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ABSTRAK 

 

Nisa’, Ririn Fidiyanti, 2019. Pengaruh Motivasi dan 

Disiplin Kerja  Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, Pembimbing Yunaita 

Rahmawati, M.Si., Ak. 

 

Kata Kunci: Daya Dorongan, Ketaatan dan ukuran 

kerja. 

 

      Produktivitas kerja Suatu perbandingan antara hasil 

keluaran dan masukan. Motivasi adalah daya dorong yang 

mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela 

untuk menggerakkan kemampuan. Disiplin kerja adalah 

suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang. Disiplin kerja yang 

tinggi belum tentu menjadikan dasar bahwa produktivitas 

kerjanya tinggi, faktanya terdapat karyawan yang memiliki 

disiplin kerja tinggi tetapi kinerjanya rendah, adapun 

karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah tetapi 

kinerjanya tinggi. Sedangkan terkait dengan motivasi, 

sedangkan Karyawan yang diberi Motivasi hasil kerjanya 

akan baik, begitupun sebaliknya. Tetapi pada kenyataannya 

setelah mengikuti motivasi. Hal tersebut mengindikasikan 

adanya perbedaan karyawan yang mendapatkan motivasi 

yang berbeda-beda, adakalanya hanya bekerja untuk 

mengisi waktu luangnya memiliki produktifitasnya rendah 

dan adakalanya untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya 

memiliki produktifitas kerja yang tinggi, Motivasi ini 

dilakukan karena adanya perbedaan antara teori dengan 
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fakta dilapangan. Motivasi di BPRS Al-Mabrur Pononrogo 

belem memberikan hasil yang maksimal dan Kedisiplin 

bukan menjadi dasar ukuran hasil kerja. 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh 

MotivasiTerhadap Produktivitas Kerja Karyawan BPRS Al-

Mabrur Ponorogo (2) Pengaruh Motivasi Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

(3) Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

     Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah 

penelitian kuantitatif. Dengan jenis dan sumber data primer. 

Pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yang 

berjumlah 34 responden. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner, instrumen pengumpulan data 

menggunakan skala likert dan analisis datanya 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun hasil 

penelitian adalah (1) Terdapat Pengaruh Motivasi Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,070 > 2,040 dengan tingkat 

signifikansi 0,020 < 0,05, (2) Terdapat Pengaruh Disiplin 

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di BPRS Al-

Mabrur Ponorogo dengan nilai thitung > ttabel yaitu 4,292 > 

2,040 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05.(3) Terdapat 

Pengaruh secara bersama- sama antara Motivasi dan 

Disiplin Kerja Secara Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo dengan nilai Fhitung > 

Ftabel  yaitu 17,531 > 3,30 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05. Dan nilai R
 
square sebesar 0,531 

menunjukan besarnya kontribusi atau peran motivasi dan 

disiplin kerja mampu menjelaskan variabel produktivitas 

kerja sebesar 53,1%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Produktivitas kerja menurut Ravianto merupakan 

sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa 

kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan 

hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sikap yang 

demikian akan mendorong seseorang untuk tidak cepat  

untuk merasa puas, akan tetapi harus mengembangkan 

diri dan meningkatkan kemampuan kerja dengan cara 

selalu mencari perbaikan-perbaikan dan peningkatan. 
1
 

Adapun sebagian masyarakat 

mencampuradukkan pengertian produktivitas dengan 

produksi, sehingga perbedaan produktivitas dengan 

produksi sulit dipahami secara jelas. Produksi atau hasil 

produksi dinyatakan sebagai bilangan yang bukan rasio 

dan berdimensi satu. Produksi atau hasil produksi itu 

sama dengan pembilang di dalam rumus produktivitas 

kerja. Pada umumnya dengan menambah masukan akan 

terjadi peningkatan produksi, demikian pula sebaliknya 

dengan mengurangi kemasukan akan terjadi penurunan 

produksi, demikian pula sebaliknya dengan mengurangi 

masukan akan terjadi penurunan produksi. Peningkatan 

produksi menunjukkan pertambahan hasil yang dicapai, 

sedangkan produktivitas mengandung pengertian 

pertambahan hasil dan perbaikan cara pencapaian 

                                                           
1
Edy Sutrisno, Manajeman Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

kencana, 2017), 99. 
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produksi (Rianto, 1991). Dengan demikian jelaslah 

perbedaan produksi dan produktivitas, dimana produksi 

tidak selalu disebabkan oleh peningkatan produktivitas, 

karena produksi dapat meningkat walaupun 

produktivitas tetap atau menurun. 

Dalam penjelasanya produktivitas tenaga kerja di 

pengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan 

dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor lain, 

seperti tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap 

dan etika kerja, motivasi, gizi, dan kesehatan, tingkat 

penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja, iklim 

kerja, teknologi, sarana produksi, menejemen dan 

prestasi.
2
 

Dari penjelasan diatas peneliti mengambil faktor 

motivasi dan disiplin kerja adalah faktor yang sangat 

penting dari faktor yang lain karena kedua faktor 

tersebut menurut peneliti lebih menonjol dalam suatu 

pekerjaan baik lembaga atau perseorangan. Oleh karena 

itu dipenelitian ini penulis tertarik untuk mengambil dan 

menganalisisnya. 

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang 

diharapkan oleh organisasi agar memberikan sikap 

positif terhadap semua kegiatan positif terhadap semua 

kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuanya, setiap 

karyawan jika memiliki motivasi kerja yang tinggi maka 

memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Motivasi 

merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan 

oleh pihak manajemen bila mereka menginginkan setiap 

                                                           
2
 Ibid., 100-102. 
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karyawan dapat memberi kontribusi positif terhadap 

pencapaian tujuan. Karena dengan motivasi, seorang 

karyawan akan memiliki semangat keja yang tinggi 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, 

sekalipun seorang karyawan memiliki kemampuan 

operasional yang baik bila tidak memiliki motivasi 

dalam bekerja, hasil akhir dari pekerjaanya maka tidak 

akan memuaskan. 

Hal ini juga berkaitan dengan disiplin kerja 

setiap karyawan jika memiliki kedisiplinan yang tinggi 

maka produktivitas kerja yang tinggi. Disiplin kerja juga 

memiliki peran penting untuk meningkatkan karyawan 

memiliki gairah kerja lebih tinggi. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al- Mabrur 

yang selanjutnya disebut sebagai BPRS Al-Mabrur 

memiliki 34 karyawan, yang terbagi menjadi beberapa 

jabatan diantaranya diantaranya kepala kantor cabang, 

Account Officer, Customer Servive, Teller, Petugas 

Keamanan, Manager Marketing, Debt Collector, 

Manager Operasional, Akunting, Admin Pembayaran, 

IT/ Laporan, Satpam, OB/ Driver, Peniaga Malam, 

Kepala Kantor Kas, Internal Audit dan Dewan 

Komisaris dan Dewan pengawasan Syariah. 

Hasil wawancara bersama Wiwin selaku 

manager operasional di BPRS Al-Mabrur menjelaskan 

bahwa terdapat peraturan tata tertib yang harus ditaati 

oleh seluruh karyawan. Peraturan tata tertib tersebut 

yaitu mematuhi aturan jam kerja, menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu, berpakaian sopan, dan beretika 
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baik. Peraturan tata tertib tersebut di setiap divisi 

memiliki kedudukan berbeda-beda dalam hal penilaian 

terkait produktivitas kerja.  

Sedangkan hasil wawn cara bu wiwin motivasi, 

di BPRS Syariah Al- Mabrur sangat berperan penting 

dalam peningkatan produktivitas kerja. Karena dengan 

adanya motivasi karyawan diharapkan tetap bekerja 

dengan semangat dan gairah yang tinggi. Selain itu 

motivasi sangat penting diberikan kepada karyawan, 

karena untuk mendorong kerja keras dan mencapai hasil 

yang maksimal. Karyawan sendiri memiliki ciri khas 

tersendiri dalam bekerja yang berbeda-beda pada setiap 

diri karyawan, ada yang memiliki motivasi kerja karena 

terdesak oleh kebutuhan dan ada pula karena hanya 

ingin mengisi waktu luang.  

Dengan adanya berbagai perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja atas dasar 

untuk memenuhi kebutuhan memiliki produktivitas kerja 

yang tinggi, karena ingin memenuhi kebutuhan hidup 

tinggi sedangkan karyawan yang memiliki motivasi 

kerja hanya untuk mengisi waktu luang cenderung 

memiliki produktivitas rendah, jadi fakta dialapangan 

menunjukan bahwa karyawan yang memiliki motivasi 

yang tinggi maka produktivitas kerjanya rendan dan 

apabila karyawan yang memiliki motivasi rendah maka 

produktivitas kerjanya akan tinggi.
3
 

Hasil wawan cara dari bu Wiwin selaku manajer 

operasional di BPRS Al-mambrur Ponorogo terkait 

                                                           
3
 Wiwin, Wawancara, 07 Mei 2018. 
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dengan kedisiplinan pada setiap divisi menerapakan 

disiplin kerja yang baik. Pada divisi marketing terkait 

dengan hasil kerja, kedisiplinan memiliki prosentase 

lebih rendah dibandingkan dengan posentase perolehan 

target. Karena hasil kerja karyawan bagian marketing 

lebih cenderung menggunakan prosentase target. 

Meskipun demikian kedisiplinan tetap memberikan 

pengaruh walaupun porsinya lebih sedikit. kedisiplinan 

pada bagian marketing tersebut mencangkup absensi, 

ketepatan jam kerja serta pelayanan kepada nasabah, 

Karena karyawan yang memiliki disiplin kerja tinggi 

belum tentu memiliki kinerja yang tinggi, begitupun 

sebaliknya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa hasil 

kerja para karyawan berbeda-beda, terdapat karyawan 

yang berdisiplin tinggi tetapi memiliki produktivitas 

kerja rendah, adapun karyawan yang memiliki disiplin 

kerja rendah tetapi hasil produktivitas kerja tinggi.
4
 

Sedangkan karyawan bagian operasional, 

kedisiplinan merupakan penilaian yang digunakan dalam 

menentukan produktivitas kerja. Karena karyawan di 

bagian operasional bekerja sebagai unit kerja di mana 

mereka bekerja sebagai pengendali jalannya operasional 

kantor. Kedisiplinan pada bagian operasional tersebut 

meliputi ketepatan jam kerja, pelayanan terhadap 

nasabah dan etika dalam pekerja. Ada karyawan yang 

tidak berdisiplin maka akan menghambat jalannya 

operasional kantor. Di BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

sendiri karyawan yang bekerja pada bagian operasional 

                                                           
4
 Wiwin, Wawancara, 07 Mei 2018. 
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hasil pekerjaannya sudah cukup baik, meskipun 

terkadang juga terdapat karyawan yang telat datang ke 

kantor, tetapi mereka mampu menempatkan diri dengan 

baik sehingga pekerjaanya dapat terselesaikan dengan 

tepat.
5
 

Ni Putu Pradita Laksmiarin (2017). Pengaruh 

Motivasi Kerja Terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada Perusahaan Teh Bunga Teratai di Desa Patemon 

Kecamatan serrit. Apakah motivasi kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan. Menggunakan 

pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan data primer. Teknik analisis datanya 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 50,8%, 

dan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi variabel lain 

diluar penelitian.
6
 

Ria Mentari Muslimin, Christoffel Kojo, Lucky 

O.H. Dutong (2016). Analisis Pelatihan, Motivasi dan 

Disiplin kerja terhadap Produktivitas kerja pegawai pada 

PT.Pos dan Giro Manado menunjukan bahwa pelatihan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 34,5%, 

motivasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

sebesar 34,6%, disiplin kerja berpengaruh terhadap 

                                                           
5
Wiwin, Wawancara, 07 Mei 2018.  

6
 Ni Putu Pradita Laksmiarin,” Pengaruh Motivasi Kerja 

Terhadap produktivitas kerja karyawan pada Perusahaan Teh Bunga 

Teratai di Desa Patemon Kecamatan serit”, Jurnal,(Indonesia: 

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2017).10. 
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produktivitas kerja sebesar 40,1%, dan variabel 

pelatihan, motivasi dan disiplin terhadap produktivitas 

kerja secara bersama-sama berpengaruh sebesar 30,0% 

dan sisanya sebesar 70,0% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar penelitian.
7
 

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa 

terdapat perbedaan antara teori tentang produktivitas 

kerja dengan hasil wawancara sehingga terjadi 

perbedaan antara teori dengan fakta. Hal terebut 

membuat penelitian tertarik untuk menguji lebih lanjut, 

sehingga mengambil judul “ Pengaruh Motivasi dan 

Disiplin kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

BPRS Al- Mabrur Ponorogo” 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah ini adalah: 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada Bank BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada Bank BPRS Al-

Mabrur Ponorogo? 

3. Apakah motivasi dan disiplin kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada Bank 

BPRS Ponorogo? 

                                                           
7
 Ria Mentari Muslimin, Christoffel Kojo, Lucky O.H. Dutong,” 

Analisis Pelatihan, Motivasi dan Disiplin kerja terhadap Produktivitas 

kerja pegawai pada PT.Pos dan Giro Manado” Skripsi, (Universitas Sam 

Ratulangi Manando,2016), 198. 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada Bank BPRS Al-

Mabrur Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada Bank BPRS Al-

Mabrur Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin 

kerja terhadap produktivitas kerja pada Bank BPRS 

Al-Mabrur Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini penulis lakukan agar bermanfaat 

dan berguna bukan hanya bagi penulis secara pribadi, 

tetapi juga berguna sebagai salah satu sumbangan 

pemikiran bagi orang lain ada dua macam yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Secara Teotitis 

Penulis berharap adanya penelitian ini dapat menjadi 

tambahan ilmu dalam bidang perbankan syariah 

yang bermanfaat bagi pembaca dan bahan 

perbandingan penelitian yang sama dengan tempat 

yang berbeda serta menjadi salah satu referensi bagi 

kepentingan akademisi. 

2. Secara Praktis 

Bagi BPRS Al-Mabrur Ponorogo, sebagai acuan 

untuk menyempurnakan kinerja yang sesuai dengan 

kebutuhannya dan untuk strategi optimalisasi yang 

tepat untuk meningkatkan kerja karyawan.  
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E. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah di dalam memahami isi 

tulisan ini maka disusun sistematika pembagian bab 

dalam pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulisan akan membahas 

secara umum dan menguraikan teori 

motivasi, teori disiplin kerja dan teori 

produktivitas kerja, latar belakang, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II:  PENELITIAN TERDAHULU, KERANGK 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini berisi teori secara mendetil 

yang terdiri motivasi, disiplin kerja, dan 

produktivitas kerja, wawancara dan deskripsi 

tentang BPRS Al-Mabrur, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III:  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi rancangan penelitian, 

yaitu motivasi (X1), disiplin kerja (X2), 

produktivitas kerja (Y), definisi operasional 

yaitu tentang motivasi (X1), disiplin kerja 

(X2), produktivitas kerja (Y), populasi, 

sampel dan tehnik sampling, instrument 

penelitian, validitas dan realibilitas 

instrumen, tehnik pengolahandan analisis 

data. 
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BAB IV:  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi hasil pengujian 

instrumen (validitas dan realibilitas), hasil 

pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis 

dan pembahasan. 

 BAB V:  PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan temuan studi beripa 

kesimpulan dari keseluruhanpembahasan dan 

saran rekomendasi dari hasil kesimpulan 

tersebut. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU,  

KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori  

1. Produktivitas Kerja  

a. Pengertian  

Produktivitas adalah ukuran efisiensi 

produktif. Suatu perbandingan antara hasil 

pengeluaran dan masukan. Masukan sering 

dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran 

diukur dengan kesatuan fisik, bentuk dan nilai.  

Definisi produktivitas kerja menurut Ravianto 

merupakan pada dasarnya mencakup sikap 

mental yang selalu mempunyai pandangan 

bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik  dari 

hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari 

pada hari ini. Sikap yang demikian akan 

mendorong seseorang untuk tidak cepat merasa 

puasakan tetapi haru mengembangkan diri dan 

meningkatkan kemampuan kerja dengan cara 

selalu mencari perbaikan-perbaikan dan 

peningkatan. 
8
 

Adapun sebagian masyarakat 

mencampuradukkan pengertian produktivitas 

dengan produksi, sehingga perbedaan 

produktivitas dengan produksi sulit dipahami 

                                                           
8
Edy Sutrisno, Manajeman Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

kencana, 2017), 99. 
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secara jelas. Produksi atau hasil produksi 

dinyatakan sebagai bilangan yang bukan rasio 

dan berdimensi satu. Produksi atau hasil 

produksi itu sama dengan pembilang di dalam 

rumus produktivitas kerja. Pada umumnya 

dengan menambah masukan akan terjadi 

peningkatan produksi, demikian pula sebaliknya 

dengan mengurangi kemasukan akan terjadi 

penurunan produksi, demikian pula sebaliknya 

dengan mengurangi masukan akan terjadi 

penurunan produksi. Peningkatan produksi 

menunjukkan pertambahan hasil yang dicapai, 

sedangkan produktivitas mengandung pengertian 

pertambahan hasil dan perbaikan cara 

pencapaian produksi (Rianto, 1991). Dengan 

demikian jelaslah perbedaan produksi dan 

produktivitas, dimana produksi tidak selalu 

disebabkan oleh peningkatan produktivitas, 

karena produksi dapat meningkat walaupun 

produktivitas tetap atau menurun. 

Ada tiga aspek utama yang peril ditinjau 

dalam menjamin produktivitas yang tinggi yaitu: 

aspek kemampuan manajemen tenaga kerja, 

aspek efesiensi tenaga kerja, aspek kondisi 

lingkungan pekerjaan. Ketiga aspek tersebut 

saling terkait dan terpaju dalam suatu sistem dan 

dapat diukur dengan berbagai ukuran yang relatif 

sederhana menurut Singodimedjo, 2000. 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas  

Setiap perusahaan selalu berkeinginan 

agar tenaga kerja yang dimiliki mampu 

meningkatkan produktivitas yang tinggi. 

Produktivitas tenaga kerja di pengaruhi beberapa 

faktor baik yang berhubungan dengan tenaga 

kerja itu sendiri maupun yang lain, seperti 

tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap 

dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, 

tingkat penghasilan, jaminan sosiial, lingkungan 

kerja, iklim kerja, teknologi, sarana produksi, 

manajeman dan prestasi.
9
 

c. Indikator produktivitas kerja 

Untuk mengukur produktivitas kerja, di 

perlukan suatu indikator, sebagai berikut: 

1) Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan tugas. Kemampuan seorang 

karyawan sangat bergantung pada 

ketrampilan yang dimiliki serta 

profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini 

memberikan daya untuk menyelesaikan 

tugas-tugas mereka.  

 

 

 

 

                                                           
9
 Ibid.,100-102. 
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2) Meningkatkan hasil yang dicapai  

Berusaha untuk meningkatkan hasil 

yang dicapai. Hasil merupakan salah satu 

yang dapat dirasakan baik oleh yang 

mengerjakan maupun yang dinikmati hasil 

perkerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk 

memanfaatkan produktivitas kerja bagi 

masing-masing yang terlibat dalam suatu 

pekerjaan.  

3) Semangat kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik 

dari hari kemarin. Indicator ini dapat dilihat 

dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam 

satu hari kemudian dibandingkan dengan hari 

sebelumnya.
10

 

4) Pengembangan diri  

Senantiasa mengembangkan diri 

untuk meningkatkan kemampuan kerja. 

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan 

melihat tantangan dengan harapan dengan 

apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat 

tantangannya, pengembangan diri mutlak 

dilakukan. Begitu juga harapan untuk 

menjadi lebih baik pada giliranya akan sangat 

berdampak pada keinginan karyawan untuk 

meningkatkan kemampuan.  
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5) Mutu  

Selalu berusaha untuk meningkatkan 

mutu lebih baik dari yang telah lalu. Mutu 

merupakan hasil pekerjaan yang dapat 

menunjukan kualitas kerja seorang pegawai. 

Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk 

memberikan hasil yang terbaik yang pada 

giliranya akan sangat berguna bagi 

perusahaan dan dirinya sendiri. 

6) Efisiensi  

Perbandingan antara hasil yang 

dicapai dengan keseluruhan sumber daya 

yang digunakan.  Masukan dan keluaran 

merupakan aspek produktivitas yang 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan 

bagi karyawan.
11

 

 

2. Motivasi Kerja  

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi menurut Siagian adalah daya 

pendorong yang mengakibatkan seseorang 

anggota organisasi mau dan rela untuk 

mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian 

atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk 

menyelengarakan berbagai kegiatan yang 

menjadi tangung jawabnya dan menunaikan 

kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan 
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dan berbagai sasaran organisasi yang telah 

ditentukan sebelumnya.
12

 

b. Tujuan Motivasi
13

 

1) Mendorong gairah dan semangat kerja 

karyawan. 

2) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja 

karyawan. 

3) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

4) Meningkatkan loyalitas dan kestabilan 

karyawan perusahaan. 

5) Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan 

tingkat absensi karyawan. 

6) Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

7) Menciptakan suasana dan hubungan kerja 

yang baik.  

8) Meningkatkan kreativitasdan partisipasi 

karyawan. 

9) Meningkatkan tingkat kesejahteraan 

karyawan. 

10) Mempertinggi rasa tangungjawab karyawan 

terhadap tugas-tugasnya. 

11) Meningkatkan efisiensi pengguunaan alat-

alat dan bahan baku. 
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c. Indikator-indikator Motivasi 

Menurut Siagian indikator motivasi 

terdiri dari: 

1) Daya pendorong  

Semangat yang diberikan dari perusahaan 

kepada karyawan untuk memotivasi 

karyawan agar kinerja perusahaan lebih baik. 

Daya pendorong bisa dalam banyak bentuk. 

Reward kepada karyawan dalam bentuk 

bonus. 

2) Kemauan. 

Dorongan atau keinginan pada setiap 

manusia untuk membentuk dan 

merealisasikan diri, dalam arti 

mengembangkan segenap bakat dan 

kemampuannya, serta meningkatkan taraf 

kehidupan. 

3) Kerelaan 

Keikhlasan hati dalam setiap tuntutan-

tuntutan pekerjaan yang diberikan 

perusahaan untuk mencapai tujuan dan 

ekspektasi yang diharapkan perusahaan 

terhadap karyawannya. 

4) Membentuk keahlian 

Kemampuan untuk melakukan sesuatu 

terhadap sebuah peran yang dimilikinya. 

Kemampuan tersebut dapat diasa dengan 

baik sesuai job discription yang dimiliki 

karyawan tersebut. 
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5) Memiliki ketrampilan 

Kemampuan untuk mengunakan akal, fikiran, 

ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, 

mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi 

lebih bermakna sehinga menghasilkan sebuah 

nilai dari hasil pekerjaan tersebut.
14

 

6) Tanggung Keterampilan 

Kesadaran seseorang akan tingkah laku atau 

perbuatan baik yang disengaja maupun yang 

tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti 

berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan 

kewajiban.  

7) Kewajiban  

Sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang 

untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang 

sudah diberikan setiap indivindu atau 

organisasi yang ada di perusahaan. 

8) Tujuan  

Tindakan awal dari pembuatan rencana agar 

ketika dilakukan bisa mengarah sejalan 

dengan tujuan serta target yang telah 

dicanangkan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

                                                           
14
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3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian  

Disiplin kerja adalah suatu alat yang 

digunakan para manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai serta 

sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

peraturan perusahaan dan norma- norma sosia 

yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa karyawan 

terbiasa terlambat untuk bekerja, mengabaikan 

prosedur keselamatan, melalaikan pekerjaan, detail 

yang diperlukan untuk pekerjaan mereka, tindakan 

yang tidak sopan kepelanggan, atau terlibat dalam 

tindakan yang tidak pantas. Disiplin karyawan 

memerlukan alat komunikasi, terutama pada 

peringatan yang bersifat spesifik terhadap 

karyawan yang tidak mau berubah sifat dan 

perilakunya. Penegakan disiplin karyawan 

biasanya dilakukan oleh penyelia. Sedangkan 

kesadaran adalah sikap seseorang yang secara 

sukarela menaati peraturan dan sadar akan tugas 

dan tanggung jawabnya. Sehingga seorang 

karyawan yang dikatakan memiliki disiplin kerja 

yang tinggi jika yang bersangkutan konsekuen, 

konsisten, taat asas, bertanggung jawab atas tugas 

yang diamanahkan kepadanya.
15
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Kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma- norma sosial yang berlaku. 

Kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara 

sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan 

tugas dan tanggungjawabnya. Kesediaan adalah 

suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang 

yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis.
16

 

b. Bentuk-bentuk Disiplin Kerja 

Terdapat empat perspektif daftar yang 

menyangkut disiplin kerja yaitu: 

1) Disiplin Retributif (Retributif Discipline), yaitu 

berusaha menguhukum orang yang berbuat 

salah. 

2) Disiplin Korektif (Corrective Discipline), yaitu 

membantu karyawan yang mengoreksi 

perilakunya yang tidak tepat. 

3) Perspektif hak-hak individu (Individual Right 

Perspective), yaitu berusaha melindungi hak-

hak dasar individu selama tindakan-tindakan 

disipliner. 

4) Perspektif Utilitarian (Utilitarian Perspective), 

yaitu berfokus kepada penggunaan disiplin 

hanya pada saat konsekuensi- konsekuensi 
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tindakan disiplin melebihi dampak-dampak 

negatif.
17

 

c. Pendekatan Disiplin Kerja 

Terdapat tiga konsep dalam pelaksanaan 

tindakan disipliner aturan tungku panas, tindakan 

disiplin progresif, dan tindakan disiplin progresif 

terfokus pada perilaku masa lalu. Sedangkan 

pendekatan disiplin positif berorientasi ke masa 

yang akan datang dalam bekerja sama dengan para 

karyawan untuk memecagkan masalah- masalah 

sehingga masalah itu tidak timbul lagi. 

1) Aturan tungku panas, pendekatan untuk 

melaksanakan tindakan disipliner disebut 

sebagai aturan tungku panas (hot stove rule). 

Menurut pendekatan ini, tindakan disipliner 

haruslah memiliki konsekuensi yang analog 

dengan menyentuh sebuah tungku panas. 

2) Membakar dengan segera, jika tindakan 

disipliner akan diambil, tindakan itu harus 

dilaksanakan segera sehingga individu 

memahami alasan tindakan tersebut. Dengan 

berlalunya waktu, orang memiliki tendensi 

meyakinkan mereka sendiri bahwa dirinya tidak 

salah yang cenderung sebagaian menghapuskan 

efek- efek disipliner yang terdahulu. 

3) Memberi peringatan. Hal ini penting untuk 

memberi peringatan yang sebelumnya bahwa 

hukuman akan mengikuti perilaku yang tidak 
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dapat diterima. Pada saat seseorang bergerak 

semakin dekat dengan tungku panas, mereka 

diperingatkan oleh panasnya tungku tersebut 

bahwa mereka akan terbakar jika mereka 

menyentuhnya dan oleh karena itu ada 

kesempatan menghindari terbakar jika mereka 

mereka memilih demikian. 

4) Memberikan hukuman yang konsisten. 

Tindakan disipliner haruslah konsisten ketika 

setiap orang yang melakukan tindakan yang 

sama akan dihukum sesuai dengan hukum yang 

berlaku.
18

 

5) Membakar tanpa membeda-bedakan. Tindakan 

disipliner seharusnya tidak membeda- bedakan. 

Tungku panas akan membakar setiap orang 

yang menyentuhnya, tanpa memilih-milih 

penyelia menitihberatkan pada perilaku yang 

tidak memuaskan, bukan pada karyawannya 

sebagai pribadi yang buruk. Cara yang paling 

efektif mencapai tujuan ini adalah melakukan 

konseling korektif. Penyelia lebih menekankan 

bagaimana masalah disiplin tersebut dapat 

dipecahkan. Penyelia mengambil tindakan 

disiplin dalam lingkungan yang suportif, 

memuaskan pada perbaikan kinerja dari pada 

penjatuhan hukuman. 

6) Tindakan disiplin progresif (progressive 

discipline) dimaksudkan untuk memastikan 
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bahwa terdapat hukuman minimal yang tepat 

terhadap setiap pelanggaran. Tujuan tindakan 

ini adalah membentuk program disiplin yang 

berkembang mulai dari hukuman yang ringan 

hingga yang sangat keras. Disiplin progresif 

dirancang untuk memotivasi karyawan agar 

mengoreksi kekeliruannya secara sukarela. 

Penggunaan tindakan ini meliputi serangkaian 

pertanyaan mengenai kerasnya pelanggaran. 

Manajer hendaknya mengajukan pertanyaan-

pertanyaan ini secara berurutan untuk 

menentukan tindakan.
19

 

7) Tindakan disiplin positif 

Dalam banyak situasi, hukuman tidaklah 

memotivasi karyawan mengubah suatu 

perilaku. Namun, hukumannya hanya mengajar 

seseorang agar takut atau membenci alokasi 

hukuman yang dijatuhkan penyelia. Penekanan 

pada hukuman ini dapat mendorong para 

karyawan untuk menipu penyelia mereka dari 

pada mengoreksi tindakan- tindakannya. 

Tindakan disipliner positif dimaksudkan untuk 

menutupi kelemahan tadi, yaitu mendorong 

para karyawan memantau perilaku- perilaku 

mereka sendiri dan memiliki tanggungjawab 

atas konsekuensi- konsekuensi dan tindakan-

tindakan mereka. Disiplin positif bertumpukan 

pada konsep bahwa para karyawan mesti 
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memikul tanggung jawab atas tingkah laku 

pribadi mereka dan persyaratan-persyaratan 

pekerjaan. 

Persyaratan yang perlu bagi disiplin 

positif adalah mengkomunikasikan persyaratan-

persyaratan pekerjaan dan peraturan-peraturan 

kepada para karyawan. Setiap orang mesti 

mengetahui pada saat diangkat jadi pegawai dan 

seterusnya, apa yang diharpkan oleh penyelia 

dan manajemen. Standar-standar kinerja 

hendaklah wajar, dapat dicapai dengan upaya 

yang masuk akal, dan konsisten dari satu 

pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Penyelia 

setidaknya mengkomunikasikan jenis perilaku 

karyawan yang diharpkan dari pada sekedar 

membeberkan daftar larangan yang berlimpah. 

Tindakan disiplin positif adalah serupa 

dengan disiplin progresif dalam hal bahwa 

tindakan ini juga menggunakan berbagai 

langkah yang akan meningkatkan urgensi dan 

kerasnya hukuman sampai ke langkah terakhir, 

yakni pemecatan. Sengguhpun begitu, disiplin 

positif mengganti hukuman yang digunakan 

dalam disiplin progresif dengan sesi-sesi 

konseling antara karyawan dan penyelia. Sesi-

sesi ini dimaksudkan agar karyawan belajar dari 

kekeliruan-kekeliruan yang lalu dan memulai 

rencana untuk membuat suatu perubahan positif 

dalam perilakunya. Alih-alih tergantung pada 

ancaman-ancaman dan hukuman- hukuman, 
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penyelia memakai keahlian-keahlian konselling 

untuk memotivasi para karyawan supaya 

berubah. Alih-alih menimpakan kesalahan pada 

karyawan, penyelia menekankan pemecahan 

masalah secara kolabortatif.
20

 

d. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Rivai disiplin kerja memiliki 

beberapa indikator yaitu: 

1) Kehadiran, hal ini menjadi indikator yang 

mendasar untuk mengukur kedisiplinan, dan 

biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja 

rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. 

2) Ketaatan pada peraturan, karyawan yang taat 

pada peraturan kerja tidak akan melalaikan 

prosedur kerja dan akan selalu mengikuti 

pedoman kerja yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

3) Tingkat kewaspadaan tinggi, karyawan 

memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu 

berhati- hati, penuh perhitungan dan ketelitian 

dalam bekerja, serta selalu menggunakan 

sesuatu secara efektif dan efisiensi. 

4) Bekerja etis, beberapa karyawan mungkin 

melakukan tindakan yang tidak sopan kepada 

pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang 

tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu 

bentuk tindakan indisipliner, sehingga bekerja 
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etis sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja 

karyawan.
21

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Sri Wahyuni (2018). Pengaruh disiplin kerja, 

motivasi keterampilan dan prestasi kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. pupuk sriwijaya 

Palembang. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan, bagaimana pengaruh 

motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan, 

bagaimana pengaruh keterampilan terhadap 

produktivitas kerja karyawan, bagaimana pengaruh 

prestasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan data primer. Teknik 

analisis datanya menggunakan uji instrumen penelitian, 

analisis regresi berganda, uji statistik, dan uji asumsi 

klasik. Hasil penelitian menunjukan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh terhadap produktivitas sebesar 36,3%, 

motivasi berpengaruh terhadap produktivitas sebesar 

17,5%, keterampilan berpengaruh terhadap produktivitas 

sebesar 48,6%, prestasi kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas sebesar 30,2%. dan variabel disiplin kerja, 

motivasi, ketrampilan dan prestasi kerja secara bersama-

                                                           
21
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sama sebesar, 68,5% dan sisanya sebesar 31,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
22

 

Hana Septiani (2018) Pengaruh Kecerdasan 

Emosional, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Tulung agung. Untuk 

mengetahui apakah kecerdasan emosional berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerjakaryawan di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Tulungagung, apakah disiplin 

kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Tulungagung, apakah lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di 

Bank BRI Syariah Mandiri Cabang Tulung Agung, 

apakah ada pengaruh secara simultan kecerdasan 

emosional, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Tulungagung. Menggunakan pendekatan 

kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan data primer. Teknik analisis datanya 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kecerdasan 

Emosional berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

sebesar 29,2%, disiplin kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja sebesar 19,3%, lingkungan kerja 
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berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 39,0% 

dan variabel kecerdasan emosional, disiplin kerja dan 

lingkungan kerja secara simultan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja sebesar 44,1% dan sisanya 55,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
23

 

Rika Okana (2017). Pengaruh Disiplin Kerja, 

Fasilitas Kerja dan Pelatihan Karyawan Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan (studi kasus pada Bank 

Syariah Solo). Untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja, bagaimana 

pengaruh fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja, 

bagaimana pengaruh pelatihan terhadap produktivitas 

kerja dan bagaimana pengaruh disiplin kerja, fasilitas 

kerja dan pelatihan karyawan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan.  Teknik analisis datanya 

menggunakan uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik 

dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja sebesar 26,2%, fasilitas kerja tidak berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja sebesar 03,6%, pelatihan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 33,0% 

dan variabel disiplin kerja, fasilitas kerja dan pelatihan 

secara besama- sama berpengaruh sebesar 38,1% 
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sedangkan sisanya sebesar 68,9% dipengaruhi variabel 

lain diluar penelitian.
24

 

Sahid Syaputra (2017). Pengaruh Semangat 

Kerja dan Disiplin Kerja Terjadi Produktivitas Kerja 

Karyawan pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Apakah 

semangat kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk, apakah 

disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT Midi Utami Indonesia Tbk. 

Menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan data primer. Teknik 

analisis datanya menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier 

berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa semangat kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas  sebesar 18,1%, disiplin kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja sebesar 52,3%, dan  

variabel semangat kerja, dan disiplin kerja  secara 

besama- sama berpengaruh sebesar 72,4% sedangkan 

sisanya sebesar 27,6% dipengaruhi variabel lain diluar 

penelitian.
25

 

Posisi penelitian ini terdapat penelitian 

sebelumnya yaitu meneruskan pada penelitian terdahulu 

yang sama-sama menggunakan variabel disiplin kerja, 
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motivasi dan produktivitas kerja. Selain iu juga sama 

dengan penelitian terdahulu pada bagian motivasi dan 

produktivitas kerja selanjutnya, pada penelitian 

terdahulu juga menggunakan disiplin kerja dan 

produktivitas kerja. 

Penelitian ini menkaji suatu perbedaan pada 

bagian penelitian. Pada penelitian terdahulu metode 

pengambilan sampel menggunkan tehnik sampling tidak 

jenuh, sedangkan dalam penelitian ini metode yang 

digunakan menggunakan sampling jenuh dan jumlah 

responden pada penelitian ini sebanyak 34 sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan lebih banyak. 

 

C. Kerangka pemikiran  

Berdasarkan tujuan penelitian, teori tentang 

motivasi, disiplin kerja, dan produktivitas kerja serta 

penelitian terdahulu diatas, maka kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini adalah:  

H1 

 

 H3 

  

 H2 

 

  

 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

Motivasi 

(X1) 

Disiplin kerja 

(X2) 

Produktivita

s 

(Y) 
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Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa 

motivasi mempengaruhi produktivitas kerja, disiplin 

mempengaruhi produktivitas kerja, serta disiplin kerja 

dan pelatihan mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan Bank BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) 

Syariah Al-Mabrur ponorogo. Penyusunan kerangka 

pemikiran ini mengacu pada buku Sugiyono.
26

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan., belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum jawaban 

yang empirik dengan data.
27

 

1) Hipotesis terkait dengan pengaruh motivasi terhadap 

produktivitas kerja Bank Pengkreditan Rakyat 

Syariah Ponorogo. 

H0 : motivasi tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan Bank       

Pengkreditan Rakyat Syarah Ponorogo. 
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 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D 
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H1 :  motivasi berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan Bank       Pengkreditan Rakyat 

Syarah Ponorogo 

2) Hipotesis terkait dengan pengaruh disiplin terhadap 

produktivitas kerja Bank Pengkreditan Rakyat 

Syariah Ponorogo. 

H0 :  disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan Bank       

Pengkreditan Rakyat Syarah Ponorogo. 

H1 : disiplin kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan Bank       

Pengkreditan Rakyat Syarah Ponorogo 

3) Pengaruh motivasi dan disiplin kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan 

H0 :  Motivasi dan disiplin kerja secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan Bank Pengkreditan Rakat 

Syariah Ponorogo. 

H3 :  Motivasi dan disiplin kerja secara bersama-

sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan Bank Pengkreditan Rakat Syariah 

Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
28

 

Penelitian ini menggunakan penelitian kausal. 

Penelitian kausal adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel 

yaitu variabel bebas/independen (variabel yang 

mempengaruhi) dengan variabel terikat/ dependen 

(variabel yang dipengaruhui), yang selanjutnya dengan 

adanya variabel- variabel tersebut maka selanjutnya akan 

dicari seberapa besar pengaruh antar variabel independen 

terhadap variabel bebas.
29

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BPR Syariah Al-

Mabrur yaitu di jl. Mayjend Sutoyo, No 23, Cekok 

Babadan Ponorogo, Sedangkan waktu penelitian 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, 

(Bandung: Alfabeta,2012), 8.  
29
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dilakukan kurang lebih selama empat bulan mulai 

tanggal 1 agustus 2019 sampai dengan 1 november 2019. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

      Variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

atau karakteristik dari orang, obyek atau kegiatan 

yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.
30

 

a) Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel independen (X) sering disebut 

sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 

variabel bebas. Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen atau terikat.
31

 Variabel independen (X) 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) X1 : Motivasi 

2) X2 : Disiplin Kerja 

Dalam penelitian kuantitatif ini melihat 

pengaruh variabel terhadap objek yang diteliti, 

sehingga dalam penelitian ini ada variabel 

dependen dan variabel independen. Dari situ 
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31
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dapat dicari seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen.
32

 

b) Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel Dependen (Y) merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

(variabel independen), sering disebut variabel 

output, Kriteria, konsekuen. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel 

dependen (Y) dalam penelitian ini adalah 

Produktivitas kerja karyawan pada Bank 

Pengkreditan Rakyat Syariah Al-Mabrur 

Ponorogo. 

 

2. Definisi Operasional 

Untuk memberikan gambaran yang jelas 

mengenai variabel dalam penelitian, maka akan 

dijelaskan definisi operasional masing-masing 

variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Defenisi Operasional Variabel
33

 

Definisi operasional Indikator Sumber 

Motifasi (X2) 

daya pendorong yang 

mengakibatkan 

seseorang anggota 

organisasi mau dan rela 

untuk mengerahkan 

kemampuan dalam 

a. Daya 

pendorong  

b. Kemauan. 

c. Kerelaan  

d. Membentuk 

keahlian 

e. Memiliki 

Sondang P 

Siagian, 

2004. 
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 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2015),80. 
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bentuk keahlian atau 

keterampilan, tenaga 

dan waktunya untuk 

menyelengarakan 

berbagai kegiatan yang 

menjadi tangung 

jawabnya dan 

menunaikan 

kewajibannya, dalam 

rangka pencapaian 

tujuan dan berbagai 

sasaran organisasi yang 

telah ditentukan 

sebelumnya 

ketrampilan 

f. Tanggung 

Keterampilan  

g. Kewajiban 

h. Tujuan  

Disiplin kerja (X1) 

Suatu alat yang 

digunakan para 

manajer untuk 

berkomunikasi dengan 

karyawan agar mereka 

bersedia untuk 

mengubah suatu 

perilaku serta sebagai 

suatu upaya untuk 

meningkatkan 

kesadaran dan 

kesediaan seseorang 

menaati peraturan 

perusahaan dan norma- 

norma sosial yang 

berlaku. 

a. Kehadiran 

b. Ketaatan 

pada 

peraturan 

c. Tingkat 

kewaspadaan 

tinggi 

d. Bekerja etis 

Veitzhal 

Rivai Zainal, 

dkk. 2005. 

Produktivitas Kerja 

(Y) 

Produktivitas kerja 

merupakan hubungan 

a. Kemampuan 

b. Meningkatka

n hasil yang 

dicapai 

Edy 

Sutrisno, 

2009. 
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antara luaran (barang- 

barang atau jasa) 

dengan masukan 

(tenaga kerja, barang, 

uang).  

c. Semangat 

kerja 

d. Pengembanga

n diri 

e. Mutu 

f. Efisiensi 

 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
34

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan BPRS Al-Mabrur Ponorogo 

yang berjumlah 34 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu.
35

 Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik sampling jenuh 

merupakan teknik penentuan sampel bila semua 
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anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pada 

penelitian ini, jumlah karyawan di BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo ada 34 orang. Maka yang menjadi sampel 

adalah 34 orang. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang 

sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 

suatu informasi. Jenis dan sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:
36

 Data primer adalah data 

yang didapat dan diolah langsung oleh obyeknya. Data 

primer yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data 

hasil tanggapan karyawan atau responden dengan 

kuesioner atau angket mengenai variabel- variabel 

penelitian yaitu disiplin kerja dan pelatihan. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data dan mengelola data 

dalam penelitian ini maka digunakan teknik penelitian 

sebagai berikut: 

Kuesioner atau angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 
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yang bisa diharapkan dari responden.
37

 Dalam hal ini, 

respondennya adalah karyawan BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo. 

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian atau pengumpulan data 

adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data atau untuk mengukur nilai 

variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan 

Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang dan atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel Motivasi. Dengan Skala Likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item- item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan.
38

dalam penelitian ini 

instrument yang digunakan adalah kuesioner atau angket. 

Kuesioner dalam penelitian ini ada tiga bagian yaitu 

pernyataan/ pertanyaan yang berhubungan dengan 

disiplin kerja, Motivasi dan produktivitas kerja karyawan 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo. Responden hanya cukup 

memberikan tanda check list (√) pada pilihan jawaban 

yang tersedia. Dalam penelitian ini menggunakan 5 

                                                           
37
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pilihan/ skala dalam menentukan sikap dalam fenomena 

sosial yang dinyatakan dalam pernyataan/ pertanyaan di 

kuesioner/ angket tersebut. Dimasing- masing instrument 

akan diberi jawaban dan niali berdasarkan Skala Likert 

diantaranya:
39

 

1. Sangat Setuju (SS)  (diberi nilai 5) 

2. Setuju (S)   (diberi nilai 4) 

3. Ragu- ragu (RR)  (diberi nilai 3) 

4. Tidak Setuju (TS)  (diberi nilai 2) 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) (diberi nilai 1) 

 
H. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan 

Teknik analisis data dalam penelitian ini/ 

penelitian kuantitatif adalah menunggunakan 

statistik. Metode statistika yang digunakan adalah 

statistika inferensial atau statistika induktif yaitu 

metode statistika yang membahas bagaimana cara 

menganalisis data dan mengambil kesimpulan dengan 

metode tertentu tentang suatu fenomena,pada statistik 

inferensia ini melibatkan pengujian hipotesis 

sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang 

ditarik berdasarkan sampel.
40

 Analisis data adalah 

adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dari 

seluruh responden penelitian dari lapangan atau 

sumber data lain terkumpul.
41

 Analisis datanya 

dengan statistika parametrik yaitu secara umum skala 
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datanya menggunakan interval atau rasio (bentuk data 

kuantitatif/ numerik), dan distribusi data populasinya 

harus memenuhi asumsi normal.
42

  

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan 

pengolahan data menggunakan bantuan program IBM 

SPSS 21 dan Microsof Excel. 

2. Uji kualitas data 

a. Uji validitas 

Validitas yaitu sifat yang menunjukan 

adanya kemampuan suatu instrumen atau alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data. Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrument yang valid atau sahih memiliki validitas 

tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid 

memiliki validitas rendah. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apakah 

yang diinginkan. Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang validitas yang dimaksud. Instrumen yang 

dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrumen 

tersebut sesuai dengan data atau informasi lain 

yang mengenai variabel penelitian yang 
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dimaksud.
43

 Hasil penelitian yang valid bila 

menunjukkan derajat ketepatan atau terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya pada objek penelitian.
44

 

Uji validitas ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan masing-masing skor pertanyaan 

dengan total skor.
45

 Apabila nilai rhitung > rtabel maka 

pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 

dianggap valid. Sedangkan apabila nilai rhitung < 

rtabel maka pertanyaan tersebut tidak valid atau 

gugur. Nilai rtabel dicari dengan degree of freedom (df) =n-

2, dimana n adalah jumlah sampel dan alpha atau 

tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. (tabel nilai r 

product moment).
46

 Untuk mengukur tingkat 

kevalidan diuji dengan rumus korelasi product 

moment. Rumus Korelasi Product Moment yaitu:
47

 

 

 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 
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r = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total dari variabel untuk responden ke-n. 

Pengolahan data menggunakan IBM SPSS 

version 21 yaitu dengan cara pilih menu analysis > 

correlate > bivariate > ok. Lalu lihat pada tabel 

correlation pada kolom person correlation.
48

 

b. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, 

apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama. Uji reliabilitas alat ukur 

dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. 

Secara internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji 

dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang 

ada pada instrument dengan teknik tertentu. Pada 

uji reliabilitas ini alat ukur yang digunakan yaitu 

metode alpha Cronbach.  Alpha Cronbach sangat 

umum digunakan sehingga merupakan koefisien 

yang umum juga untuk mengevaluasi internal 

consistency. Butir kuesioner dikatakan reliabel 

(layak) apabila cronbach’s alpha > 0,60 dan 

dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 

0,60.  

Statistik uji sebagai berikut :
49
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Keterangan: 

  = koefisien reabilitas intrumen 

  = jumlah butir pertanyaan 

  = jumlah varian butir 

  = varian total 

Pengolahan data menggunakan IBM SPSS 

version 21 yaitu dengan cara pilih menu analysis > 

scale > reliability analysis > ok dan lihat pada 

table Reliability Statistic pada kolom Cronbach’s 

Alpha.
50

 

3. Analisis Data 

a) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji data yang 

digunakan untuk mengetahui apakah data 

penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih 

lanjut, guna menjawab hipotesis penelitian.
51

 Uji 

asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji 

kenormalan distribusi 9pola) data. Uji ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi variabel independen dan 

dependen mempunyai distribusi normal atau 

tidak berdistribusi normal. Uji statistic yang 
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digunakan untuk uji normalitas ini adalah uji 

kolmogorov- smornov.
52

 

 Hipotesis : 

                          H0 : Data berdistribusi normal 

                          H1 : Data tidak berdistribusi normal 

 Statistik uji:   

 
   Dimana: 

 n = jumlah data 

 fi = frekuensi 

 fki = frekuensi kumulatif 

 
   Dtabel = D α(n) 

   Keputusan: 

   Tolak H0 apabila Dhitung ≥ Dtabel.
53

 

Apabila pengolahan data menggunakan 

IMB SPSS Version 21 yaitu dengan cara pilih 

menu analyze > Non parametriki test > 1-

sample K-S > ok dan lihat pada tabel One-

Sample kolmogorov-smirnov Test pada nilai 

asymp. Sig. Jika signifikansi lebih dari ∝ (sig. > 

0,05) maka menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal. Dan sebaliknya apabila 

signifikansi kurang dari ∝ (sig. < 0,05) maka 
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menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi 

normal
54

 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk 

mengetahui apakah ada korelasi antar variabel 

independen. Model uji regresi sebaiknya tidak 

terjadi multikolinieritas. Cara mengetahui ada 

tidaknya multikolinieritas adalah: 

a) Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi 

model regresi empiris sangat tinggi, tetapi 

secara individual variabel bebas banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel 

terikat. 

b) Jika antar variabel bebas ada korelasi yang 

cukup tinggi (di atas 0,90) maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

c) Multikolinieritas juga dapat dilihat dari: 

1) Nilai tolerance ≤ 10 maka terjadi 

multikolinieritas dan apabila nilai 

tolerance ≥ 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2) Nilai VIF (Variance Inflation Factory), 

jika VIF ≥ 10 maka terjadi 

multikolinieritas dan apabila nilai VIF ≤ 

10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

d) Adanya multikolinieritas apabila Nilai 

Eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel 

bebas yang mendekati nol. 
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e) Atau nilai VIF diantara 1-10 maka tidak 

terjadi multikolinieritas. 

     Pengolahan data menggunakan IMB SPSS 

Versi 21 yaitu analyze > regression > linier > 

klik statistics pilih covariance matrix, colinierity 

diagnostic > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

coefficient pada kolom Tolerance dan VIF.
 55 

3) Uji heteroskedastisitas 

Dalam uji regresi linier berganda perlu 

uji heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, 

terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap/ sama, maka hal tersebut 

disebut heterosekdastisitas dan jika residual 

variansnya tidak sama atau berbeda, disebut 

sebagai heterosekdastisitas. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heterosekdastisitas.
56

 

Uji heterosekdastisitas dengan 

menggunakan uji glejser yaitu mengusulkan 

untuk meregres nilai absolute residual terhadap 

variabel independen.
57

 Pengolahan data IMB 

SPSS Version 21 yaitu dengan meregresi 

variabel dan mendapatkan variabel residual (Ut) 
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pada tampilan linier regression dengan 

mengaktifkan Unstandardzed residual kemudian 

absolutkan nilai residual (AbsUt) dengan menu 

transform < compute variabel > regresikan 

variabel (AbsUt) sebagai variabel dependen dan 

variabel disiplin kerja dan pelatihan sebagai 

variabel independen dengan cara analyze > 

regression > linier > ok. Lihat hasil pada tabel 

coefficient (a) pada kolom sig. apabila nilai sig. 

> 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas.
58

 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Model 

regresi yanh baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi.
59

 Cara mendeteksi terjadinya 

autokorelasi dengan metode Durbin- Watson, uji 

durbin Watson hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu (frist order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 

konstanta dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lagi diantara variabel bebas. Hipotesis 

yang akan diuji yaitu:
60
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 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2009), 121-122.  
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H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

Pengolahan data menggunakan IMB 

SPSS Versi 21 yaitu dengan cara pilih menu 

analyze > regression > linier > klik statistics 

pilih Durbin- Watson, Estimates, covariance 

matrix, model fit, colinearity diagnostic > ok, 

selanjutnya lihat pada tabel model summry pada 

kolom Durbin- Watson.
61

 

Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi:
62

 

 

Table 3.2 

Kriteria Pengujian Autokorelasi 

Hipotesis Keputusan Jika 

tidak ada autokorelasi 

positif 
Tolak 0 < d < dl 

tidak ada autokorelasi 

positif 
No desicison dl < d < du 

tidak ada korelasi 

negatif. 
Tolak 4-dl < d < 4 

tidak ada korelasi 

negatif. 
No desicison 4-du ≤ d≤ 4-dl 

tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif. 
tidak ditolak du < d < 4- du 

 

5) Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah uji untuk 

melaksanakan uji regresi, yaitu untuk 

                                                           
61
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62
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21, 104.  
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mengetahui apakah antara variabel independen/ 

bebas (X) dan variabel dependen/ terikat (Y) itu 

berbentuk linier (garis lurus) atau tidak. Kriteria 

yang digunakan dalam uji linieritas ini adalah 

apabila nilai P- value atau ditunjukkan oleh nilai 

sig. > 0,05 dan sebaliknya apabila nilai P- value 

atau ditunjukkan oleh nilai sig. < 0,05 maka data 

tidak linier atau non linier. Apabila data tersebut 

berbentuk linier maka uji akan dilanjutkan ke uji 

regresi linier berganda.
63

  

Pengolahan data menggunakan IMB 

SPSS Versi 21 yaitu dengan cara pilih menu 

analyze > compare mean > means > klik 

options pilih test of linierity > ok, selanjutnya 

lihat pada tabel ANOVA tabel pada kolom 

deviation from linierity.
64

 

4. Analisis Regresi 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk model 

hubungan antara satu variabel dependen dengan 

satu variabel independen. Dalam hubungan ini 

variabel bersifat linier, dimana perubahan pada 

variabel X akan diikuti oleh perubahan pada 

variabel Y secara tetap. Maka, persamaan regresi 

linier sederhana adalah: 
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Dimana:  

Y : Variabel dependen 

a : Konstanta 

β : Koefisien regresi pada variabel X 

e : Eror 

b. Analisis regresi linier berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mencari pola hubungan antara satu variabel 

terikat (dependen) yaitu produktivitas kerja 

dengan dua variabel bebas (independen) yaitu 

disiplin kerja dan pelatihan. Model regresi 

berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
65

 

 

 

 

Keterangan: 

Y =  variabel terikat/ variabel 

dependen 

X = variabel bebas/ variabel 

independen 

β 0, β 1, β 2  = parameter- parameter yang 

populasinya tidak diketahui 

 

Pengolahan data menggunakan IBM SPSS 

version 21 yaitu dengan cara pilih menu analyze 

                                                           
65

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam 

Penelitian,127. 

Y= β0+b1X1 + b2 X 2 + Ꜫ 
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> regression > linier > klik statistic > pilih 

estimates, model fit, R square change, descriptive 

> pilih plot masukan * sdresid untuk y, * zpred 

untuk x dan klik histogram dan normal 

probability plot > klik save pilih unstandarized 

pada predicted value, pilih mean dan individual > 

ok, selanjutnya lihat pada tabel coefficient pada 

kolom B.
66

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji t atau parsial 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen (X) berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel indenpenden 

(Y) dengan = 0,05 atau 5%. Jika thitung > ttabel, 

maka terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen terhadap terhadap variabel 

dependen. Jika thitung < ttabel, maka tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen.
67

 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS 

Versi 21 yaitu dengan cara pilih menu analyze > 

regression > linier > ok, selanjutnya lihat pada 

tabel coefficient pada kolom sig. 

 

b. Uji F atau simultan 

Uji ini digunakan untuk menguji ada atau 

tidaknya pengaruh yang signifikan antara varibel 
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bebas terhadap variabel terkait secara bersama-

sama atau simultan.
68

 

Dengan kriteria sebagai berikut berikut: 

1) Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, artinya 

semua variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

2) Jika Fhiting<Ftabel maka H0 diterima, artinya 

semua variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

Pengolahan data menggunakan IBM SPSS 

versi 21 yaitu dengan cara pilih menu analyze > 

regression > linier > ok, selanjutnya lihat pada 

tabel ANOVA pada kolom sig. 

 

c. Koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel- variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel- variabel 

independen memberikan hampir semua informasi 

                                                           
68

 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi 

(Bandung: Alfabeta, 2012),123. 
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yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen.
69

 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS 

versi 21 yaitu dengan cara pilih menu analyze > 

regression > linier > ok, selanjutnya lihat pada 

tabel Model Sumrry pada kolom Adjusted R 

Square. 

 

  

 

 

                                                           
69
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55 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya BPRS Al-Mabrur 

Ditinjau dari segi sejarah, BPRS Al-Mabrur 

Babadan Ponorogo merupakan BPRS yang pertama 

kali di Kabupaten Ponorogo. BPRS Al-Mabrur 

berdiri berasal dari rasa keprihatinan para anggota 

IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) terhadap 

perekonomian masyarakat Indonesia akibat krisis 

ekonomi terutama muslim di Ponorogo, maka IPHI 

menyelengarakan progam dalam bidang ekonomi 

yaitu merealisasikan pendiri MNT, dan berencana 

untuk mendirikan bank. Berangkat dari program 

IPHI yang diinginkan menagangkat derajat 

perekonomian pengusaha muslim di Ponorogo 

dengan cara memberdayakan potensi sumber daya 

yang cocok dalam masyarakat di Ponorogo, baik 

penyandangan dana maupun perusahaan, maka IPHI 

bermaksud mendirirkan Bank Syariah di Ponorogo.
70

 

Dengan dikembangkannya Bank Syariah di 

Ponorogo, para pendiri Bank berharap bahwa Bank 

Syariah bisa memberikan pelayanan jasa perbankan 

kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani 

oleh lembaga perbankan konvensional karena 

menggunakan system bungga, yang tidak sejalan 
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dengan prinsip syariah. Para pendiri Bank ini 

berharap kepada umat Islam di Ponorogo, yang 

masih mengimani Al-Qur’an sebagai pedoman 

hidupnya dan hadist sebagai pedoman aktivitasnya, 

berkad mendirikan Bank Syariah untuk memberikan 

pelayanan perbankan pada umat yang menolak 

system perbankan non syariah, karena tidak sesuai 

keyakinannya. 

Tujuan lain yang hendak dicapai para pendiri 

adalah bidang ekonomi umat, karena islam 

menghendaki bahwa umat Islam dapa hidup dengan 

layak dan jangan hidup dibawah standar kemiskinan. 

Kita yakin bahwa Bank Syariah yang bekerja atas 

dasar filosofi utama kemitraan dan bersamaan dapat 

mewujutkan perekonomian ang adil dan transparan, 

disisi lain bagi bank dapat terhindar dari bahaya 

negative spread.
71

 

Jadi jelas, bahwa bank ini didirikan agar 

umat dapat melaksanakan Islam secara 

komperhensip yaitu meliputi segala aspek kehidupan 

secara islami, namun harus pula dikelola secara 

profesional agar Bank dapat tumbuh dan 

berkembang secara sehat, serta selalu istiqomah 

memegang teguh prinsip-prinsip syariah yang telah 

digariskan didalam fatwa MUI/Dewan Syariah 

Nasional. Ide awal pendirian Bank Syariah dimotori 

oleh IPHI Jawa Timur Sekitar tahun 1996 dan 
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merupakan salah satu program organisasi, dimana 

setiap kabupaten diberi modal awal kurang lebih 

sebesar Rp. 62.500.00, -(enam puluh dua juta lima 

ratus ribu rupiah) termasuk kabupaten Ponorogo. 

Yang ditempati direkening BNI Cabang Surabaya. 

 

2. Visi dan Misi BPR Syariah Al-Mabrur  

a. Visi: menjadi Bank Syariah yang amanah dalam 

membangun ekonomi umat. 

b. Misi: 

1) Mendorong umat untuk melaksanakan 

ekonomi syariah secara kaffah 

2) Memberikan pelayanan prima kepada 

nasabah 

3) Mengembangkan sumber daya insani (SDI) 

yan profesionaldan amanah 

4) Mewujudkan tata kelola perusahaan yang 

baik  

5) Memberikan manfaat dan berkah kepada 

sharehorders maupun stakeholders 

 

3. Tujuan BPR Syariah Al-Mabrur 

      Tujuan yang ingin dicapai adalah 

a. Perbaikan ekonomi umat, dengan cara mobilitas 

dana masyarakat yang belum diserap oleh 

perbankan non syariah dan menyalurkan kembali 

kepada usaha kecil dan menengah dengan prinsip 

bagi hasil.  
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b. Memberi pelayanan masyarakat secara alami, 

berupa:  

 

1) Sistem kemitraan  

2) Pembiayaan bersama secara bagi hasil  

3) Membatasi usaha yang bersifat spekulatif 

4) Tidak membiayai usaha yang menghasilkan 

produk yang diharamkan agama 

5) Mengembangkan usaha yang halal 

6) Menunbuhkan rasa kebersamaan 

 

4. Lokasi BPR Syariah Al-Mabrur 

     BPR Syariah Al-Mabrur mempunyai satu kantor 

pusat dan dua kantor cabang. Adapun alamat dari 

masing-masing kantor tersebut adalah sebagai 

berikut:
72

 

a. Kantor pusat berada di Jl. Mayjend Sutoyo No. 

23 Telp (0352481178) Fax. (0352)484647 

Ponorogo. 

b. Kantor Kas berada di Jl. PB. Sadirman No. 8 

Telp. (0352)373270 Balong, Ponorogo. Kantor 

Cabang berada di Jl. Kapten Saputra No. 13 Telp 

(0351)463450 Taman, Madiun. 

 

5. Struktur Organisasi BPR Syariah Al-Mabrur 

     BPR Syariah Al-Mabrur dipimpin direksi yang 

secara tidak langsung diawasi oleh dewan komisaris 

                                                           
72
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dalam hal operasionalnya, sedangkan produk-produk 

simpanan dan pembiayaan diawasi oleh dewan 

pengawas syariah. Adapun susunan organisasi BPR 

Syariah Al-Mabrur secara lengkap adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo 
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B. Hasil Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika item pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut.
73

 

Apabila nilai rhitung > rtabel maka pertanyaan 

yang digunakan dalam penelitian ini dianggap valid. 

Sedangkan apabila nilai rhitung < rtabel maka 

pertanyaan tidak valid atau gugur. 

Nilai rtabel dicari dengan degree of freedon 

(df) = n-2 dimana n adalah jumlah sampel dan alpha 

atau tingkat signifikansi 0,05 atau 5% (tabel nilai r 

product moment). Berikut ini adalah hasil uji 

validitas dari variabel motivasi. Pelatihan dan 

produktivitas kerja karyawan. 

a) Validitas Instrumen Motivasi (X1) 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Motivasi 

No Item rhitung rtabel Keterangan 

X1.1 0,920 0,399 Valid 

X1.2 0,735 0,399 Valid 

X1.3 0,924 0,399 Valid 

X1.4 0,854 0,399 Valid 

X1.5 0,719 0,399 Valid 

                                                           
73
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X1.6 0,727 0,399 Valid 

X1.7 0,899 0,399 Valid 

X1.8 0,888 0,399 Valid 

X1.9 0,924 0,399 Valid 

X1.10 0,476 0,399 Valid 

No. Item rhitung rtabel  Keterangan  

X1.11 0,772 0,399 Valid 

X1.12 0,836 0,399 Valid 

X1.13 0,819 0,399 Valid 

X1.14 0,643 0,399 Valid 

X1.15 0,784 0,399 Valid 

X1.16 0,827 0,399 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21. 

Berdasarkan tabel 4.1 variabel motivasi 

terdapat 16 item pertanyaan dan setelah 

dilakukan pengujian validitas, semua item 

memiliki rhitung > rtabel, maka semua item variabel 

disiplin kerja disebarkan pada responden asli. 

b)  Validitas Instrumen Disiplin Kerja (X2)  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Disiplin Kerja 

No item rhitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,839 0,399 Valid 

X2.2 0,705 0,399 Valid 

X2.3 0,855 0,399 Valid 

X2.4 0,846 0,399 Valid 

X2.5 0,714 0,399 Valid 

X2.6 0,579 0,399 Valid 

X2.7 0,732 0,399 Valid 

X2.8 0,793 0,399 Valid 
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Sumber: Data diolah dengan SPSS 21. 

Berdasarkan tabel 4.2 Instrumen Disiplin 

Kerja terdiri dari 8 item pertanyaan. Setelah 

dilakukan pengujian validitas dengan ketentuan 

rhitung >rtabel maka item tersebut valid sedangkan 

jika rhitung < rtabel maka item tersebut tidak valid, 

sehingga tidak digunakan/ disebar pada 

responden asli.  

c) Validitas Instrumen Produktivitas Kerja 

Karyawan (Y) 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Produktivitas Kerja Karyawan 

No item rhitung rtabel Keterangan  

Y.1 0,771 0,399 Valid 

Y.2 0,629 0,399 Valid 

Y.3 0,723 0,399 Valid 

Y.4 0,779 0,399 Valid 

Y.5 0,651 0,399 Valid 

Y.6 0,526 0,399 Valid 

Y.7 0,624 0,399 Valid 

Y.8 0,572 0,399 Valid 

Y.9 0,446 0,399 Valid 

Y.10 0,691 0,399 Valid 

 Sember: Data diolah dengan SPSS 21  

 

Berdasarkan tabel 4.3 Intrumen pelatihan 

terdiri dari 12 item pertanyaan. Setelah dilakukan 

pengujian validitas dengan ketentuan rhitung > rtabel 

maka item tersebut valid, sedangkan jika rhitung < 

rtabel maka item tersebut tidak valid, sehingga 
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tidak digunakan / disebar pada responden asli. 

Item X2.9 dan X2.11 adalah item yang tidak 

valid karena nilai rhitung < rtabel maka tidak 

disebarkan pada karyawan BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala dan penggunaan alat 

pengukuran yang sama. Butir kuesioner 

dikatakan reabel (layak) apabila cranbach’s alpa 

> 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika nilai 

cronbach’s alpha < 0,60. Jumlah responden 

sebanyak 34 responden untuk try out (uji coba). 

Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari variabel 

motivasi, disiplin kerja dan produktifitas kerja.  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

keterangan 

Motivasi 0,770 Reliabel 

Disiplin Kerja 0,783 Reliabel 

Produktifitas Kerja 0,743 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21. 

      

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui 

bahwa hasil pengujian reliabilitas seluruh 

variabel dalam penelitian ini memiliki nilai 
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cronbach’s alpha > 0,60, maka seluruh variabel 

tersebut menyatakan reliabel. 

 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1.  Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Variabel dalam penelitianini terdiri dari 

motivasi (X1) dan didiplin kerja (X2) sebagai 

variabel terikat (dependen). Data variabel-variabel 

tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah 

disebar kepada responden penelitian, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini. 

a. Hasil sekor kuesioner motivasi kerja (X1) 
Tabel 4.5 

Skor Kuesioner Motivasi 

No. 

item 

Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

RR 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% Total 

X1.1 14 41,2 18 52,9 2 5,9 0 0 0 0 34 

X1.2 10 29,4 21 61,8 3 8,8 0  0 0 34 

X1.3 13 38,2 13 38,2 7 20,6 1 2,9 0 0 34 

X1.4 10 29,4 19 55,9 4 11,8 1 2,9 0 0 34 

X1.5 13 38,2 12 35,3 9 26,5 0 0 0 0 34 

X1.6 9 26,5 18 52,9 7 20,6 0 0 0 0 34 

X1.7 8 23,5 23 67,6 3 8,8 0 0 0 0 34 

X1.8 14 41,2 18 52,9 2 5,9 0 0 0 0 34 

X1.9 9 26,5 22 67,6 3 8,8 0 0 0 0 34 

X1.10 12 35,3 15 44,1 6 17,6 0 0 0 0 34 

X1.11 14 41,2 14 41,2 5 14,7 1 2,9 0 0 34 

X1.12 11 32,4 18 52,9 5 14,7 0 0 0 0 34 

X1.13 11 32,4 20 58,8 3 8,8 0 0 0 0 34 

X1.14 15 44,1 12 35,3 6 17,6 1 2,9 0 0 34 

X1.15 11 32,4 16 47,1 6 17,6 1 2,9 0 0 34 

X1.16 11 32,4 19 55,9 3 8,8 1 2,9 0 0 34 
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              Sumber: Data diolah dengan SPSS 21. 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.5 dapat 

dijelaskan bahwa tanggapan responden tetntang 

kuesioner variabel motivasi adalah: jawaban sangat 

setuju sebesar 34,07%, setuju sebesar 51,20%, ragu-

ragu 13,63%, tidak setuju sebesar 1.10% sangat tidak 

setuju sebesar 0,00%. berikut bagan tentang hasil 

skorkuesioner variabel motivasi (X1):   
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  Gambar 4.2 

 Bagan hasil skor kuesioner motivas 
 

b. Hasil Skor Kuesioner Disiplin kerja  
Tabel 4.6 

Skor Kuesioner Disiplin Kerja 

No. 

item 

 Total 

SS 

% Total 

S 

% Total 

RR 

% Total 

TS 

% Total 

STS 

% Total 

X1.1 17 50,0 17 50,9 0 0 0 0 0 0 34 

X1.2 11 32,4 20 58,8 2 5,9 1 2,9 0 0 34 

X1.3 14 41,4 13 38,2 7 20,6 0 0 0 0 34 

X1.4 12 35,3 20 58,8 2 5,9 0 0 0 0 34 

X1.5 9 26,5 21 61,8 4 11,8 0 0 0 0 34 

X1.6 14 41,4 14 41,2 6 17,6 0 0 0 0 34 
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X1.7 14 41,4 14 41,2 6 17,6 0 0 0 0 34 

X1.8 8 23,5 20 58,8 6 17,6 0 0 0 0 34 

 Sumber: Data diolah dengan SPSS 21. 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.6 dapat 

dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 

kuesioner variabel disiplin kerja adalah: jawaban 

sangat setuju sebesar 36,40%, setuju 51,40% ragu-

ragu sebesar 12,13% tidak setuju sebesar 0,37%, 

sangat tidak setuju 0,00%. berikut bagan tentang 

hasil skor kuesioner variabel disiplin kerja ( X2): 
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Gambar 4.3 

Bagan hasil skor kuesioner variabel disiplin kerja 
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c. Hasil Skor Kuesioner Produktifitas Kerja 

Karyawan 

Tabel 4.7 

Skor Kuesioner Produktifitas Kerja 
No. 

item 

Total 

SS 

% Total 

S 

% Total 

RR 

% Total 

TS 

% Total 

STS 

% Total 

X1.1 8 23,5 24 70,6 2 5,0 0 0 0 0 34 

X1.2 8 23,5 16 47,1 9 26,5 0 0 0 0 34 

X1.3 11 32,4 15 44,1 8 23,5 0 0 0 0 34 

X1.4 10 29,4 19 55,9 5 14,7 0 0 0 0 34 

X1.5 13 38,2 21 61,8 0 0 0 0 0 0 34 

X1.6 11 32,4 17 50,0 6 17,6 0 0 0 0 34 

X1.7 10 29,4 19 55,9 5 14,7 0 0 0 0 34 

X1.8 6 17,6 22 64,7 6 17,6 0 0 0 0 34 

X1.9 5 14,7 23 67,6 6 17,6 0 0 0 0 34 

X1.10 7 20,6 17 50,0 10 29,4 0 0 0 0 34 

   Sumber: data diolah dengan SPSS21. 
 

 Berdasarkan keterangan pada tabel 4.7 dapat 

dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 

kuesioner variabel produktivitas kerja adalah: 

jawaban sangat setuju sebesar 26,25%, setuju 

55,93% ragu-ragu sebesar 16,81% tidak setuju 

sebesar 0,00%, sangat tidak setuju 0,00%. berikut 

bagan tentang hasil skor kuesioner variabel 

produktivitas kerja (X2): 
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Bagan hasil skor kuesioner variabel produktifitas kerja 

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan uji 

kenormalan distribusi (pola) data. Uji statistic 

yang digunakan untuk uji normalitas ini adalah 

uji kolmogrov smirnov. Jika signifikansi lebih 

dari a (sig.>0,05) maka menunjukan bahwa data 

tidak berdistribusi normal.
74

 

                                                           
74

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik, 38.  
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 34 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.40726719 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .126 

Positive .105 

Negative -.126 

Kolmogorov-Smirnov Z .735 

Asymp. Sig. (2-tailed) .652 

a.  Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data.  

Sumber: data diolah dengan SPSS 21. 

           

Berdasarkan table diatas dapat 

ditunjukan bahwa hasil uji normalitas pada tabel 

one- sample Kolmogorov- smirnov test 

diperoleh nilai Aymp sig 0,652 > 0,05. Maka 

data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

c.  Uji  Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas digunakan untuk 

mengetahui apakah kolelasi antara variabel 

independen. Model regresi sebaiknya tidak 

terjadi multikolinieritas juga dapat dilihat dari: 

1) Nilai tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10,00 

maka terjadi multikolinieritas  

2) Nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10,00 

maka tidak terjadi multikolinieritas. 
                             Tabel 4.9 
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Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardi

zed 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 
7.9

92 

5.572  1.434 .161   

motivasi 

(x1) 

.13

2 

.064 .277 2.070 .047 .846 1.182 

disiplin 

kerja (x2) 

.71

1 

.166 .574 4.292 .000 .846 1.182 

a. Dependent Variable: produktifitas kerja (Y) 

  Sumber: data diolah dengan SPSS 21. 

 

Dari Tabel 4.9 diketahui bahwa variabel 

motiivasi memiliki nialai tolerance 0,846 ≥ 0,10 

dan nilai VIF 1,182 ≤ 10 dan variabel disiplin 

kerja mempunyai nilai tolerance 0,86 ≥ 0,10 dan 

nilai VIF 1,182 ≤ 10 sehingga dapat 

disimpulkan dalam model regresi inni tidak 

terjadi gejala multi kolinieritas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam modal regresi terjadi 

ketidak samaan variance dari residual satu 

pengamatan lain. Jika variance dari residual 

satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteros kedastisitas. Uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji glejser. Uji glejser yaitu 
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mengusulkan untuk meregres nilai absolute 

residual terdapat variabel independen. 
Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

          Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) 1.377 3.516  .392 .698   

motivasi 

(x2) 

.019 .040 .094 .485 .631 .846 1.182 

disiplin 

kerja (x2) 

-.025 .105 -.046 -.238 .813 .846 1.182 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

                Sumber: data diolah dengan SPSS 21. 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas 

menunjukan bahwa nilai sig. variabel motivasi 

0,631 > 0,05 dan varibeldisiplin kerja 0,813 > 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

e. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi linier berganda yang 

baik adalah yang tidak memiliki masalah 

autokorelasi. Cara mendeteksi terjadinya 

autokorelasi dengan metode Durbin-Watson, uji 

durbin- Watson hanya digunakan untuk 

autokoreasi tingkat satu (frist order 

autocorrelation) dan mensyaratkan ada 

intercept (konstanta) dalam model regresi dan 
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tidak ada variabel lagi diantara variabel 

independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu:  

  H0: tidak ada autokorelasi  

  H1: ada autokorelasi 

Hipotesis Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif  

Tolak  0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi 

poditif  

No desicison dl<d<du 

Tidak ada autokorelasi 

negatif  

Tolak  4-dl<d<4 

Tidak ada autokorelasi 

negatif  

No desicison  4-du≤d≤4-dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif  

Tidak 

ditolak 

Du<d<4-du 

Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi:
75

 
Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

    Sumber: data diolah dengan SPSS 21 

 

                                                           
75

 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivareite Dengan Program IBM 

SPSS 21,108. 

Model Summary
b
 

Model R R 

Squa

re 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .729
a
 .531 .500 2.484 1.718 

a. Predictors: (Constant), disiplin kerja (x2), motivasi 

(x1) 

b. Dependent Variabel: Produktivitas_kerja 
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Dari hasil Tabel 4.11 diperoleh nilai 

Dw= 1.718, n = 34, k = 2, Du = 1,580 Dl = 

1,333. Sehingga Du < d< 4-Du, (1,580 < 1,718 

< 4- 1,580) yaitu 1,580 < 1,718 < 2,4. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi 

positif atau negative. 

f. Uji Linieritas 

Kriteria yang digunakan dalam uji 

linieritas ini adalah apabila dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier 

apabila nilai P- Value atau ditunjukan oleh nilai 

sig > 0,05 dan sebaiknya apabila nilai P- Value 

atau ditunjukan oleh nilai sig < 0,05 maka data 

tidak linier atau non linier. Apabila data tersebut 

berbentuk linier maka uji akan dilanjutkan ke 

uji regresi linier berganda. 

1) Uji linieritas pada variabel motivasi (X1) 

Tabel 4.12 

ANOVA 

 

  

  

 

 

 

 

 
         Sumber: data diolah dengan SPSS 21. 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

produktifi
tas kerja 

(Y) * 

motivasi 
(x1) 

Between 

Groups 

(Combined) 
245.029 17 14.413 1.419 .244 

Linearity 102.676 1 102.676 10.110 .006 

Deviation 

from 
Linearity 

142.354 16 8.897 .876 .603 

Within Groups 162.500 16 10.156   

Total 407.529 33    
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Hasil nilai P- Value atau ditunjukan 

oleh nilai sig. pada deviation from linierity 

yaitu 0,605 > 0,05 maka garis regresi linier.  

2) Uji linieritas pada variabel disiplin kerja 

Tabel 4.13 

ANOVA 
ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Produktifi 

tas kerja (Y) 

* disiplin 

kerja (x2) 

Between 

Groups 

(Combined) 
294.446 11 26.768 5.20

8 

.001 

Linearity 
189.860 1 189.86

0 

36.9

37 

.000 

Deviation 

from 

Linearity 

104.586 10 10.459 2.03

5 

.079 

Within Groups 113.083 22 5.140   

Total 407.529 33    

          Sumber: data diolah dengan SPSS 21 

 

     Hasil nilai P- Value atau ditunjukan 

oleh nilai sig. pada deviation from 

linierity yaitu 0,079 > 0,05 maka garis 

regresi linier. 

2. Hasil Analisis Regresi 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

1) Analisis pengaruh motivasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan BPRS Al-

Mabrur Ponorogo 

Untuk mengetahui pengaruh antara 

satu variabel independen dengan satu 

variabel dependen, digunakan analisis regresi 

linier sederhana dan untuk mengetahui 

pengaruh secara signifikan antara variabel 

dependen digunakan uji t. hasil uji regresi 
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linier sederhana serta uji t untuk variabel X1 

(motivasi) terhadap Y  (produktivitas kerja) 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) 24.934 4.887  5.103 .000 

Motivasi .239 .073 .502 3.283 .002 

a. Dependent Variable: produktivitas kerja 

        Sumber : Data diolah dengan SPSS 21 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh 

persamaan regresi linier sederhana sebagai 

berikut: 

Y = a + Bx + e 

Y = 24, 934 + 0,239 + e 

Penjelasan persamaan tersebut 

sebagai berikut: 

a) Diperoleh nilai konstan sebesar 24,934 

menyatakan bahwa jika ada motivasi 

maka ada produktivitas kerja adalah 

24,934.  

b) Nilai koefisien regresi variabel motivasi 

sebesar 0,239 artinya, apabila variabel 

independen dianggap konstan, maka 

motivasi akan naik sebesar 0,239. 

     Bedasarkan hasil uji t pada tabel 

diatas, diperoleh perhitungan thitung 
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positif, artinya maka semakin meningkat 

motivasi maka produktivitas kerja 

semakin meningkat pula, dan sebaliknya 

jika motivasi rendah maka produktivitas 

kerja menuru karena thitung>ttabel (3,283 > 

2,040) maka H0 ditolak dan Ha diterima 

atau koefisien regresi signifikan = 

motivasi ada hubunhannya dengan 

produktivitas kerja. 

2) Analisis pengaruh motivasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan BPRS Al-

Mabrur Ponorogo 

Hasil regresi linier sederhana serta uji t untuk 

variabel X2 (disiplin kerja) terdapat 

produktivitas kerja Y sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana X2  

terhadap Y 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 12.232 5.441  2.248 .032 

disiplin 

kerja 

.846 .160 .683 5.283 .000 

a. Dependent Variable: produktivitas kerja 

    Sumber : data diolah dengan SPSS 21 

 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh 

persamaanregresi sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX + e 
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Y = 12,232 + 0,846 + e  

 

 

Penjelasan persamaan berikut sebagai 

berikut:  

a) Nilai koefisien regresi variabel disiplin 

kerja sebesar 12,232 artinya, apabila 

variabel independen dianggap konstan, 

maka pelatihan akan meningkat sebesar 

12,232. 

b) Nilai koefisien regresi variable disiplin 

kerja sebesar 0,846 artinya, apabila 

variabel independen dianggap konstan, 

maka disiplin kerja akan meningkat 

sebesar 0,846. 

      Berdasarkan uji t pada tabel diatas, 

diperoleh perhitungan thitung sebesar 

5,283. Nilai thitung positif, artinya 

semakin meningkatnya disiplin kerja 

mak produktivitas kerja semakin 

meningkat, dan sebaliknya jika disiplin 

kerja rendah maka produktivitas kerja 

rendah. Karena thitung >ttabel (5,283 > 

2,040) maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

disiplin kerja ada hubunganya dengan 

produktivitas kerja karyawan. 

     Dengan berbagai prosesyang telah 

dilakukan diatas maka kesimpulanya 

adalah terdapat pengaruh antara disiplin 
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kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

 

b. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi berganda digunakan 

untuk mencari pola hubungan antara satu 

variabel terikat (dependen) yaitu produktivitas 

kerja karyawan dengan dua variabel berbas 

(independen) yaitu motivasi dan isiplin kerja. 

Tabel 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Dependen Variable: produktifitas kerja (Y) 

         Sumber: data diolah dengan SPSS 21.  

Berdasarkan tabel 4.14 persamaanregresi 

lier berganda dapat disusun sebagai berikut: 

y = β0+ β1X1+ β2X2+Ꜫ 

y = 7,992 +0,132 X1 +711 X2 + Ꜫ 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Nilai konstata sebesar 7,992 menunjukan 

bahwa jika variabel motivasi dan disiplin 

kerja adalah 0, maka produktivitas kerja 

karyawan BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 7.992 5.572  1.434 .161 

motivasi 

(x2) 

.132 .064 .277 2.070 .047 

disiplin 

kerja (x2) 

.711 .166 .574 4.292 .000 
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sebesar 7,992 satuan dengan asumsi factor-

faktor lain dianggap tetap. 

2) Nilai koefisien regresi variabek motivasi 

bernilai positif sebesar 0,132. Hal ini berarti 

jika variabel motivasi ditingkatkan satu 

satuan dengan catatan variabel disiplin kerja 

dianggap konstan, maka akan meningkatkan 

tingkat produktivitas kerja karyawan BPR 

Syariah Al-Mabrur Ponorogo sebesar 0,132. 

Artinya variabel motivasi berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja sebesar 0,132. 

3) Nilai koefisien regresi variabel disiplin kerja 

bernilai positif sebesar 0,711. Hal ini berarti 

jika nilai variabel disiplin kerja ditingkatkan 

satu satuan dengan catatan variabel motivasi 

dianggap konstan, maka akan meningkatkan 

tingkat produktivitas kerja karyawan BPR 

Syariah Al-Manrur Ponorogo sebesar 0,711. 

Artinya variabel pelatihan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja sebesar 0,711. 

c. Uji t atau Parsial  

 Uji ini digunakan untuk menentukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 

atau independen secara individu dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Atau 

menentukan signifikansi atau tidak signifikansi 

dari masing-masing nilai koefisien regresi (X1 

dan X2) secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terkai (Y). Dalam regresi linier berganda, hal ini 
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perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel 

independen memberi pengaruh yang berbeda 

dalam model, untuk pengambilan kesimpulannya 

dinyatakan dengan melihat nilai sig. dan 

membandingkan dengan taraf kesalahan (5%, 

atau 0,05) yang dipakai yakni jika sig < 0,05, dan 

jika thitung >ttabel maka H0 ditolak. 
    Tabel 4.15 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 7.992 5.572  1.434 .161 

motivasi (x2) .132 .064 .277 2.070 .047 

disiplin kerja 
(x2) 

.711 .166 .574 4.292 .000 

a. Dependent Variable: produktifitas kerja (Y)  
Sumber : data diolah dengan SPSS 21. 

     

1) Pengaruh motivasi terhadap produktivitas 

kerja karyawan 

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukan 

bahwa bilai thitung sebesar 2,070 dan nilai sig 

sebesar 0,047 pada α = 5 % (karena 

pengujian dua sisi sehingga 0,05: 2= 0,025) 

maka nilai derajat keabsahan (df) n-k-1 yaitu 

34-2-1=31 (dinamakan k merupakan jumlah 

variabel independen). Dengan nilai ttabel 

sebesar 2,040. Karena nilai thitung sebesar 31 

maka nilai ttabel 2,040 dan nilai sig 2,070 

>ttabel 2,040 dan nilai sig 0,047 < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya motivasi kerja berpengaruh 
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signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo.  

 

2) Pengaruh disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan  

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukan 

bahwa nilai thitung sebesar 4,292 dan nilai sig 

sebesar 0,000. Pada α = 5% ( karena 

pengujian dua sisi sehingga 0,05:2=0,025) 

maka nilai derajat keabsahan (df) n-k-1 yaitu 

34-2-1=31 (dinamakan k merupakan jumlah 

variabel independen). Dengan nilai df sebesat 

31 maka diperoleh nilai ttabel 2,040 dan nilai 

sig. 0,000 < 0,05 maka dapat berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo. 

d. Uji F Atau Simultan  

Uji ini dilakukan dengan melihat apakah 

variabel indenpenden (X1 dan X2) secara 

bersama-sama berpengaruh atau tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

untuk melihat berpengaruh signifikan yang 

terjadi dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikansi dengan nilai tingkat kepercayaan 

0,05. Apabila nilai Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak. 
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Tabel 4.16 

 

       

         

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 17,531 dan nilai sig sebesar 0,000. 

F = (k: n-k-1) (33-2-1) = 30, diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 17,531 > Ftabel sebesar 3,39. Maka 

H0 ditolak dan H1 diterima, artinya motivasi dan 

disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan BPR 

Syariah Al-Mabrur Ponorogo. 

e. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel bebas (motivasi 

dan disiplin kerja) secara serentak terhadap 

variabel terikat (produktivitas kerja karyawan). 

Nilai koefisien diterminasi adalah antara 0-1. 

Nilai R
2
 yang mendekati 1 berarti kemampuan 

variabel – variabel independen dalam atau 

memberikan hamper semua informasi yang 

    ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 216.297 2 108.148 17.531 .000b 

Residual 191.233 31 6.169   

Total 407.529 33    

a. Dependent Variable: produktifitas kerja (Y) 

b.Predictors: (Constant), disiplin kerja (x2), motivasi(x2) 

Sumber: data diolah dengan SPSS 21. 
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dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

 
Tabel 4.17 

 

 

 

 

 
Model Sammary 

Sumber: data diolah dengan SPSS 21. 

 

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukan 

bahwa besarnya nilai R Squere yaitu 0,531. 

dengan demikian besarnya pengaruh variabel 

motivasi dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan sebesar 53,1%.  

Adapun sisanya sebesar       dipengaruhi oleh 

factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

E. Pembahasan 

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Motivasi Rerhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan 

Motivasi menurut Siagian adalah daya 

pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau dan rela untuk mengerahkan 

kemampuan dalam bentuk keahlian atau 

keterampilan, tenaga dan waktunya untuk 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .729a .531 .500 2.484 

a. Predictors: (Constant), disiplin kerja (x1), motivasi (x2) 
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menyelengarakan berbagai kegiatan yang menjadi 

tangung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, 

dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai 

sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya.
76

 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukan 

bahwa secara parsial variabel (X1) berpengaruh 

terhadap variabel produktivitas kerja karyawn, 

artinya jika semakin tinggi tingkat motivasi maka 

semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerjanya. 

Hal ini didukung dengan hasil variabel motivasi 

memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 2,070 > 2,040 

dengan tingkat signifikan 0,047 <0,05 maka hal ini 

berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 menolak H0 

sehingga secara parsial variabel motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

sebesar 0,132.  

Penelitian ini deperkuat dengan hasil 

penelitian terdahulu oleh      Ria Mentari Muslimin, 

Christoffel Kojo, Lucky O.H. Dutong bahwa dalam 

penelitiannya bahwa motivasi kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Pos dan 

Giro Manado. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

statistic thitung. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

apabila disiplin kerja ditaati maka produktivitas kerja 

                                                           
76

 Yuli Suwati, “Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Tunas Hiju Samarinda”, Ilmu 

Adminitrasi Bisnis,1(2013),43. 
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meningkat. Dan sebaliknya apabila kedisiplinan 

tidak dihiraukan maka produktivitas kerja manurun. 

 

2. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang 

digunakan para manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai serta sebagai 

suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati peraturan perusahaan 

dan norma- norma sosia yang berlaku. Sebagai 

contoh, beberapa karyawan terbiasa terlambat untuk 

bekerja, mengabaikan prosedur keselamatan, 

melalaikan pekerjaan, detail yang diperlukan untuk 

pekerjaan mereka, tindakan yang tidak sopan 

kepelanggan, atau terlibat dalam tindakan yang tidak 

pantas. Disiplin karyawan memerlukan alat 

komunikasi, terutama pada peringatan yang bersifat 

spesifik terhadap karyawan yang tidak mau berubah 

sifat dan perilakunya. Penegakan disiplin karyawan 

biasanya dilakukan oleh penyelia. Sedangkan 

kesadaran adalah sikap seseorang yang secara 

sukarela menaati peraturan dan sadar akan tugas dan 

tanggung jawabnya. Sehingga seorang karyawan 

yang dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi 

jika yang bersangkutan konsekuen, konsisten, taat 
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asas, bertanggung jawab atas tugas yang 

diamanahkan kepadanya.
77

 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel (X2) berpengaruh 

produktivitas kerja karyawan artinya jika motivasi 

diperbaiki maka produktivitas kerja meningkat. Hal 

ini didukung dengan hasil variabel motivasi 

memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 4,292 > 2,040 

dengan tingkat siqnifikansi 0,000 > 0,05. Maka hal 

ini berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 dan 

menolak H0, sehingga secara parsial variabel 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja 0,711.  

Penelitian ini deperkuat dengan hasil 

penelitian terdahulu oleh Sulis Arifah bahwa dalam 

penelitiannya bahwa disiplin kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan BPRS 

Sukowati Sragen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

statistic thitung 3,944 > 2,040. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa adanya disiplin kerja merupakan elemen 

penting dalam mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan. Karena dengan adanya motivasi dapat 

meningkatkan produktivitas kerja.  

3. Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan 

                                                           
77

 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia 

untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek, 599.  
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Berdasarkan hasil pengujian secara simultan 

menunjukan bahwa variabel (X1 dan X2) 

Berpengaruh terhadap variabel Y. motivasi dan 

disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan terlihat dari nilai Fhitung > Ftabel yaitu 

17,531 > 3,39 dengan tingkat signifikansi menolak 

H0 sehingga secara simultan atau sama-sama 

variabel motivasi dan disiplin kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan. Sedangkan 

nilai koefisien determinasi (R
2
) pada R aquare 

sebesar 0, 616 atau 61,6% dan sisanya  

Penelitian ini diperkuat dengan hasil 

penelitian terdahulu yang menunjukan bahwa ada 

pengaruh motivasi dan disiplin kerja secara bersama-

sama atau simultan terkait produktivitas kerja 

karyawan.  Penelitian oleh Ria Mentari Muslimin, 

Christoffel Kojo, Lucky O.H. Dutong (2016). 

Analisis Pelatihan, Motivasi dan Disiplin kerja 

terhadap Produktivitas kerja pegawai pada PT.Pos 

dan Giro Manado. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Motivasi (X1) berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan (Y) di BPR Syariah Al-Mabrur 

Ponorogo yaitu diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 

2,070 > 2,040 dengan tingkat signifikansi 0,047 

<0,05 dan pada uji regresi linier berganda untuk 

variabel motivasi sebesar 0,132. Berarti kontribusi 

atau peran variabel disiplin kerja mampu 

menjelaskan variabel produktivitas kerja karyawan 

sebesar 0,132. 

2. Disiplin Kerja (X2) berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan (Y) di BPR Syariah 

Al-Mabrur Ponorogo yaitu diperoleh nilai thitung > 

ttabel 4,292 > 2,040 dengan tingkat signifikansi 0,000 

< 0,05 dan pada uji regresi linier berganda untuk 

variabel disiplin kerja sebesar 0,711 berarti 

kontribusi atau peran variabel disiplin kerja mampu 

menjelaskan variabel produktivitas kerja karyawan 

sebesar 0,711. 

3. Motivasi kerja dan disiplin kerja secara bersama-

sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo yaitu 

diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 17.531 > 3,39 

dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai R 

square sebesar 0,729 menunjukan besarnya 

kontribusi atau peran motivasi dan disiplin kerja 

mampu menjelaskan variabel produktifitas kerja 
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karyawan sebesar 0,729.  Dan diperoleh persamaan 

regresi linier dua variabelnya adalah Y = 7,992 + 

0,132 X1 + 711 X2. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas, maka penulisan ingin 

memberikan beberapa saran yang mungkin dapat 

berguna bagi semua pihak yang berkepentingan 

beberapa saran tersebut antara lain: 

1. Bagi perbankan Syariah, peneliti ini diharapkan 

dapat berguna bagi sebagai bahan masukan tentang 

pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

2. Bagi akademik hendaknya menambahkan literature 

kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai rujukan 

bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian khusus 

dibidang manajemen sumber daya manusia. 

3. Untuk penelitian selanjutnya jumlah sampel dapat 

diperluas lagi agar dapat digeneralisasi dengan 

lingkungan yang lebih luas serta untuk menambah 

atau lebih mengembangkan variabel–variabel yang 

mempengaruhi produktivias kerja karyawan. 

4. Untuk bank BPRS Al-Mabrur Ponorogo harus tetap 

memberi motivasi kepada karyawan agar bisa lebih 

baik untuk kedepannya, selain itu pula kedisiplinan 

harus tetap ditingkatkan agar tetap bisa stabil. 
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