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ABSTRAKSI 

Kedisiplinan keIja merupakan salah satu aspek perilaku individu yang 
menunjukkan sejauhmana individu mampu menjalankan peraturan yang telah 
ditetapkan dalam lingkungan keIja. Kedisiplinan perlu ditegakkan dalam lingkungan 
keIja, Usaha ini tidaklah mudah, Banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya 
adalah perasaan individu tentang keadaan organisasi yang menanganinya, Dengan 
kata lain kedisiplinan kerja karyawan dipengaruhi pula oleh kepuasan kerja yang 
dirasakan oleh para karyawan itu sendiri. 

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis sebempa besar pengaruh faktor
faktor kepuasan keIja berupa gajilupah, pekerjaan itu sendiri, peluang promosi, 
supervisi/pengawasan dan kelompok kerja terhadap kedisiplinan kerja karyawan serta 
untuk mengetahui dati kelima faktor tersebut faktor kepuasan keIja manakah yang 
dominan pengaruhnya terhadap kedisiplinan kerja karyawan opemsional di Kantor 
Pelayanan PBB Surabaya, 

Berkenaan dengan penelitian ini, diambil populasi penelitian seluruh karyawan 
operasional Kantor Pelayanan PBB Surabaya sejumlah 35 orang yang terbagi atas 6 
bagian sesuai struktur organisasi yang ada. 

Sampel dalam penelitian ini memiliki sifat pengukuran yang sarna dengan 
populasi sehingga seluruh anggota populasi memungkinkan untuk menjadi sampeL 

Upaya pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Untuk 
menganalisa data basil kuesioner yang diperoleh maka digunakan analisis regresi 
yang terdiri dati regres! linier berganda, korelasi berganda dan korelasi parsial. 
Kemudian untuk menguji keberartian koefisien diterminasi berganda (R2) serta untuk 
pengujian hipotesa pertama yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kelima 
faktor kepuasan kerja secara bersama-sama dengan kedisiplinan kerja karyawan 
digunakan uji F. Sedangkan untuk menguji keberartian koefisien diterminasi parsial 
(r) serta untuk pengujian hipotesa kedua yaitu faktor pekeIjaan 1tu sendiri merupakan 
faktor yang dominan pengaruhnya terhadap kedisiplinan kerja, maka digunakan uji t. 

Berdasarkan hasil uji F dimana F hitung > F tabel, menunjukkan bahwa 
hipotesis pertama terbukti kebenarannya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 
antam faktor-faktor kepuasan keIja secara bersama-sama dengan kedisiplinan keIja 
karyawan. Hasil uji t dimana t hitung > t tabel, menunjukkan bahwa hipotesa kedua 
yaitu faktor pekeIjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 
kedisiplinan keIja, terbukti pula kebenarannya. 

vi 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH FAKTOR-FAKTOR... RENI AGUSTINI




