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ABSTRAKSI 

Kedisiplinan kerja merupakan "Salah satu aspek perilaku individu yang 
rnenunjukkan ~jauhmana individu mampu menjalankan peraturan yang teJah 
ditetapkan dalam lingkungan kerjanya. Usaha untuk rnenegakkan kedisiplinan 
kerja di lingkungan kerja bukanlah hal yang mudah, Banyak faklor yang 
mempengaruhi diantaranya adalah perasaan individu tentang keadaan organisasi 
yang menanganinya. Dengan kata lain kedisiplinan kerja karyawan dipengaruhi 
oleh kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan itu sendiri. 

Skripsi ini disusun berdasarkan hasH penelitian yang telah dilakukan untuk 
men.1awab, apakah faktor-faktor kepuasan ke~ia yang terdiri dari pekerjaan itu 
sendiri, gaji, peluang promosi, pengawasan, dan kelompok kerja bersama 
mempunyai pengaruh yang bennakna terhadap kedisiplinan kerja karyawan 
pabrikasi lini usaha hare engine PT. Borna Bisma Indra Surabaya. 

Dengan menggunakan tehnik analisa regresi linier berganda maka setelah 
dilakukan penelitian diketahui bahwa persamaan regresi linier berganda adalah 
sebagai berikut, Y =-O,644+o,230XI+0,385X2+o,415X3+o,20lX4+o,184X~. 

Hasil penelitian meJ1unjukkan bahwa faktor-faktor kepuasan keIja yang 
terdiri dari pekeljaan ilu sendiri, gaji, peluang promosi, pengawasan, dan 
kelompok kerja secara bersama-sama rnempunyai pengarub yang bermakna 
terhadap kedisiplinan kelja karyawan. Hal ini dapat diketahui bahwa dati 

perhitungan uji F diperoleb Fhitung sebesar 42,128 sedangkall Flabel sebesar 2,33 

sehingga Fhitung > F,.bel menunjukkan bahwa hipotesis pertallla terbukti 
kebenarannya. 

Sedangkan untuk menguji hipotesa kedua yakni faktor pekerjaan itu 
sendiri mempunyai pengaruh dominan, mak~ digunakan uji t serta menguji 
keberartian koefisien detenninasi parsial (1'). Dengan lIIenggunakan uji t, 
diketahui bahwa masing-masing faktor kepuasan keIja yang terdiri dari pekerjaan 
itu sendiri, gaji, peluang promosi, pengawasan, dan kelompok ke~ia seeara parsial 
mempunyai pengarub bermakna tcrhadap kedisiplinan kerja karyawan. Masing

masing thllung > ttabcl (1,980), tlutung untuk Xl sebesar 4,118, X2 sebesar 5,773, Xl 
sebesar 7,171, X4 sebesar 2,352, dan X5 sebesar 3;605. Berda~arkan perhitungan 
tersebut lIIaka iJipotesa kedua yang menduga bahwa pekerjaan itu sendiri 
mempunyai pengaruh yang dominan ternyata tidak terbukti kebenarannya, hal ini 
ditunjukkan bahwa faktor peluang promosi (X.1) temyata mempunyai pengaruh 
yang dominan terhadap kedisiplinan kerja karyawan. 

Besamya pellgamh yang disumbangkan olel! faktor-faktor kepuasan kerja 
yang terdiri dari pekerjaan itu sendiri, gaji, peluang promosi, pengawasan, dan 
kelompok kerja karyawan pabrikasi lini usaha hare engine PT. Borna B1sma lndra 
Surabaya adalah sebesar 725% dan diketahui pula sebesar 27,5% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lainnya diluar penelitian. 

Dengan diketahui bahwa faktor peluallg promosi mernpunyai pengaruh 
domillan terhadap kedisiplinan kelja karyawan pabrikasi lini usaha hare engme 
maka diharapkan pihak PT. Boma Bisma lndra Surabaya untuk memberikan 
perhatian dan prioritas ulama terhadap karyawan dalam hal kebijakan promosi 
bagi karyawan tanpa mengabaikan faktor-faktor kepuasan kerja yang lain, 
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