.

10

“Imam, Wawancara, 23 November 2018”
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Tabel 1.1
Jumlah Produksi
PT WANGSA JATRA LESTARI PERIODE 2015-2017
Tahun

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Produksi

Produk

Target

Cacat
2015

60.402.204 Pcs

2.220.842 Pcs

65.929.344 Pcs

2016

47.381.350 Pcs

346.157 Pcs

69.779.052 Pcs

2017

62.059.536 Pcs

1.438.836 Pcs

119.344.124 Pcs

Sumber: PT Wangsa Jatra Lestari tahun 2018
Dari tabel di atas menunjukkan angka tingginya ketidak tercapaiannya
target dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari 2015 jumlah
produksi sebesar 60.402.204 Pcs dengan jumlah target 65.929.344 Pcs. Pada
tahun 2016 jumlah produksi sebesar 47.381.350 Pcs dengan jumlah target
69.779.052 Pcs. Kemudian pada tahun 2017 jumlah produksi sebesar
62.059.536 Pcs dengan jumlah target 119.344.124 Pcs. Dari di atas dapat
dilihat bahwa jumlah produksi mengalami penurunan pada tahun 2015 dan
2016, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017. Jumlah produksi
mengalami

penurunan

tentu

saja

dapat

menyebabkan

menurunnya

keuntungan perusahaan.
Etos

kerja,

kompensasi

dan

kedisiplinan

sebagai

pengaruh

produktivitas di PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta dalam rangka untuk
mengembangkan

dan

meningkatkan

profesionalitas

karyawan

dalam

pekerjaannya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan
penelitian kemudian akan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi)
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yang berjudul “Pengaruh Etos Kerja, Kompensasi dan Kedisiplinan
Terhadap Produktivitas Karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari
Surakarta”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat
pokok permasalahan yang dijadikan bahan penelitian adalah:
1. Apakah etos kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan pada PT
Wangsa Jatra Lestari Surakarta?
2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas karyawan pada
PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta?
3. Apakah kedisiplinan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan pada
PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta?
4. Apakah etos kerja, kompensasi, dan kedisiplinan secara simultan
berpengaruh terhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra
Lestari Surakarta?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui variabel etos kerja apakah berpengaruh terhadap
produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta.
2. Untuk mengetahui variabel kompensasi apakah berpengaruh terhadap
produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta.
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3. Untuk mengetahui variabel kedisiplinan apakah berpengaruh terhadap
produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta.
4. Untuk mengetahui variabel etos kerja, kompensasi, dan kedisiplinan
apakah berpengaruh terhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa
Jatra Lestari Surakarta.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini secara teoristis diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran dalam ekonomi dan bisnis islam
terutama tentang manajemen sumber daya manusia khususnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah
jumlah bekal wawasan baik teoritis maupun penerapan teori yang
diperoleh selama berada di bangku kuliah dengan realita yang ada.
b. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi
bagi perusahaan serta masukan, pertimbangan dan perbandingan
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aktifitas perusahaan
sebagai evaluasi dalam menentukan kebijakan pengambilan keputusan
di bidang produktivitas.
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c. Bagi pihak lain
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan
pengetahuan bagi para pembaca dan menjadi bahan referensi pembaca
untuk dapat melanjutkan penelitian dengan tema yang sama.
Kemudian bagi pihak umum dapat memberikan pengetahuan lebih
tentang perusahaan.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap
maksud yang terkandung dalam skripsi ini. Maka dibuat sistematika
pembahasan, dan sistematikanya adalah sebagai berikut:
BAB I

: PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika
pembahasannya.

BAB II

:TEORI,

PENELITIAN

TERDAHULU,

KERANGKA

BERFIKIR DAN HIPOTESIS
Berisi landasan teori faktor-faktor peningkatan produktivitas,
teori etos kerja, kompensasi dan kedisiplinan, kajian penelitian
terdahulu,
penelitian.

kerangka

pemikiran,

dan

pengajuan

hipotesis
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BAB III : METODE PENELITIAN
Berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang
meliputi, rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi
operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, metode pengolahan dan metode analisis data.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Merupakan temuan dan hasil penelitian yang berisi gambaran
umum lokasi penelitian, hasil pengujian instrument, hasil
pengujian deskripsi

data, hasil

pengujian hipotesis, dan

pembahasan.
BAB V

: PENUTUP
Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II
TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR
DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori
1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, dan mampu
memberi sumbangan terhadap usaha serta rancangan sistem-sistem
formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat
manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan
organisasional.1
Karyawan termasuk sumber daya manusia merupakan penjual
jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah
ditetapkan terlebih dahulu, mereka wajibkdan terikat untuk mengerjakan
pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi sesuai
dengan perjanjian.2
Definisi manajemen sumber daya manusia menurut Heidjrachman
dan Husnan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,

1

Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT

Rineka Cipta, 1999), 7.
2

Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : PT.Bumi Aksara,

2002), 12.
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pengintregasian dan pemeliharaan tenaga kerja dan maksud untuk
membantu mencapai tujuan perusahaan, individu dan masyarakat.3
Manajemen sumber daya manusia yang baik mengharuskan
anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Para manajer harus mencapai
kiat meningkatkan kepuasan karyawan, keterlibatan dalam lingkungan
organisasi, memperbaiki kualitas lingkungan kerja dan efisiensi
produktivitas karyawan. Manajemen sumber daya manusia yang efektif
dapat meningkatkan efektivitas perusahaan.

2. Produktivitas
Produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (output)
dengan masukan (input).4 Produktivitas adalah suatu pendekatan
interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan
rencana,

aplikasi

penggunaan

cara

yang

produktivitas

untuk

menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, dan tetap menjaga
adanya kualitas ayang tinggi. 5
Produktivitas kerja adalah segala kegiatan yang menimbulkan
kegunaan (utility) jika seseorang bekerja ada hasilnya maka dikatakan
produktif diukur dengan kuantitas dan kualitas yang ditetapkan.6
Produktivitas kerja adalah sikap mental yang selalu mencari perbaikan
3

Ibid.,12

4

Malayu S.P Hasibuan, Organisasi dan Motivasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 126.

5

Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 17.

6

Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: Kencana,

2005), 369.
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sehingga melakukan pekerjaan lebih baik.7 Pada intinya bahwa
produktivitas kerja adalah rasio dari hasil kerja dengan waktu yang
dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja.
Dalam

produktivitas

yang

digunakan

dalam

pengukuran

produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan
waktu:8
a. Efektivitas
Efektivitas berkaitan dengan suatu kenyataan apakah hasilhasil yang diharapkan atau tingkat keluaran itu dapat dicapai atau
tidak. Pengukuran efektivitas dapat dilihat dari:9
1) Kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh
karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar ada
atau ditetapkan oleh perusahaan.
2) Kualitas kerja adalah merupakan suatu standar hasil yang berkaitan
dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan
dengan ini merupakan suatu kemampuan karyawan dalam
menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan
standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

7

Edy sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2016), 99.

8

Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),

9

Ibnu Syamsi, Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 4

612.
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b. Efisien
Efisien berkaitan dengan seberapa baik berbagai masukan itu
atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Pengukuran efisiensi
dapat dilihat dari ketepatan waktu untuk menyelesaikan sebuah
pekerjaan.10

Menurut Pandji Anaroga ada 10 faktor yang sangat diinginkan oleh
para karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yaitu:11
a. Pekerjaan yang menarik
Seorang individu ketika menyukai pekerjaan dan tugastugasnya yang mereka kerjakan maka akan membuat kepuasan
instrinsik

dan juga

motivasi

yang

tinggi

untuk

melakukan

pekerjaannya sehingga memberikan kemampuan yang terbaik.12

b. Upah yang baik
Upah termasuk dalam kompensasi yang artinya semua
pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung
yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan
kepada perusahaan.13 Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima
10

Ibid., 5

11

Budi Rismayadi “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Karyawan,”

Manajemen & Bisnis Vol, 1 No.1 (2015), 5.
12

Mutiara S. Panggabean, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bogor: Ghalia Indonesia,

2004), 130.
13

Malayu, S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 118.
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oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.14 Kompensasi
ada dua jenis yaitu kompensasi financial atau imbalan ekstrinsik
adalah pemberian balas jasa berupa uang dan tunjangan. Sedangkan
kompensasi non financial atau imbalan intrinsik adalah kepuasan
yang diterima seseorang atau lingkungan psikologis dan fisik orang
tersebut bekerja.
Pada dasarnya terdapat dua cara dalam pemberian kompensasi
financial kepada karyawan, yaitu pembayaran langsung dan
pembayaran tidak langsung. Pembayaran langsung adalah pembayaran
dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi dan bonus. Sedangkan
pembayaran tidak langsung adalah pembayaran dalam bentuk
tunjangan-tunjangan keuangan seperti asuransi.
Tujuan pemberian kompensasi pada tiap-tiap perusahaan
berbeda-beda, hal ini tentunya tergantung pada kepentingan
perusahaan. Tujuan pemberian kompensasi, yaitu:15
1) Ikatan kerjasama
2) Mendorong stabilitas ekonomi
3) Pengalokasian SDM secara efisien
4) Pemenuhan kebutuhan
5) Meingkatkan produktivitas

14

Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, 143.

15

Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 241-242.
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6) Memperoleh personalia yang qualified, dan mempertahankan
karyawan.
Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

tingkat

besarnya

kompensasi adalah:16
1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja
2) Kemampuan untuk membayar
3) Organisasi buruh
4) Pemerintah
5) Produktivitas
6) Biaya hidup
7) Posisi jabatan karyawan
8) Pendidikan dan pengalaman kerja
9) Kondisi perekonomian Nasional dan
10) Jenis/sifat pekerjaan.
Asas kompensasi harus ditetapkan atas asas adil dan layak
serta memperhatikan undang-undang yang berlaku, diantaranya:
1) Asas adil
Besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada setiap
karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis
pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan
pekerjaan.17
16

Moekijat, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Bandung: Mandar Maju,

1995), 181-183.
17

Malayu, S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 122.
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2) Asas layak dan wajar
Kompensasi yang diterima oleh karyawan harus dapat
memenuhi kebutuhannya pada tingkat normative yang ideal.
Tolak ukur layak adalah relatif, penetapan besarnya kompensasi
didasarkan atas batas upah minimal pemerintah.18
Dalam kompensasi terdapat indikator-indikator diantaranya
sebagai berikut:19
1) Upah dan Gaji, yaitu kompensasi atau balas jasa yang diberikan
secara periodik kepada karyawan tetap sedangkan upah adalah
kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada karyawan
harian dengan perjanjian yang telah disepakati.20
2) Insentif merupakan salah satu bentuk imbalan yang diberikan
perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas
prestasinya.21
3) Bonus adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan yang
melebihi target yang ditetapkan perusahaan hanya diberikan
setahun sekali.22

18

Ibid.,

19

Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, 445.

20

Malayu, S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 129.

21

Moheirono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Jakarta: Rajawali Pers 2012),

22

Ibid., 266

259
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4) Tunjangan adalah pembayaran atau balas jasa pemberian
manfaat lainnya kepada karyawan diluar gaji atau upah
diberikan secara periodic.23
5) Fasilitas adalah sarana pendukung dalam aktifitas perusahaan
berbentuk fisik dan digunakan dalam kegiatan normal
perusahaan.

c.

Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan
Keamanan dan perlindungan kerja adalah unsur-unsur
penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman,
baik berupa materiil diantaranya baju kerja, helm, kaca mata, sepatu,
sarung tangan dan masker, maupun berupa non materiil seperti
himbauan, buku petunjuk, rambu-rambu bahaya.24
Tujuan keamanan kerja untuk karyawan adalah sebagai
berikut:25
1) Meningkatkan kesejahteraan rohani dan jasmani
2) Mencegah terjadinya kerugian
3) Untuk kinerja yang berkesinambungan.

23
24

Ibid.,
Sutrisno, Kusmawan Ruswandi, Prosedur Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan

Kerja (Jakarta: Ghalia 2007), 5.
25

Malayu, S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 188.
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d. Etos kerja
Etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang memberi arti
sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu.
Sikap ini tidak saja dimiliki individu, tetapi juga oleh kelompok
bahkan masyarakat. Etos dibentuk dari berbagai kebiasaan, pengaruh
budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. 26 Etos juga mempunyai
makna nilai moral yaitu suatu pandangan batin yang bersifat
mendarah daging dengan menghasilkan pekerjaan yang baik, bahkan
sempurna, nilai-nilai Islami yang diyakini dapat diwujudkan.27
Dalam

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

etos adalah

pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Sedangkan
etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan
keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan menurut
Pandji Anoraga, etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu
bangsa atau suatu umat terhadap kerja. Kalau pandangan dan sikap
itu melihat bekerja sebagai suatu hal yang luhur untuk eksistensi
manusia sebagai etos kerja itu akan tinggi. Oleh sebab itu untuk
menimbulkan pandangan dan sikap yang menghargai kerja sebagai
sesuatu yang luhur, diperlukan dorongan.28 Pengertian dari etos kerja
Islami adalah karakter dan kebiasaan manusia dengan kerja,

26
27
28

Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.
Ibid., 16.
Panji Anoraga, Psikologi Kerja (Jakarta: PT Rinek Cipta, 1992), 29.
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terpancar dari sistem keimanan/aqidah Islam yang merupakan sikap
hidup mendasar terhadap-Nya.29
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi etos, yaitu:30
1) Faktor Internal
Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang
berasal dari suasana batin. Dan biasanya faktor ini berasal dari
ajaran agama yang diyakininya. Biasanya jiwa seseorang
tergantung pada doktrin yang masuk pada jiwanya.
2) Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah pengaruh yang datangnya dari luar
diri manusia. Faktor eksternal menurut Pandji Anoraga yang
dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya etos kerja
seseorang

yaitu,

keamanan

kerja,

kondisi

kerja

yang

menyenangkan, rekan kerja yang baik dan kompensasi gaji atau
imbalan.
Terdapat beberapa indikator etos kerja, antara lain adalah
sebagai berikut:
1) Al-Shalah atau baik dan bermanfaat
Islam

hanya

memperintahkan

atau

menganjurkan

pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat
manusia baik secara individu maupun kelompok.31
29

Ahmad Djanan Asifudin, Etos Kerja Islami IAIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta: 2003.

30

Saifullah, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam,” Jsh Sosial Humaniorah, Vol 3 No.1

(Juni 2010), 58-60.
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2) Al-Itqan atau kemantapan
Menjaga kualitas pekerjaan yang Islami yang berarti
pekerjaan mencapai standar ideal secara teknis. 32
3) Al-Ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi.
Setiap muslim memiliki komitmen terhadap dirinya
untuk berbuat yang terbaik dalam segala hal yang dikerjakan
baik prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. 33
4) Al-Mujahadah atau kerja keras dan optimal
Setiap muslim dianjurkan untuk bekerja dengan optimal
agar hasil menjadi baik, bekerja dengan bersungguh-sungguh
setiap sesuatu yang dikerjakan.34
5) Tanafus dan ta’awun atau berkompetensi dan tolong-menolong
Dalam

bekerja

diutamakan

untuk

saling

tolong-

menolong antar karyawan saling mengalahkan atau saling
mengorbankan untuk saling membantu.35
6) Mencermati nilai waktu
Dalam bekerja seorang muslim tidak membuang-buang
waktu selalu menghargai waktu dan bertanggung jawab pada
pekerjaan. Tidak bersantai saat pekerjaan belum terselaikan.36
31

Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah Dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2003),

32

Ibid.,

33

Ibid., 41

34

Ibid.,

35

Ibid., 42

40.
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e.

Lingkungan kerja yang baik
Lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat
perkakas yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang
bekerja, metode

kerjanya,

sebagai

pengaruh kerjanya

baik

perorangan maupun kelompok.37 Lingkungan kerja yang baik adalah
segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang mempengaruhi
kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan
memperoleh hasil kerja yang maksimal.
Untuk

menciptakan

lingkungan

yang

baik

perlu

diperhatikan:38
1) Bangunan tempat kerja
2) Ruang kerja yang lega
3) Ventilasi pertukaran udara
4) Tersedianya tempat-tempat ibadah keagamaan.

f. Promosi
Promosi adalah perpindahan yang memperbesar authority
dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi didalam
suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilan

36

Ibid.,

37

Payaman Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial (Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, 2003), 39.
38

Ibid.,
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semakin besar.39 Promosi merupakan adanya kepercayaan dan
pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan
bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi.
Tujuan-tujuan dari promosi bagi karyawan adalah:40
1) Untuk menimbulkan kepuasan, kebanggaan pribadi, status sosial
yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar.
2) Untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja,
berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya.
3) Untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasinya
promosi kepada karyawan, dll.

g.

Merasa terlibat dalam kegiatan organisasi
Keterlibatan karyawan adalah komitmen emosional yang kuat
dengan visi misi perusahaan. Karyawan memiliki kepedulian yang
tinggi terhadap tugas/pekerjaan dan organisasi perusahaan maka ia
akan bekerja dengansepenuh hati.
Pentingnya keterlibatan karyawan bagi perusahaan antara
lain:
1) Meningkatkan produktivitas
2) Keuntungan perusahaan
3) Kepuasan pelanggan

39

Malayu, S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 107.

40

Ibid., 108
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h. Pengertian dan simpati terhadap persoalan-persoalan
Kegagalan daalm mengelola masalah dapat menghambat
pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu setiap karyawan dan
pemimpin harus mampu menciptakan inovasi dan menumbuhkan
kreativitas. Bagi pemimpin harus bersimpati terhadap persoalan
karyawannya yang berkonflik dengan cara mendengarkan keluhan
dari pihak-pihak dan didiskusikan untuk menyelesaikan masalah
secara tepat.41

i.

Kesetiaan pimpinan pada karyawan
Kesetiaan merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang
pemimpin. Kesetiaan lebih sering diartikan dengan loyalitas.
Loyalitas merupakan tidakan memberi atau menunjukkan dukungan
dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang. Adapun
salah satu bentuk loyalitas dari pemimpin adalah mau bekerja sama
dengan karyawan.42

j.

Disiplin kerja
Disiplin adalah sebagai sikap mental yang tercermin dalam
perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat
berupa ketaatan terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang

41

Rusdiana, Manajemen Konflik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 226.

42

Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 153.
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ditetapkan pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku
dalam masyarakat untuk tujuan tertentu.43
Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang
menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang
berlaku. Sedangkan kesadaran adalah sikap seseorang yang secara
sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan
tanggung jawabnya. Kemudian kesediaan adalah suatu sikap, tingkah
laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan
perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak.44
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat dua jenis
disiplin dalam organisasi, yaitu:45
1) Disiplin preventif merupakan tidakan mendorong para karyawan
untuk taatkepada berbagai ketentuan yang berlaku dan
memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2) Disiplin korektif merupakan hukuman bagi karyawan yang
nyata-nyata melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
yang berlaku.

43

Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas, 145.

44

Malayu, S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 193-194.

45

Sondang P.Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),

305-306.
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Pada dasarnya setiap kedisiplinan ada faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat
kedisiplinan karyawan suatu organisasi antara lain:
1) Adanya keteladanan pemimpin
2) Adanya aturan yang dijadikan pegangan
3) Adanya tidakan pengawasan pimpinan
4) Adanya perhatian pimpinan, pemberian kompensasi
5) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya
disiplin.46
Disiplin mengacu pada pola tingkah laku karyawan,
umumnya disiplin kerja karyawan dapat diukur dari:47
1) Taat terhadap aturan waktu
2) Taat terhadap peraturan organisasi
3) Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan

B. Penelitian Terdahulu
Penelitian Muji Sa’adah dalam skripsi “Pengaruh Etos Kerja Islami,
Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi
pada rumah sakit Islam NU Demak)”48. Penelitian ini merupakan penelitian
46

Arif Yusuf Hamali, Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta:

CAPS, 2016), 219-221.
47

Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 94.

48

Muji Sa’adah, Pengaruh Etos Kerja Islami, Pendidikan dan Pengalaman Kerja

Terhadap Produktivitas Karyawan (Studi pada rumah sakit Islam NU Demak) (Semarang:
Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)
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kuantitatif dengan metode angket, dokumentasi dan wawancara. Analisis
yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian bahwa etos
kerja islami berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan
dengan t hitung sebesar 2,994 (sig) sebesar 0,04 < dari 0,05. Pendidikan tidak
berpengaruh terhadap produktivitas secara signifikan karena nilai t hitung
sebesar 4,57 dan (sig) 6,49 > dari 0,05. Pengalaman kerja berpengaruh
signifikan terhadap produktivitas kerja karena nilai t hitung sebesar 6,069 dan
(sig) sebesar 0,00 < dari 0,05.
Penelitian Anggi Budi Faderika dalam skripsi “Pengaruh Etos Kerja
dan Kepuasan Kerja Karyawan di Pertenunan Desa Boro Kalibawang
Kabupaten Kulon Progo”.49 Penelitian ini menggunakan metode angket,
dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan analisis regresi linier
berganda. Hasil penelitian ada pengaruh positif etos kerja terhadap
produktivitas kerja karyawan, ada pengaruh positif kepuasan kerja terhadap
produktivitas kerja karyawan.
Penelitian Miftahul fauzi dalam skripsi “Pengaruh Kedisiplinan
terhadap Produktivitas Karyawan pada Toko Kripik Sawangan No.1
Purwokerto”.50 Penelitian ini menggunakan metode angket. Analisis yang
digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ada pengaruh

49

Anggi Budi Faderika, Pengaruh Etos Kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan di

Pertenunan Desa Boro Kalibawang Kabupaten Kulon Progo (Yogyakarta: Universitas Sanata
Dharma, 2016)
50

Miftahul Fauzi, Pengaruh Kedisiplinan terhadap Produktivitas Karyawan pada Toko

Kripik Sawangan No.1 Purwokerto (Purwokerto: IAIN, 2016)
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kedisiplinan terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 38%, ada
pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 36,5%.
Penelitian Wahyuni Alimuddin dalam skripsi “Pengaruh Kompensasi
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Bakrie Telcom Area
Makassar”.51 Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara,
kuesioner, dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan analisis regresi
linier berganda. Hasil penelitian variabel kompensasi finansial dan nonfinansial secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap produktivitas karyawan, di buktikan dengan uji F dimana
memperlihatkan F hitung sebesar 17,101 > F tabel sebesar 3,33. Dari dua
variabel yang mempengaruhi produktivitas karyawan, variabel yang dominan
adalah kompensasi finansial dengan uji t dimana t hitung > t tabel.

Berdasarkan beberapa hasil penelusuran karya ilmiah terdahulu yang
memfokuskan studinya pada masalah produktivitas, etos kerja, kompensasi,
dan kedisiplinan ditemukan persamaan dan perbedaan dengan berbagai judul
penelitian pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No

Penelitian

1

Muji
Sa’adah
(2015)

51

Judul
Penelitian
Pengaruh Etos
Kerja Islami,
Pendidikan dan
Pengalaman

Persamaan
Variabel
dependen
produktivitas
sama dan

Perbedaan
Responden
dan
lokasi
penelitian
berbeda, serta

Hasil Penelitian
Hasil penelitian
bahwa etos kerja
islami
berpengaruh

Wahyuni Alimuddin, Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan

Pada PT. Bakrie Telcom Area Makassar (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012)
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Kerja Terhadap
Produktivitas
Kerja
Karyawan.
(Studi pada
rumah sakit
Islam NU
Demak)

penggunaan
salah satu
variabel
independen etos
kerja.

ada tambahan
variabel
independen.

2

Anggi Budi
Faderika
(2016)

Pengaruh Etos
Kerja dan
Kepuasan
Kerja Terhadap
Produktivitas
Kerja
Karyawan di
Pertenunan
Desa Boro
Kalibawang
Kabupaten
Kulo Progo.

Variabel
dependen
produktivitas
sama dan
penggunaan
salah satu
variabel
independen etos
kerja.

Responden
dan
lokasi
penelitian
berbeda, serta
ada tambahan
variabel
independen.

3

Safitri
Indriyani
(2015)

Pengaruh
Pelatihan Kerja
dan Disiplin
Kerja Terhadap
Produktivitas
Kerja
Karyawan Pada
PT. Paradise
Island
Furniture

Variabel
dependen
produktivitas
sama dan
penggunaan
salah satu
variabel
independen
disiplin kerja.

Responden
dan
lokasi
penelitian
berbeda, serta
ada tambahan
variabel
independen.

4

Miftahul
Fauzi (2016)

Pengaruh
Kedisiplinan

Variabel
dependen

Responden
dan
lokasi

signifikan
terhadap
produktivitas
kerja karyawan.
Pendidikan tidak
berpengaruh
terhadap
produktivitas
secara signifikan.
Sedangkan
Pengalaman kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas
kerja.
Ada pengaruh
positif etos kerja
terhadap
produktivitas
kerja karyawan.
Ada pengaruh
positif kepuasan
kerja terhadap
produktivitas
kerja karyawan.
Ada pengaruh
positif secara
simultan etos
kerja dan
kepuasan kerja
terhadap
produktivitas.
Terdapat
pengaruh
signifikan
pelatihan kerja
terhadap
produktivitas
kerja.
Terdapat
pengaruh
signifikan disiplin
kerja terhadap
produktivitas.
Terdapat
pengaruh
signifikan
pelatihan kerja
dan disiplin kerja
terhadap
produktivitas
kerja karyawan.
Variabel disiplin
mempunyai

31

Terhadap
Produktivitas
Karyawan pada
Toko Kripik
Sawangan No.1
Purwokerto.
5

Wahyuni
Alimuddin
(2012)

Pengaruh
Kompensasi
Terhadap
Produktivitas
Kerja
Karyawan Pada
PT. Bakrie
Telcom Area
Makassar.

produktivitas
sama dan
penggunaan
salah satu
variabel
independen
disiplin.
Variabel
dependen
produktivitas
sama dan
penggunaan
salah satu
variabel
independen
kompensasi.

penelitian
berbeda, serta
ada tambahan
variabel
independen.

pengaruh terhadap
variabel
produktivitas
kerja karyawan.

Responden
dan
lokasi
penelitian
berbeda, serta
ada tambahan
variabel
independen.

Kompensasi
Finansial
berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas.
Kompensasi non
finansial
berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas.
Kompensasi
finansial dan non
finansial secara
simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap
produktivitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada
variabel independen yang menggunakan variabel etos kerja yang didalamnya
terdapat indikator-indikator dengan unsur syariah yang bernilai Islami. Selain
itu lokasi penelitian ini PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta meskipun bukan
syariah tetapi menjalankan nilai-nilai Islami dan berbeda dari perusahaan lain
yaitu ada pengajian rutin setiap hari jumat, waktu untuk menjalankan solat
dengan tepat waktu sehingga mendorong karyawan untuk bekerja keras
dengan baik dan bertanggung jawab.
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C. Kerangka Pemikiran
Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai
masalah yang penting. 52 Berdasarkan landasan teori dan telaah hasil
penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka skema kerangka
berfikir dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagi berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Etos Kerja Islami
(X1)

Kompensasi

H1

H2

(X2)

Produktivitas
(Y)

H3
Kedisiplinan
(X3)
H4

Keterangan :
= Secara Parsial
= Secara Simultan

52

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)

(Bandung: CV ALFABETA, 2013), 93.
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D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap
permasalahan yang diteliti.53 Dalam bukunya Pandji Anoraga terdapat faktorfaktor yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan yaitu, pekerjaan
yang menarik, upah yang baik, keamanan dan perlindungan dalam bekerja,
etos kerja, lingkungan atau sarana kerja yang baik, promosi, merasa
dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan organisasi, pengertian dan simpati,
kesetiaan pemimpin dan disiplin kerja yang keras.
Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Muji Sa’adah (2015)
dan Anggi Budi Faderika (2016) bahwa etos kerja berpengaruh signifikan
terhadap produktivitas kerja karyawan. Sehingga dihasilkan hipotesis seperti
dibawah ini:
H1: Etos Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Produktivitas
karyawan.

Penelitian dari Wahyuni Alimuddin (2012) bahwa kompensasi
finansial dan non financial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas.
Sehingga dihasilkan hipotesis seperti dibawah ini:
H2: Kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Produktivitas
karyawan.

53

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka

Cipta, 2014), 110.

34

Penelitian Safitri Indriyani (2015) dan Miftahul Fauzi (2016) bahwa
variabel

disiplin

mempunyai

pengaruh

yang

signifikan

terhadap

produktivitas. Sehingga dihasilkan hipotesis seperti dibawah ini:
H3:

Kedisiplinan

mempunyai

pengaruh

yang

signifikan

terhadap

Produktivitas karyawan.

Dari teori yang relevan dan didukung penelitian-penelitian terdahulu
sehingga dihasilkan hipotesis seperti dibawah ini:
H4: Etos Kerja, Kompensasi, dan Kedisiplinan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Produktivitas karyawan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian diartikan suatu rencana tentang tata cara
mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara sistematis dan
terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai
dengan tujuannya. Berdasarkan jenis datanya penelitian dapat dibagi menjadi
dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh dalam
bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang
dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.1 Penelitian ini
ditunjukkan untuk memperoleh bukti empiris, dan menguji hipotesis yang
telah ditetapkan dan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas atau
independen dengan variabel terikat atau dependen.2

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
1. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti mengukur dengan menggunakan dua
variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1

Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 28.

2

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D (Bandung:

CV Alfabeta, 2008), 6.
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a. Varibel independen (bebas)
Variabel

independen

(bebas)

adalah

variabel

yang

memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau menghasilkan
akibat pada variabel yang lain atau variabel dependen (terikat). 3
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu:
1) Etos kerja (X1)
2) Kompensasi(X2)
3) Kedisiplinan(X3)

b. Variabel dependen
Variabel dependen (terikat ) adalah variabel yang diakibatkan
atau dipengaruhi oleh variabel bebas atau adanya variabel
independen (bebas).4 Dalam penelitian ini variabel dependennya
adalah produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari
Surakarta.

2. Definisi Operasional
Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran
Variabel
Produktivitas
(Y)

Definisi
Operasional
Kemampuan
memperoleh

Indikator
1. Efektivitas
a) Kuantitas

Sumber
Henry
Simamora,

3

Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 57.

4

Ibid.
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manfaat yang
sebesarbesarnya dari
sarana dan
prasarana
yang tersedia
dengan
menghasilkan
output yang
optimal,
bahkan
maksimal.
Etos Kerja
(X1)

Kompensasi
(X2)

b) Kualitas
2. Efisiensi
a) Ketepatan waktu

Manajemen
Sumber Daya
Manusia
(Jakarta: PT
Bumi Aksara,
2004), 612.

Semangat
kerja yang
menjadi ciri
khas dan
keyakinan
seseorang
atau suatu
kelompok.

1. Baik dan bermanfaat.
2. Kemantapan.
3. Melakukan yang
terbaik dan lebih baik
lagi.
4. Kerja keras dan
optimal
5. Berkompetensi dan
tolong-menolong
6. Mencermati nilai
waktu

Didin
Hafidhuddin,
Manajemen
Syariah Dalam
Praktik
(Jakarta: Gema
Insani, 2003),
40.

Semua
pendapatan
yang
berbentuk
uang, barang
langsung atau
tidak
langsung
yang diterima
karyawan
sebagai
imbalan atas
jasa yang
diberikan
kepada

1.
2.
3.
4.
5.

Henry
Simamora,
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
(Jakarta: PT
Bumi Aksara,
2004), 445.

Upah atau Gaji
Insentif
Bonus
Tunjangan
Fasilitas
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perusahaan.
Kedisiplinan
(X3)

Kesadaran
dan
kesediaan
seseorang
menaati
semua
peraturan
perusahaan
dan normanorma sosial
yang berlaku.

1. Taat terhadap aturan
waktu
2. Taat terhadap
peraturan organisasi
3. Taat terhadap aturan
perilaku dalam
pekerjaan

Edy Sutrisno,
Manajemen
Sumber Daya
Manusia
(Jakarta:
Kencana,
2011), 94.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
1. Populasi
Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen satu
kelompok individu-individu, objek-objek, atau item-item dari mana
sampel akan diambil untuk mengukur.5 Objek yang dijadikan populasi
dalam penelitian ini adalah karyawan PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta
yang berjumlah 230 karyawan.

2. Sampel
Sampel adalah sebagian atau jumlah cuplikan tertentu yang
diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.6 Sampel merupakan
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
5

Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung: PT Refika Aditama,

2015), 372.
6

Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2013), 103.
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Suharmisi Arikunto berpendapat bahwa apabila subjeknya kurang dari
100, lebih baik diambil semuanya, selanjutnya jika populasinya besar,
dapat diambil 0-15% atau 20-25% atau lebih.7 Dalam penelitian ini
peneliti menentukan ukuran sampel berdasarkan rumus solvin, yaitu:
N
n=
1 + Ne2
Di mana :
n

= Jumlah sampel

N

= Jumlah populasi

e

=Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan
sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan dengan (10%).
N

n=

230
n=

1 + Ne2

1 + 230.(0,12)

230
n=

n = 69,69
3,3

Jadi jumlah sampelnya adalah 69,69 dibulatkan menjadi 70 orang.

3. Teknik Sampling
Teknik sampling merupakan metode dalam menentukan sampel
dan besar sampel. Penentuan sampel yang digunakan adalah probability
sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang

7

Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka

Cipta, 1998), 120.
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yang sama baik setiap unsur (angota) populasi untuk dipilih menjadi
anggota sampel. Teknik yang digunakan penentuan sampel adalah secara
acak (Simple Random Sampling) karena didalam pengambilan anggota
sampel dari populasinya, dilakukan secara acak tanpa memperhatikan
strata yang ada di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap
sama.8

D. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat
dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhungan
dengan masalah yang diteliti.
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
dari mana data dapat diperoleh.9 Penelitian ini menggunakan sumber data
primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh
penulis melalui observasi atau pengamatan langsung di perusahaan, baik
kuesioner atau wawancara secara langsung, dalam penelitian ini data
primernya adalah data hasil wawancara secara langsung dengan responden.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung,
yaitu data dari dokumen-dokumen perusahaan, dalam penelitian ini data
sekundernya adalah hasil produktivitas tahun 2015-2017.
8

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods),

122.
9

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 172.
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Menurut Arikunto terdapat 3 klasifikasi sumber data, yaitu:
Person = Sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan
melalui wawancara. Sumber data ini terdapat pada variabel
kedisiplinan dan kompensasi.
Place = Sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan. Pada
varibael etos kerja menggunakan sumber data ini.
Paper = Sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf atau angka.
Sumber data ini digunakan pada variabel produktivitas.

E. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan
beberapa metode dalam pengumpulan data yang dianggap tepat dan sesuai
dengan permasalahan. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kuesioner (Angket)
Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk dijawab.10 Responden dalam penelitian
ini adalah karyawan PT Wangsa Jatra Lestari. Metode ini digunakan
untuk mengumpulkan data tentang pengaruh etos kerja, kompensasi, dan
kedisiplinan terhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra
Lestari.

10

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D, 199.
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Kuesioner yang digunakan dalam penelitian adalah model tertutup
karena sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal
memilih. Pengukuran menggunakan skala likert, skala likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang dalam suatu
penelitian.11 Dalam penelitian ini ada lima jawaban yang mengenai
persetujuan responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang telah
disediakan. Dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 3.2
Alternatif Jawaban
Simbol

Alternatif Jawaban

Nilai

SS

Sangat Setuju

5

S

Setuju

4

N

Netral

3

TS

Tidak Setuju

2

STS

Sangat Tidak Setuju

1

Dalam pengupulan data penulis menggunakan kuesioner dengan
skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator, lalu
dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrument berupa
pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Butir-butir kuesioner yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:

11

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2006), 96.
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Tabel 3.3
Butir-butir kuesioner variabel produktivitas
No

Indikator

Nomor Butir

Jumlah

Pernyataan
1.

Kuantitas

1, 2, 3

3

2.

Kualitas

4,5,6

3

3.

Ketepatan Waktu

7,8

2

Jumlah

8

Tabel 3.4
Butir-butir kuesioner variabel etos kerja
No

Indikator

Nomor Butir

Jumlah

Pernyataan
1.

Baik dan bermanfaat

1

1

2.

kemantapan

2

1

3.

Melakukan yang terbaik dan

3

1

4,5

2

6

1

7,8

2

lebih baik lagi
4.

Kerja keras dan optimal

5.

Berkompetensi dan tolong
menolong

6.

Mencermati nilai waktu
Jumlah

8
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Tabel 3.5
Butir-butir kuesioner variabel kompensasi
No

Indikator

Nomor Butir

Jumlah

Pernyataan
1.

Upah atau gaji

1,2,3,4

4

2.

Insentif

5

1

3.

Bonus

6,7

2

4.

Tunjangan

8,9,10,11,12

5

5

Fasilitas

13

1

Jumlah

13

Tabel 3.6
Butir-butir kuesioner variabel disiplin
No

Indikator

Nomor Butir

Jumlah

Pernyataan
1.

Taat terhadap aturan waktu

1,2,3,4

4

2.

Taat terhadap aturan organisasi

5,6,7,8

4

3.

Taat terhadap aturan perilaku

9,10,11,12

4

perusahaan
Jumlah

12

2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya
jawab lisan langsung dengan satu arah, artinya pertanyaan datang dari
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pihak

yang

mewawancarai

dan

jawaban

diberikan

oleh

yang

diwawancara.12
Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terhadap
karyawan PT Wangsa Jatra Lestari guna mengungkap variabel-variabel.
Jenis wawancara yang digunakan tidak terstruktur, yaitu pedoman
wawancara hanya memuat garis besar yang ditanyakan.

3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa data tertulis seperti catatan, transkip, buku, surat
kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebaginya. 13 Dalam penelitian
ini yaitu data jumlah produksi tahun 2015-2017 pada PT Wangsa Jatra
Lestari.

4. Observasi
Observasi adalah penelitian secara langsung, yakni teknik
pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara
langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan
itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun tidak.14 Dalam

12

Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian & teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT

Rineka Cipta, 2005), 105.
13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 274.

14

Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 47.

46

penelitian ini peneliti sudah melakukan pengamatan selama 2 bulan
terhadap kerja karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Guna mencapai tujuan penelitian, metode pengolahan dan analisis
data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS 21,
adapun metode pengolahan dan analisis data yang di pakai dalam penelitian
ini sebagai berikut:
1. Uji Coba Instrumen
Agar data yang diperoleh dengan kuesioner dapat valid dan
reliable maka perlu dilakukan uji validitas dan reabilitas kuesioner
terhadap butir-butir pernyataan sehingga dapat diketahui layak tidaknya
untuk pengumpulan data. Kuesioner ini diuji cobakan pada 30 orang
responden yang termasuk pada populasi penelitian yakni pada karyawan
PT Wangsa Jatra Lestari. Pengujian instrumen yang dilakukan adalah:
a. Uji Validitas
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan alat
ukur tersebut benar-benar mengukur indikator objek penelitian. Uji
validitas adalah alat ukur untuk menguji apakah tiap-tiap butir benarbenar telah mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin
diselidiki, uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner
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yang disusun tersebut itu valid atau sahih.15 Uji validitas tujuannya
untuk mengukur valid tidaknya suatu item pernyataan.
Adapun cara menghitungnya, yaitu dengan menggunakan
rumus korelasi product moment dan dengan bantuan microsoft excel
dalam menghitungnya, yaitu16:

Keterangan:
= Validitas instrumen
n

= Banyaknya responden

X

= Nilai dari setiap item

Y

= Nilai dari seluruh item
Setelah nilai koefisien korelasi rxy diketahui, selanjutnya

untuk mengetahui valid atau tidaknya, dengan nilai tabel koefisien
korelasi. Peneliti menggunakan responden yang dilibatkan dalam uji
validitas adalah sebesar 70 orang, sehingga pada tabel nilai product
moment diperoleh “r” tabel pada taraf signifikasi 5% sebesar 0.235.
Untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang tidak
valid ada kriteria penilaian validitasnya adalah:

15

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: suatu pendidikan praktik dengan

menggunakan SPSS, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 84.
16

Soehardi Sigit, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 1999), 68.
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1) Apabila rxy / r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka
dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
2) Apabila rxy / r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka
dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah suatu pengukuran menunjukkan sejauh
mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bisa (bebas kesalahanerror free). Untuk menguji reliabilitas instrument, dalam penelitian
dilakukan secara internal consistency, dengan cara mencobakan
instrument, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik
tertentu.17 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsisten
tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pernyataan didalam
sebuah kuesioner.
Untuk menguji reliabilitas instrument dan mengetahui
tingkat reliabilitas digunakan uji Alpha Cronbach sebagi berikut:18

= Reliabilitas instrument
k = Banyak butir pertanyaan atau soal
= Varian Total
17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 173.

18

Erman, Evaluasi Pembelajaran Matematika (Bandung: Universitas Pendidikan

Indonesia, 2003), 154.
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Dalam uji statistik Cronbach Alpha, untuk mengukur
reliabilitas variabel ada kriteria penilaiannya sebagai berikut:
1) Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi
0,60 maka dikatakan reliable.
2) Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 0,60
maka dikatakan tidak reliable.

2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah:
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas adalah membandingkan antara data yang kita
miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan
standar deviasi yang sama dengan data.19 Pengujian normalitas
menggunakan uji sample Kolmogrov Smirnov, yaitu tingkat kesesuaian
antara distribusi harga satu sampel (skor yang diobservasi) dengan
suatu distribusi teoristis tertentu.
Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji
Kolmogrov Smirnov dengan tingkat kepercayaan 5% atau 0.05. Untuk
mengetahui apakah distribusi frekuensi normal atau tidak dapat dilihat
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika nilai probabilitas (asym.sig) > 0.05 maka distribusi dapat
dikatakan normal.

19

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 204.
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2) Jika nilai probabilitas (asym.sig) < 0.05 maka distribusi dapat
dikatakan tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas
Pengujian multikolinieritas dilakukan dalam rangka menguji
apakah dalam model ganda ditemukan adanya korelasi antara variabel
bebas. Dalam hal ini disebut variabel-variabel bebas tidak orthogonal.
Apabila terdapat korelasi yang sempurna antara sesama variabelvariabel bebas ini sama dengan satu, maka koefisien regresinya tidak
dapat ditaksir dan nilai standard error setiap koefisien menjadi tidak
terhingga.
Untuk mendeteksi multikolinearitas digunakan dengan rumus
korelas. Adapun rumusnya sebagai berikut:20

Keterangan:
rxy = koefisien korelasi
n = jumlah subjek
X = skor variabel X
Y = skor total variabel Y

20

Duwi Priyanto, Cara Kiat Belajar Analisis Data (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 19.
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Cara untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan nilai
tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF), dimana variabel
tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai tolerance > dari 0,1 atau
nilai VIF < dari 10,00.

c. Uji Heteroskedastisitas
Suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak
konstant untuk suatu variabel bebas.21 Uji heteroskedastisitas
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan model
regresi. Metode yang digunakan uji heteroskedastisitas dalam
penelitian ini yaitu Uji Glesjer.
Adapun

dasar

pengambilan

keputusan

dalam

uji

heteroskedastisitas dengan uji glejser adalah sebagai berikut:
1) Jika nilai signifikansi (Sig.) > dari 0,05 maka tidak terjadi gejala
heteroskedastisitas.
2) Jika nilai signifikansi (Sig.) > dari 0,05 maka tidak terjadi gejala
heteroskedastisitas.

21

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D, 212.
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3. Uji Hipotesis
Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Uji secara Parsial (uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel
independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah
pengaruh signifikan atau tidak.22 Uji t untuk mengetahui apakah
pengaruh

etos

kerja

Islami,

Kompensasi,

dan

Kedisiplinan

berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas karyawan. Rumus
yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan:
= Koefisien korelasi
= Jumlah sampel
Untuk mengetahui apakah variabel berpengaruh positif dan
signifikan atau tidak dapat dilihat dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika nilai sig. t < 0.05 maka hipotesis diterima dan terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan.
2) Jika nilai sig. t > 0.05 maka hipotesis ditolak dan tidak terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan.

22

Duwi Prianto, SPSS untuk Analisis Kolerasi, Regresi, Multivariante (Yogyakarta: Guva

Media, 2009), 99.
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b. Uji F
Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X1, X2, X3,
terhadap variabel terikat Y secara bersama-sama/ simultan. Hubungan
yang signifikan, hubungan tersebut berarti dapat diberlakukan untuk
populasi.23 Untuk mengetahui pengaruh etos kerja, kompensasi, dan
kedisiplinan secara bersama-sama terhadap produktivitas. Rums yang
digunakan sebagai berikut:

Keterangan:
R

= koefisien korelasi ganda
= jumlah variabel independen
= jumlah anggota sampel

Untuk mengetahui apakah variabel berpengaruh positif dan
signifikan atau tidak dapat dilihat dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika nilai sig. F < 0.05 maka hipotesis diterima dan terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan.
2) Jika nilai sig. F > 0.05 maka hipotesis ditolak dan tidak terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan.

23

Suharyanto dan Purwanto, Statistika untuk Ekonomi Keuangan Modern, 508.
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c. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) adalah mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien dari determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang
terkecil beararti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati
satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua
yang dibutuhkan.24

d. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi ganda yaitu analisis yang digunakan ntuk
mengukur pengaruh dua variabel bebas atau lebih trhadap variabel
teikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau
hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih.25 Untuk
mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan
(variabel X) terhadap kejadian (variabel Y).
Analisis regresi menggunakan rumus pesamaan regresi
berganda seperti di bawah ini:26

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e

24

Algifari, Analisis Regresi, (Yogyakarta: BPFE UGM), 2.

25

Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial,

Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis (Bandung: Alfa Beta, 2017), 108.
26

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D, 277.
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Keterangan:
Y

= Variabel dependen, yaitu produktivitas

X1 = Variabel independen, yaitu etos kerja
X2 = Variabel independen, yaitu kompensasi
X3 = Variabel independen, yaitu kedisiplinan
a

= Konstanta

b1

= Koefisien regresi X1

b2

= Koefisien regresi X2

b3

= Koefisien regresi X3

e

= Standard error
Untuk mengetahui apakah variabel independen brpengaruh atau

tidak terhadap variabel dependen maka akan dilihat dari taraf
signifikansi standar 5%. Apabila tingkat signifikansi > 5% maka
hipotesis ditolak. Sebaliknya jika hasil uji hipotesis berada < 5% maka
hipotesis diterima.
Dalam menentukan berapa banyak pengaruh atau kontribusi
dalam perhitungan persen (%) dari masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen ada 2 macam yaitu sumbangan efektif (SE)
dan sumbangan relative (SR). Syarat untuk menghitung SE dan SR
adalah dengan memiliki hasil analisis korelasi dan regresi. Rumus
untuk mengetahui berapa persen adalah :
1) Rumus SE = Beta X rxy X 100%
2) Rumus SR = SE % / R2 %

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Wangsa Jatra Lestari
1. Sejarah
PT Wangsa Jatra Lestari berdiri pada tanggal 19 Desember 1995
dengan lokasi di Jl. Pajang Kartasura KM.08 Pabelan, Kartasura,
Sukoharjo. PT Wangsa Jatra Lestari merupakan perusahaan di bidang jasa
percetakan dan salah satu group dari perusahaan besar yaitu PT Tiga
Serangkai. Layanan jasa yang diberikan PT Wangsa Jatra Lestari berfokus
pada bidang commercial printing, packaging, pepress dan finshing
services.
Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 dengan nama pemilik
H.Abdullah Marzuki. Beliau merintis usahanya mulai dari bawah,
pekerjaan tetap H.Abdullah Marzukiadalah PNS, beliau mengajar di
sebuah sekolah, dan beliau memulai membuka usaha kecil-kecilan dengan
menerima pesanan seperti undangan, dan buku-buku pelajaran sebagai
pekerjaan sampingannya, dengan mesin yang sederhana dan satu, dua
orang tetangga yang membantunya. Dengan ketekunannya beliau merintis
usahanya hingga berhasil mendirikan perusahaan percetakan yang pertama
di Surakarta yaitu PT TIGA SERANGKAI yang merupakan induk dari PT
WAJATRI. Nama WAJATRI memiliki makna yang sangan bagus,
WANGSA diartikan dengan “wong solo”, JATRA “Jawa-Sumatra”, dan
56
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Lestari yaitu “selalu berkembang baik”. Makna nama PT WAJATRI
tersebut menggambarkan nama pemilik, letak perusahaan dan harapan
yang diinginkan agar perusahaan tersebut lestari yang berarti selalu
langgeng dan berkembang dengan baik. Setelah meninggalnya PT
WAJATRI dikelola oleh istrinya, Ibu Siti Aminah beserta anak-anaknya,
saat ini PT WAJATRI dipimpin oleh seorang direktur yang bernama
Amrizal.
Pada awal berdirinya WAJATRI Peralatan yang di gunakan juga
masih terbatas. Setelah lima tahun berdiri, perusahaan menunjukkan
perkembangan yang sangat baik. PT Wangsa Jatra Lestari siap
memberikan pelayanan dengan konsep “One Stop Production Process”
kepada setiap customer.
Dengan pengelolaan perusahaan yang baik, pemimpin yang
professional, SDM yang berpengalaman dibidangnya dan dukungan sarana
produksi yang lengkap dan modern perusahaan mampu menunjukkan
cetakan yang berkualitas dan standart internasional. Dari output dan input
yang baik sehingga mampu bersaing di pasar lokal. Seiring berjalannya
waktu PT WAJATRI sehingga tahun 1999 mulai menerima permintaan
berupa barang shopping bag. Dan permintaan ini mayoritas berasal dari
luar negeri, kemudian pada tahun 2008 mulai menggunakan website yang
beralamatkan www.wajatri.co.id.
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2. Struktur Organisasi
Local
Marketing
Manager
(Yovita Ari)

Supervisor
(Rulli Anang)

Export
Marketing &
QA Manager
( Dalius Ramli)

Ass. Manager
(Yani Dewi)

Production
Manager
(Ahmad
H.Ayari)

Senior Sales
(Muhtar)

Supervisor
(Asih)

Ass Prod. Manager (Poniran)
PPIC Spv (Didik)
Handwork Spv (Menik)
Printing Spv (Martono)

Managing
Director
(Amrizal)

Finishing (Kurniawan & Rosyid)
Ekspedisi Spv (Triono)
Procurement
Manager
(Rois Sholeh)

Technical
Manager
(Tato Wuryanto)

Supervisor
(Tri Wahyuni)

Supervisor (Suprih
Hartono)

Finance Spv (Dwi Sri)
FA Manager
(Cintya Kartika)

Accounting Spv (Dwi Yani)
Tax (Ganis Ayu)

HR & GA
Manager
(Maharani Devi)

RAO Officer
(Juwadi)

GA Spv
(Badarudin)

Security Spv (Mulyata)
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3. Visi Misi
Visi
Untuk menjadikan mitra bisnis terpercaya dalam layanan pencetakan di
jaringan bisnis global.
Misi
a. Memastikan setiap pesanan yang dilakukan pelanggan kepada kami
dilayani secara profesional untuk melebihi kepuasan pelanggan kmai
melalui produk layanan yang memnuhi syarat.
b. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan SDM kami untuk menjadi
lebih kompetitif dalam kompetensi pekerjaan pribadi dan modal
berperilaku baik.
c. Memastikan setiap bisnis yang dikembalikan yang disampaikan oleh
pelanggan kami dihargai dan dihargai oleh tim super kami.

B. Hasil Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan
sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara
menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data dari para karyawan. Data
dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, terdiri dari: (1) data yang berisi
pernyataan tentang produktivitas, (2) etos kerja, (3) kompensasi, (4)
kedisiplinan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 responden. Adapun
karakteristik responden dalam penelitian ini adalah:
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1. Jenis Kelamin
Tabel 4.1
Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

Perempuan

28

40%

Laki- Laki

42

60%

Jumlah

70

100%

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa karyawan di PT Wangsa
Jatra Lestari yang menjadi responden berjenis kelamin perempuan
sebanyak 28 orang dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang.
Dengan demikian karyawan yang bekerja di PT Wangsa Jatra Lestari yang
paling dominan adalah karyawan laki-laki.

2. Umur
Tabel 4.2
Data Karyawan Berdasarkan Usia
Usia

Jumlah

Persentase

18-25 tahun

4

6%

26-33 tahun

11

16%

34-41 tahun

27

38%

42-49 tahun

21

30%

50-59 tahun

7

10%

Jumlah

70

100%
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Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa karyawan di PT Wangsa
Jatra Lestari yang menjadi responden berusia 18-25 tahun sebanyak 4
orang, 26-33 tahun sebanyak 11 orang, 34-41 tahun sebanyak 27 orang,
42-49 tahun sebanyak 21 orang, dan 50-59 tahun sebanyak 7 orang.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di PT
Wangsa Jatra Lestari yang dominan banyak yang berumur diantara 34-41
tahun sebanyak 27 orang atau 40%.

3. Pendidikan Terakhir
Tabel 4.3
Data Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

SD

-

SMP

2

3%

SMK/SMA

56

80%

S1

12

17%

Jumlah

70

100%

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa karyawan di PT Wangsa
Jatra Lestari yang menjadi responden diketahui karyawan memiliki tingkat
pendidikan terakhir SD tidak ada, pendidikan terakhir SMP sebanyak 2
orang, pendidikan terakhir SMK/SMA sebanyak 56%, dan pendidikan
terakhir S1 sebanyak 14 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa karyawan yang bekerja di PT Wangsa Jatra Lestari yang dominan
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banyak yang tingkat pendidikan terakhirnya SMA/SMK sebanyak 56
orang atau 47% persen.

C. Hasil Pengujian Instrumen
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir
dalam suatu daftar item pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel.
Pengujian ini dilakukan pada data awal atau data uji coba yang
dikumpulkan terlebih dahulu dan diberikan kepada ke 30 responden.
Responden ini merupakan karyawan PT Dwi Prima Sentosa merupakan
pabrik pembuatan sepatu di Kabupaten Ngawi.
Kriteria yang digunakan untuk menguku valid tidaknya suatu
butir pernyataan dengan membandingkan rhitung dan rtabel dengan tingkat
signifikansi 5%. Dalam penelitian ini r tabel yang digunakan adalah 0,361
terdapat dalam (Nilai R Product Moment). Suatau kuesioner dikatakan
valid apabila rhitung>rtabel. Hasil penelitian pengujian validitas tersebut
dapat disimpulkan dalam rekapitulasi dibawah ini:
Tabel 4.4
Uji Validitas Variabel Produktivitas
No
Item
1
2
3
4
5

Nilai rhitung

Nilai rtabel

Keterangan

0,687
0,725
0,465
0,703
0,385

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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6
0,516
0,361
7
0,753
0,361
8
0,633
0,361
Sumber: data primer diolah 2019

Valid
Valid
Valid

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa 8 item pernyataan produktivitas
menunjukkan bahwa ke 8 pernyataan nilai rhitung > 0,361 semua
sehingga item pernyataan valid.

Tabel 4.5
Uji Validitas Variabel Etos Kerja
No Item Nilai rhitung
Nilai rtabel
1
0,858
0,361
2
0,900
0,361
3
0,494
0,361
4
0,311
0,361
5
0,520
0,361
6
0,811
0,361
7
0,606
0,361
8
0,403
0,361
Sumber: data primer diolah 2019

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa 8 item pernyataan etos kerja
menunjukkan bahwa ke 7 pernyataan rhitung > 0,361 sehingga
dikatakan valid. Sedangkan 1 item pernyataan tidak valid karena
nilai rhitung < 0,361.
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Tabel 4.6
Uji Validitas Variabel Kompensasi
No
Nilai rhitung
Nilai rtabel
Item
1
0,500
0,361
2
0,553
0,361
3
0,703
0,361
4
0,587
0,361
5
0,424
0,361
6
0,185
0,361
7
0,570
0,361
8
0,621
0,361
9
0,524
0,361
10
0,629
0,361
11
0,574
0,361
12
0,532
0,361
13
0,511
0,361
Sumber: data primer diolah 2019

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa 13 item pernyataan kompensasi
menunjukkan bahwa ke 12 pernyataan rhitung > 0,361 sehingga
dikatakan valid. Sedangkan 1 item pernyataan tidak valid karena nilai
rhitung < 0,361.

Tabel 4.7
Uji Validitas Variabel Kedisiplinan
No
Item
1
2
3
4

Nilai rhitung

Nilai rtabel

Keterangan

0,731
0,518
0,618
0,462

0,361
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
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5
0,636
0,361
6
0,550
0,361
7
0,608
0,361
8
0,430
0,361
9
0,686
0,361
10
0,560
0,361
0,121
0,361
11
12
0,528
0,361
Sumber: data primer diolah 2019

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa 12 item pernyataan kompensasi
menunjukkan bahwa ke 11 pernyataan rhitung > 0,361 sehingga
dikatakan valid. Sedangkan 1 item pernyataan tidak valid karena nilai
rhitung < 0,361.

Dari hasil di atas bahwa pada variabel Y semua item pernyataan
valid, X1 satu item pernyataan tidak valid, X2 satu item pernyataan tidak
valid, dan X3 juga satu item pernyataan tidak valid. Untuk bisa digunakan
sebagai pengumpulan data pada penelitian maka digunakan hanya item
pernyataan yang valid saja untuk kuesioner.

2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang
merupakan jawaban-jawaban dari responden apakah konsisten atau tidak.
Setelah dilakukan uji validitas maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas.
Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Alpha >0,60 maka reliable.
Hasil dari penelitian pengujian reliabilitas dapat dilihat dibawah ini:
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Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel

Nilai Alpha

Keterangan

Cronbach
Produktivitas

0,736

Reliabel

Etos Kerja

0,764

Reliabel

Kompensasi

0,786

Reliabel

Kedisiplinan

0,770

Reliabel

Sumber: data primer diolah 2019
Dari tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk
X1, X2, X3 dan Y diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha > 0,60
sehingga reliable semua.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3
dan Y item pernyataan sudah reliable, sehingga instrument yang
dimiliki

dapat

diteruskan dan digunakan sebagai instrument

pengumpulan data penelitian.

3. Analisis Korelasi
Analisis korelasi adalah salah satu analisis yang digunakan untuk
mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Pada
penelitian ini yang digunakan adalah korelasi product moment untuk
melihat bagaimana hubungan derajat antara dua variabel. Untuk melihat
apakah hubungan yang terjadi antara dua variabel signifikan atau tidak
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signifikan dilakukan dengan melihat nilai rhitung dan rtabel . Jika nilai rhitung>
dari pada rtabel maka hubungan antara kedua variabel X dan Y signifikan.
Jika nilai rhitung< dari pada rtabel maka hubungan antara kedua variabel X
dan Y tidak signifikan.
Penentuan rtabel dilakukan dengan menggunakan tabel nilai R
product moment. Pada penelitian ini banyaknya responden adalah 70
orang sehingga rtabel (alpha=5%) adalah 0,235. Hasil penelitian pengujian
korelasi antara variabel X dan Y ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y
No

Korelasi

rhitung

rtabel

Keterangan

1

X1 dan Y

0,696

0,235

Signifikan

2

X2 dan Y

0,333

0,235

Signifikan

3

X3 dan Y

0,315

0,235

Signifikan

Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa korelasi antara X1 dan Y
signifikan karena nilai rhitung = 0,696 > 0,235. Korelasi antara X2 dan Y
signifikan karena nilai rhitung = 0,333 > 0,235. Korelasi antara X1 dan Y
signifikan karena nilai rhitung = 0,315 > 0,235. Jadi, korelasi antara X1 dan
Y, X2 dan Y, dan X3 dan Y signifikan.
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D. Hasil Pengujian Deskripsi
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian
mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas
dilakukan dengan Uji Kolmogrov Smirnov. Hipotesisnya adalah:
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Jika nilai signifikansi (p-value) >0,05 maka H0 diterima artinya data
berdistribusi

normal.

Hasil

penelitian

pengujian

normalitas

ditunjukkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Normalitas Residual
Kolmogrov Smirnov

Unstandardized residual

Statistik

N

Signifikansi

0,858

70

0,453

Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa nilai signifikansi
uji normalitas residual sebesar 0,453, dimana nilai tersebut lebih
besar dari 0,05. Hal tersebut berarti H0 diterima artinya data
berdistribusi normal.
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b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance
residual suatu perioede pengamatan ke periode pengamatan yang lain.
Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan cara
menentukan formulasi regresi linier berganda dengan menggunakan
harga mutlak residual sebagai variabel dependen dan variabel
independennya adalah X1, X2 dan X3. Hipotesis yang digunakan:
H0 : varian residual homogen (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas)
H1 : varian residual tidak homogen (terjadi kasus heteroskedastisitas)
Jika nilai signifaksi (p-value)> 0,05 maka H0 diterima artinya tidak
terjadi

kasus

heteroskedastisitas.

Hasil

dari

pengujian

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.11
Output Pengujian Heteroskedastisitas

Model

Unstandardized

Standardize

Coefficients

d

t

Sig.

Coefficients
B
(Constan

Std. Error

-6.856

2.852

X1

.159

.114

X2

.110

X3

.076

Beta
-2.404

.019

.158

1.392

.169

.041

.303

2.679

.009

.050

.173

1.529

.131

t)
1

a.

Dependent Variable: ABS_RES

Tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas,
dari tabel tersebut dapat dibuat keterangan sebagai berikut:
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Table 4.12
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Variabel

T

Sig

Keterangan

X1

1.392

0,169

Tidak ada gejala

X2

2.679

0,009

Ada gejala

X3

1.529

0,131

Tidak ada gejala

Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.12, dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi
dari variabel X1 dan X3 > 0,05 hal ini berarti H0 diterima artinya tidak
terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan variabel X2 nilai
signifikansi < 0,05 artinya terdapat gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu
model regresi linier ada korelasi antara variabel pengganggu pada
periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Hipotesisnya adalah
sebagai berikut:
H0 : Tidak terdapat korelasi antar residual (tidak terjadi kasus
autokorelasi)
H1 : Terdapat korelasi antar residual (terjadi kasus autokorelasi)
Cara mendeteksi autokorelasi dengan cara menggunakan Durbin
Watson. Nilai dL atau batas bawah dan dU atau batas atas diketahui dari
Tabel Durbin Watson dengan Sampel/ T sebesar 70 dan variabel/ k= 4
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maka nilai dL = 1,4943 dan dU= 1,7351. Cara menentukan atau kriteria
pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:
1) Jika d >dU maka tidak terdapat autokorelasi positif
2) Jika d <dL maka terdapat autokorelasi positif
3) Jika (4-d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif
4) Jika (4-d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif
Hasil perhitungan nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari model
regresi ditunjukkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.13
Hasil Pengujian Autokorelasi
Nilai Durbin

Tabel Durbin Watson

Watson/d

dL

dU

4-d

2,083

1,4943

1,7351

1,917

Keterangan

Tidak ada autokorelasi

Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.13, menunjukkan nilai Durbin Watson
2,083> dU 1,7351 artinya tidak terdapat autokorelasi yang positif. Nilai
4-d sebesar 1,917 > dU 1,7351 artinya tidak terdapat autokorelasi yang
negatif. Jadi H0 diterima tidak ada autokorelasi positif maupun negatif
pada model regresi dan asumsi non autokorelasi terpenuhi.

d. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya
variabel

independen

yang

memiliki

kemiripan

antar

variabel

independen dalam satu model. Selain itu, uji multikolinieritas

72

digunakan ntuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan
keputusan mengenai pngaruh pada uji parsial masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan ntuk
mengetahui ada tidaknya multikolinieritas adalah sebagai beikut:
1) jika nilai tolerance > 0,1 (tidak terjadi multikolinieritas)
2) jika nilai VIF < 10,00 (tidak terjadi multikolinieritas)
Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.14
Hasil Pengujian Multikolinieritas
Variabel

Tolerance

VIF

Keterangan

X1

0,989

1,011

Tidak terjadi multikolinieritas

X2

0,955

1,005

Tidak terjadi multikolinieritas

X3

0,988

1,013

Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai tolerance
semua variabel independen < 0,1 dan nilai VIF semua variabel
independen < 10, hal ini berarti model regresi linier berganda tidak
terjadi multikolinieritas.

E. Hasil Pengujian Hipotesis
1. Uji t
Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang
digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara
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individu mempengaruhi variabel dependen (Y). Pada variabel etos kerja
hipotesis yang digunakan adalah:
H0

: X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

H1

: X1 berpengaruh signifikan terhadap Y
Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang

signifikan secara parsial, dengan didukung penelitian terdahulu artinya
hipotesis 1 (H1) diterima. Hasil pengujian uji t dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 4.15
Hasil Uji t
Variabel

Unstandardized

Independen

Coeficient

Etos Kerja

B

St. Error

1.567

.179

T

8.757

Sig

.000

Keterangan

Ada pengaruh

Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.15 dapat
dijelaskan bahwa pengujian pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai
signifikansi uji t sebesar 0.000 < 0,05 sehingga H1 diterima didukung
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muji Sa’adah (2015) yang
menyatakan bahwa etos kerja berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap produktivitas karyawan, artinya terdapat pengaruh X1 terhadap Y
secara signifikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 1.567
memiliki arti X1 mempunyai arah pengaruh yang positif terhadap Y
sehingga arah pengaruh tersebut signifikan.
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Pada variabel kompensasi hipotesis yang digunakan adalah:
H0

: X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

H1

: X2 berpengaruh signifikan terhadap Y
Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang

signifikan secara parsial, dengan didukung penelitian terdahulu artinya
hipotesis 2 (H2) diterima. Hasil pengujian uji t dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 4.16
Hasil Uji t
Variabel

Unstandardized

Independen

Coeficient

Kompensasi

B

St. Error

.248

.064

T

3.864

Sig

.000

Keterangan

Ada pengaruh

Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.16 dapat
dijelaskan bahwa pengujian pengaruh X2 terhadap Y menghasilkan nilai
signifikansi uji t sebesar 0.000 < 0,05 sehingga H2 diterima, didukung
dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni Alimuddin
(2012) yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan secara
parsial terhadap produktivitas karyawan, artinya terdapat pengaruh X2
terhadap Y secara signifikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar
0,248 memiliki arti X2 mempunyai arah pengaruh yang positif terhadap Y
sehingga arah pengaruh tersebut signifikan.
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Pada variabel kedisiplinan hipotesis yang digunakan adalah:
H0

: X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

H1

: X3 berpengaruh signifikan terhadap Y
Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang

signifikan secara parsial, dengan didukung penelitian terdahulu artinya
hipotesis 3 (H4) diterima. Hasil pengujian uji t dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 4.17
Hasil Uji t
Variabel

Unstandardized

Independen

Coeficient

Kedisiplinan

B

St. Error

.239

.077

T

3.091

Sig

.003

Keterangan

Ada pengaruh

Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.17 dapat
dijelaskan

sebagai

berikut

pengujian pengaruh

X3

terhadap

Y

menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0.003 < 0,05 sehingga H3
diterima, didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahul
Fauzi (2016) bahwa kedisiplinan juga berpengaruh signifikan secara
parsial terhadap produktivitas karyawan, artinya terdapat pengaruh X3
terhadap Y secara signifikan. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar
0,239 memiliki arti X1 mempunyai arah pengaruh yang positif terhadap Y
sehingga arah pengaruh tersebut signifikan.
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2. Uji F
Uji F adalah pengujian signifikan persamaan yang digunakan
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X1,X2,
dan X3) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
H0

: model regresi yang diperoleh sesuai/ tidak signifikan

H1

: model regresi yang diperoleh tidak sesuai/ signifikan
Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh secara yang

signifikan secara simultan, artinya hipotesis 4 (H4) diterima. Hasil
pengujian uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.18
Hasil Uji F
Model

1

Sum of
Squares

df

Mean
Square

Regression

812.477

3

270.826

Residual

478.666

66

7.253

1291.143

69

Total

F
37.342

Sig.
b

.000

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000<
0,05 sehingga H4 diterima sesuai dengan hipotesis artinya terdapat
pengaruh variabel X1,X2,dan X3 terhadap variabel Y secara bersamasama.
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3. Koefisien Determinasi (R square)
Koefisien

determinasi

(R2)

digunakan

untuk

mengetahui

prosentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh
variabel independen (X). Nilai R square hasil pengujian regresi yang
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.19
Nilai R dan R Square
R

R Square

0,793

0,629

Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel 4.19 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai
R yang diperoleh sebesar 0,793 menunjukkan bahwa hubungan antara X1
dan X2 tergolong lemah karena nilai R yang dihasilkan < 1. Nilai R
Square yang diperoleh sebesar 0,629 menunjukkan bahwa X1, X2 dan X3
terhadap Y adalah sebesar 0,629 = 62,9% dan sisanya 37,1% dipengaruhi
oleh faktor lain selain variabel X1,X2 dan X3 yang tidak masuk dalam
model pembahasan penelitian ini.

4. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh etos kerja,
kompensasi, dan kedisiplinan terhadap produktivitas karyawan, serta
mengetahui di antara variabel

X tersebut yang paling dominan

mempengaruhi variabel Y. Hasil estimasi koefisien model regresi linier
berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

78

Tabel 4.20
Hasil Estimasi Koefisien Regresi
Variabel Independen

Koefisien (B)

(Constant)

-25,497

X1

1,567

X2

0,248

X3

0,239

Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat model persamaan regresi sebagai
berikut:
Y= -25,497 + 1,567 X1 + 0,248 X2 + 0,239 X3 + error

Konstanta (b0)
Nilai konstanta (b0) sebesar -25,497 menunjukkan bahwa, apabila
variabel independen X1, X2, dan X3 nol atau tidak ada maka produktivitas
adalah sebesar -25,497 satuan.
Konstanta (b1) Untuk Variabel X1
Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 1,567. Nilai (b1) yang
positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel etos
kerja yang berkelanjutan (X1) dengan variabel produktivitas karyawan
(Y). Jika etos kerja yang berkelanjutan ditingkatkan maka produktivitas
karyawan menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b1) sebesar 1,567
artinya jika etos kerja dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu
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tingkat, maka produktivitas karyawan naik sebesar 1,567satuan dengan
asumsi variabel independen yang lain tetap.
Konstanta (b2) Untuk Variabel X2
Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,248. Nilai (b2) yang
positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel
kompensasi yang berkelanjutan (X2) dengan variabel produktivitas
karyawan (Y). Jika kompensasi yang berkelanjutan ditingkatkan maka
produktivitas karyawan menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b2)
sebesar 0,248 artinya jika kompensasi dinaikkan sebesar 1 satuan atau
dinaikkan satu tingkat, maka produktivitas karyawan naik sebesar 0,248
satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.

Konstanta (b3) Untuk Variabel X3
Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar 0,239. Nilai (b3) yang
positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel
kedisiplinan yang berkelanjutan (X3) dengan variabel produktivitas
karyawan (Y). Jika kedisiplinan yang berkelanjutan ditingkatkan maka
produktivitas karyawan menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b3)
sebesar 0,239 artinya jika kompensasi dinaikkan sebesar 1 satuan atau
dinaikkan satu tingkat, maka produktivitas karyawan naik sebesar 0,239
satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.
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F. Pembahasan
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh etos
kerja, kompensasi dan kedisiplinan kerja terhadap produktivitas karyawan.
Peneliti memperoleh hasil penelitian ini setelah melakukan analisis data yang
bersumber dari kuesioner dan menggunakan metode regresi linier berganda.
Dengan demikian diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:
1. Pengaruh etos kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT
Wangsa Jatra Lestari Surakarta.
Etos kerja secara parsial berpengaruh terhadap produktivitas
karyawan PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta. Hasil yang diperoleh
tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dalam
penelitian ini bahwa “etos kerja mempunyai pengaruh terhadap
produktivitas karyawan” berarti terbukti kebenarannya. Variabel etos
kerja ini merupakan variabel yang mendukung peningkatan produktivitas
karyawan dikarenakan dengan melakukan kerja sebaik mungkin dan
memanfaatkan waktu dengan baik mampu memberikan hasil yang baik.
Asumsi awal penulis bahwa dengan ditanamkan nilai agama maka
memberikan karakter baik yang di implementasikan dengan bekerja
secara baik karena bagi karyawan bekerja merupakan ibadah sehingga
mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Muji Sa’adah (2015) yang menyatakan bahwa etos kerja berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap produktivitas karyawan, dan juga
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penelitian oleh Anggi Budi Faderika (2016) bahwa etos kerja juga
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas karyawan.
Besarnya pengaruh sumbangan efektif (SE) etos kerja terhadap
produktivitas adalah sebesar 45,9% sedangkan sumbangan relatif (SR)
sebesar 73%.

2. Pengaruh kompensasi terhadap produktivitas karyawan pada PT
Wangsa Jatra Lestari Surakarta.
Kompensasi secara parsial berpengaruh terhadap produktivitas
karyawan PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta. Hasil yang diperoleh
tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dalam
penelitian ini bahwa “kompensasi mempunyai pengaruh terhadap
produktivitas karyawan” berarti

terbukti kebenarannya.

Variabel

kompensasi ini merupakan variabel yang kemudian mendukung
peningkatan produktivitas karyawan dikarenakan pemberian kompensasi
yang dirasakan oleh para karyawan lebih mewakili terjadinya
peningkatan produktivitas.

Asumsi penulis pada awal terbukti benar

yang menganggap bawasannya saat pemberian kompensasi kepada
karyawan dilakukan dengan baik dan benar oleh perusahaan hal tersebut
akan mampu meningkatkan produktivitas karena kebutuhan mereka
terpenuhi dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni
Alimuddin (2012) yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh
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signifikan secara parsial terhadap produktivitas karyawan. Besarnya
pengaruh sumbangan efektif (SE) kompensasi terhadap produktivitas
adalah sebesar 9,7% sedangkan sumbangan relatif (SR) sebesar 15,4%.

3. Pengaruh kedisiplinan terhadap produktivitas karyawan pada PT
Wangsa Jatra Lestari Surakarta.
Kedisiplinan secara parsial berpengaruh terhadap produktivitas
karyawan PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta. Hasil yang diperoleh
tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Maka dalam
penelitian ini bahwa “kedisiplinan mempunyai pengaruh terhadap
produktivitas karyawan” berarti

terbukti kebenarannya.

Variabel

kedisiplinan ini juga merupakan variabel yang kemudian mendukung
peningkatan produktivitas karyawan dikarenakan bekerja dengan disiplin
mematuhi aturan yang berlaku maka pekerjaan semakin baik sehingga
mampu memberikan kontribusi peningkatan produktivitas. Asumsi
penulis pada awal terbukti benar yang menganggap bawasannya saat
kedisiplinan dan peraturan ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik
maka karyawan akan bekerja dengan baik sehingga berjalan optimal dan
memberikan hasil yang baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Safitri Indriyani (2015) yang menyatakan
bahwa kedisiplinan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
produktivitas karyawan. Dan juga penelitian dari Miftahul Fauzi (2016)
bahwa kedisiplinan juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
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produktivitas karyawan. Besarnya pengaruh sumbangan efektif (SE)
kedisiplinan terhadap produktivitas karyawan adalah sebesar 7,3%
sedangkan sumbangan relatif (SR) sebesar 11,6%.

4. Pengaruh

etos

kerja,

kompensasi,

dan

kedisiplinan

secara

simultanterhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra
Lestari Surakarta.
Etos kerja, kompensasi dan kedisiplinan secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh terhadap produktivitas karyawan PT Wangsa Jatra
Lestari Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari etos kerja, kompensasi dan
kedisiplinan yang memberikan nilai F dengan nilai probabilitas 0,000
yang berarti dibawah nilai signifikansi 0,05. Maka Ha4 dalam penelitian
ini yang berbunyi “etos kerja, kompensasi dan kedisiplinan secara
simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap produktivitas
karyawan” terbukti kebenarannya. Variabel etos kerja, kompensasi, dan
kedisiplinan semuanya signifikan dan positif yang mempengaruhi
peningkatan produktivitas karyawan sehingga apabila jumlah produksi
menurun atau tidak mencapai target maka ada faktor-faktor lain yang
mempengaruhi produktivitas pada PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta.
Karena besarnya nilai sumbangan efektif (SE) pada variabel X1 adalah
45,9%, X2 sebesar 9,7%, dan X3 sebesar 7,3%, maka total semuanya
adalah sebesar 62,9% sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel yang
lainnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah diolah
mengenai etos kerja, kompensasi, dan kedisiplinan terhadap produktivitas
karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta maka dapat diambil
kesimpulan bahwa:
1. Terdapat pengaruh signifikan yang bernilai positif sebesar 73% antara etos
kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra Lestari
Surakarta. Hal ini telah dibuktikan melalui uji t yang memperlihatkan
bahwa nilai thitung > dibanding dengan nilai ttabel.
2. Terdapat pengaruh signifikan yang bernilai positif sebesar 15,4% antara
kompensasi terhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra
Lestari Surakarta. Hal ini telah dibuktikan melalui uji t yang
memperlihatkan bahwa nilai thitung > dibanding dengan nilai ttabel.
3. Terdapat pengaruh signifikan yang bernilai positif sebesar 11,6% antara
kedisiplinan terhadap produktivitas karyawan pada PT Wangsa Jatra
Lestari Surakarta. Hal ini telah dibuktikan melalui uji t yang
memperlihatkan bahwa nilai thitung > dibanding dengan nilai ttabel.
4. Terdapat pengaruh signifikan yang bernilai positif antara etos kerja,
kompensasi, dan kedisiplinan terhadap produktivitas karyawan pada PT
Wangsa Jatra Lestari Surakarta. Pengaruh yang paling dominan adalah
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variabel X1 yaitu etos kerja sebesar 73% dan juga hal ini dibuktikan
melalui uji, Fhitung>Ftabel.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan dan hasil penelitian yang
telah dilaksanakan, ada beberapa saran yang dikemukakan penulis bagi pihak
perusahaan, karyawan dan juga bagi peneliti selanjutnya. Saran yang
dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:
1. Bagi pihak perusahaan agar mempertimbangkan

bahwa etos kerja

berpengaruh positif terhadap produktivitas maka baik bagi perusahaan
untuk membantu karyawan agar mengembangkan ketrampilan dalam
manajemen diri dan menjadi pemimpin yang dapat diteladani karyawan.
Selain itu agar produktivitas meningkat disarankan untuk memberikan
tunjangan dan bonus yang lebih kepada karyawan.
2. Bagi karyawan disarankan untuk selalu menjaga peraturan yang sudah ada,
mempertahankan dan melaksanakannya. Bekerja dengan disiplin agar
meningkatkan produktivitas. Perlu adanya pengawasan yang ketat
sehingga karyawan tidak ada yang lengah dan melanggar peraturan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ada penelitian selanjutnya dan
apabila meneliti dengan variabel dependen yang sama untuk lebih meneliti
bukan dari segi etoskerja, kompensasi, dan kedisiplinan saja. Melainkan
juga dari segi lingkungan dan prasarana, kesehatan dan keselamatan kerja,
serta juga dari kepemimpinannya.
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