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ABSTRAKSI 


MenW1Jt Torrington dan Huat (1994:203) ada tiga faktor yang 
mempengaruhi disiplin kerja karyawan, yaibJ tala tertib kerja perusahaan, 
pengawa'ian manajerial. dan disiplin pribadi. Bertitik tolak dari hal terst"but diatas. 
kiranya perlu dilakukan analisa terhadap disipliu kelja karyawan dengan 
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. sehingga skripsi ini memilih 
judul anal isis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan pada bagian 
produksi PT. Persada Kalpataru Tama Sidomjo. 

Untuk mengetahui pengaruh antara faktor-faktor yang mempellgaruhl 
disiplin keJja terhadap disiplin keJja karyawan digunakan pendekatan statistik 
dengan metode anaJisis regresi linier berganda, dengan metode ini dapat diketahui 
pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kelja terhadap disiplin kerja 
karyawan baik secara berssrr.a-sama Dl&I-'Pun secara parsiaJ yang pada akimya akWI 
diketahui faktor IDona yang mempunyai pengaruh dominon terhadap disiplin keJja 
karyawan dan seberapa besar ptmgsru.'l faktor-faktor yang metDpf!ngaruhi disiplin 
keIja terhadap disiplin kerja karyaw~ yang dapat dilihat dari nHai R2 abru 
koet"isien detenninasi. 

Dari kuisioner yang disebarkan kepada karyaWRll bagian proJuksi PT. 
Persada Kalpan:ru Tama pada bagian model mebel Bermuda Chair sebanyak 40 
sampel, diperoleh nilai yang didapat dari data mentah diolah dengan menggtmakan 
program statistik Microstut.. Nilai tersebut meI1l1r!iukkan FUll sebesar 28,151 dan 
nilai kritis dalam distribusi F dengan tingkat signiflkansi 5% den d~grt'le of freedom 
3 dan 36 adalah 2.&4 yang berarti seroua variabel tata tertib ketja, pengawasan 
manajerial, dan disipiin pribadi berpengaruh terhadap disiplin brja karyawan. 

Secara parsial ketiga variabel fDktor-fBktor yang mempengaruhi disipHn 
keIja masing-masing berpengaruh terhadap displin kerja karyawan, hal inj terlihat 
dari nilai t..est variabel faktor-faktor YBll8 mempengaruhi disiplin kerja yaitu 
berlurut-turut dari PI szmpai p3 adal'lh 4,151; 5,508; 3,947 dimana ililai kritis 
dengan tingket signifikansi 5%adalah ± 2,0211, sedangkan I- dari masing-masing 
variabel bebas adalah 0,3237; 0,4573; 0,3020. Dm basil ini memmjukkan bahwa 
pengawasan manajerial mempunyai pengaruh yang paling besar (dominan) terbadap 
disiplin keIja dibandingkan variabel bebas Jainuya, yaitu sebesar 45,73%, yang 
berarti bahwa pengawasan manajerial terhadap tam tertib kerja dalam perusahaan 
dilakukan secara tegas dan adil serta pihak manajemen mertiadi panutan dalam 
menjalankan tala tertib kerja merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk 
menegakkan disiplin kerja . 

Pengaruh semua variabel faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 
terhadap disiplin kerja adalah 70,11% yang memwjukkan pengaruh yang cukup 
beser. sedangkan sisanya sebesar 29.89 % dipengaruhi oleh faktor lain. 
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