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ABSTRAKS[ 

Penclitian ioi meneliti pengaruh faktor-faktor disiplin kerja terhadap prestasi kerja 
karyawan hotel Majapahit Mandarin Oriental Surabaya. Respondeo yang diteliti adlllah 
para karyawan tetap hotel Majapahit Mandarin Oriental Surabaya. 

PeneJitian ini penting dilakukan karena menurut Hasibuan (2001: 190) kedisiplinan 
merupakall fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting, karena 
semakin baik disiplin karyawan, semakin tingbrl prestasi kerja yang dapat dicapainya. 
Tanpa disipiin yang baik, sulit bagi organisasi atau perusahaan rnencapai hasil yang 
optimal. 

Variabel bebas yang dlgunakan daJarn penelitian ini adalah tata tertib keIja 
perusahaan, pengnwasan manajeriaL dan disiplin prihadi, sedangkan variabel terikatnya 
ada!ah prestasi kerja karyawan hotel Majapahit Mandarin Oriental Surabaya. 

Tujuhpuluh responden telah mengisi kuesioner dan menjadi sumber data penelitian 
ini. Dengan teknik Pearson product moment correlation dan teknik cronbach alpha, data 
penelitian ini telah mt-'1nenuhi syarat valid dan rehabel. Uji hipotesis yang dilakukan 
dengan menggunakan tekllik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh 
ketiga variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dan untuk mengetahui 
pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat 

Fungsi regresi linier berganda dalam penelitian ini adaiah: 
Y - 0,388 + 0,378 Xl + 0,452X2 -'- 0,269X3 

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil bahwa tata tertib kerja pemsahaan, 
pengawasan manajerial, dan disiplin pribadi memiliki pengaruhyang signifikan secard 
bersarna-sama maupun pat'sial terhadap prestasi keIJ8 karyawan hotel Ml'l:japahit Mandarin 
Oriental Surabaya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran untuk pihak rnanajemen hotel Majapahit 
Mandarin Oriental Surabaya adalah perlu selalu lebih mawas diri bahwa dirinya 
mempunyai pengaruh besar bagi disiplin ketja karyawan. Ketegasan dan keteladanannya 
berperan penting dalam mendorong karyawan agar selalu bekeIja sesuai dengan aturau dan 
standar pekerjaan yang berlaku di hotel Majapahit Mandarin Oriental Surabaya, serta harns 
dapat mempertahankan tingkat disiplin keIja dari para karyawan. Manajemen seharusnya 
membantu karyawan menjadi lebih produktif, dengan demikian karyawan akan dapat 
meningkatkan prestasi ketjanya. Dengan meningkatnya prestasi keIja, karyawan seharusnya 
memperoleh kompensasi berupa kenaikan promosi dan peningkatan gaji yang proporsional, 
sehingga karyawan tersebut selalu teringat akan apa yang diharapkan oJeh hotel Majapahit 
Mandarin Oriental Surabaya dan apa yang harus diselesaikan dengan lebih baik. 

Bagi pihak-pihak yang selanjutnya akan rnencoba untuk meneliti faktor-faktor 
disiplin kerja dan pengaruhnya terhadap prestasi keIja, hendaknya memperluas unsur
unsur pembentuk disiplin keIja sehingga diharapkan diperoleh hasil penelitian yang 
menggambarkan disiplin kerja karyawan sebuah perusahaan lebih rnenyeluruh. 
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