
 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Objek Penelitian 

 

4.1.1 Sejarah singkat perusahaan 

 

PT  Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak disektor pertanian di Indonesia. Komoditi yang 

dihasilkan perusahaan tersebut adalah karet, kelapa sawit, teh dan tebu.  

PT  Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan tindak lanjut dari 

restrukrisasi dan konsolidasi BUMN sub sektor perkebunan oleh Pemerintah 

melalui Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1996 tanggal 14 februari 1996 dan 

Akte pendirian perusahaan oleh Notaris Harun Kamil, SH. Dengan Akte nomor 40 

tanggal 11 Maret 1996 yang merupakan penggabungan dari PT  Perkebunan X, 

PT  Perkebunan XXXI, eks proyek PT Perkebunan XI, di lahat dan eks proyek PT  

Perkebunan XXIII di Bengkulu. Akte pendirian perusahaan oleh Notaris Harun 

kamil, SH.tersebut di atas disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat 

keputusan nomor C2835.HT.01.01 tahun 1996 tanggal 3 Agustus 1996 dan telah 

diumumkan dalam tambahan Berita Acara Negara nomor :80 tanggal 4 Oktober 

1996. Bercikal bakal pada perkebunan jaman kolonial Belanda pada tanggal 10 

Desember 1957, Indonesia secara resmi mengambil alih kekuasaan atas 

perkebunan bekas Belanda tersebut. Pada tahun 1963 pembagian wilayah kerja 

berdasarkan komoditi, Lampung dan Palembang yang mempunyai komoditi karet 

digabungkan dalam perusahaan Perkebunan Negara IX (PPN IX) yang berkantor 

pusat di Lampung. Efisiensi pembagian wilayah, kembali diadakan pembagian per 



wilayah melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tanggal 13 April 1968. dengan 

demikian Perusahaan Perkebunan Negara IX berubah nama menjadi Perusahaan 

Perkebunan Negara X, wilayah kerjanya tetap di Provinsi Lampung dan 

Palembang. Berdasarkan Akte notaris GHS Lumban Tobing, SH. nomor 53 

tanggal 30 Juni 1986, PPN X berubah nama menjadi PT Perkebunan X. 

Selain PTP X didirikan juga PTP XXXI yang mengelola dan mengolah 

perkebunan tebu, serta mendirikan pabrik gula Bunga mayang di Provinsi 

Lampung dan Pabrik gula Cinta Manis di Ogan Komering Ilir di Provinsi 

Sumatera selatan. Pada bulan Mei 1994, Menteri Pertanian RI menetapkan 

penggabungan seluruh BUMN disektor pertanian dengan titik fokus sub sektor 

perkebunan. Dalam penggabungan tersebut PTP X dan PTP XXXI digabung 

menjadi satu yaitu kelompok PT Perkebunan Group Lampung. 

Disamping itu juga diserahi tugas untuk mengelola proyek pengembangan bekas 

PTP II dan PTP XXI yang berada di Lahat Provinsi Sumatera selatan dan 

Bengkulu. Kemudian seluruh pengelolaannya dibawahi satu kesatuan manajemen 

dengan nama PT Perkebunan Nusantara VII yang berkantor pusat di Provinsi 

Lampung. 

 



4.1.2 Lokasi Perusahaan 

 

PT  Perkebunan Nusantara VII berkantor pusat di Jalan Teuku umar No.300 

Kedaton Bandar lampung. PT Perkebunan Nusantara VII memiliki Unit usaha 

yang tersebar di Provinsi Lampung sebanyak 10 unit usaha, Sumatera selatan 11 

unit usaha, dan Bengkulu 4 unit usaha serta memiliki 3 unit Bisnis Strategis 

(UBS) yaitu : UBS Bengkulu (7A), UBS Banyu Asin(7B), UBS Muara Enim(7C). 

PT  Perkebunan Nusantara VII mempunyai tiga wilayah kerja di Provinsi 

Lampung, Sumatera selatan, Bengkulu yaitu meliputi : 

 

1. Provinsi Lampung 

 

Unit usaha dan budidaya yang diusahakan Adalah sebagai berikut : 

 

Unit usaha      Budidaya 

 

Kedaton      Kelapa sawit dan karet 

Bergen       Kelapa sawit dan karet 

Way berulu      Karet 

Rejosari      Karet dan kelapa sawit 

Pematang kiwah     Karet 

Waylima      Karet 

Bekri       Kelapa sawit 

Padang ratu      Kelapa sawit 

Tulang buyut      Karet 

Bunga mayang     Gula / Tebu 

 

 



2. Provinsi Sumatera selatan 

Unit usaha      Budidaya 

Betung krawo      Kelapa sawit 

Betung Bentayan      Kelapa sawit 

Musilandas      Karet 

Tebenan/Talangjaya     Karet 

Talang sawit      Kelapa sawit 

Cinta manis      Gula/Tebu 

Sungai lengi inti     Kelapa sawit 

Sungai lengi plasma     Kelapa sawit 

Sungai Niru      Kelapa sawit 

Beringin      Karet 

Baturaja      Karet 

Senabing      Karet dan kelapa sawit 

Pagaralam      Teh 

 

3. Provinsi Bengkulu 

 

Unit usaha      Budidaya 

Talopino      Kelapa sawit 

Padang Pelawi      Karet 

Ketahun      Karet 



 Struktur Organisasi 

PT Perkebunan Nusantara VII mempunyai struktur organisasi lini. Struktur 

organisasi lini adalah struktur organisasi yang didasarkan atas hubungan vertikal 

yang terdapat antara atasan dan bawahan dimana wewenang dan tanggung jawab 

berjalan dari atasan sampai kebawahan. Struktur organisasi bagian sumber daya 

manusia pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandarlampung dapat 

dilihat pada lampiran17. 

 

Struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara VII terdiri dari : 

1. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham yang bertugas mengawasi segala 

tindakan direktur dan menjaga agar tindakan direktur tidak merugikan perusahaan. 

Dewan komisaris berhak memberhentikan Direktur. 

Dewan komisaris tersebut adalah: 

Komisaris Utama  : Drs. Akmaluddin Hasibuan, M.Sc 

Anggota Dewan komisaris : 1. Prof. Dr.Ir. H. M.Saleh Ali, M.Sc 

              2. Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim,Sp.i 

              3. Harun Sulkam, S.H 

              4. Prof. Dr. H. Ahmad Ansjori Mattjik 

              5. Ir. Razali Ishak 

2. Dewan Direksi 

a. Direktur Utama 

 bertugas mengkoordinir Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI), meliputi 

seluruh wilayah hukum perusahaan berkoordinasi dengan para direksi yang 



membantunya dan secara khusus menangani lingkup Manajemen keuangan dan 

personalia karyawan. 

b. Direktur Produksi 

Bertugas mengkoordinir Bagian Tanaman, Bagian pengolahan dan Bagian Teknik 

dalam hal pengemban tugas kultur teknis. Pengolalaan dan produksi siap ekspor 

pada daerah tradisional dan exiting area. 

c. Direktur SDM dan Umum 

Bertugas mengkoordinir  Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian pengkajian 

serta pengembangan, Bagian Sekretariat, Bagian umum dalam hal mengemban 

tugas peningkatan kualitas karyawan melalui pendidikan dan pelatihan – pelatihan 

serta mendampingi unit penelitian dan pengembangan lahan baik dikebun inti 

maupun kebun plasma melalui kerjasama dengan instansi terkait. 

d. Direktur Pemasaran 

Bertugas membawahi Bagian pemasaran mengemban tugas sebagai ujung tombak 

dalam meningkatkan penjualan baik lokal maupun ekspor. Bagian pemasaran 

dituntut secara aktif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya mengingat tingkat 

persaingan yang semakin tinggi akibat pengaruh globalisasi dewasa ini. 

 

Tugas bagian pada Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian Satuan Pengawas Intern (SPI) 

Bagian ini bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian 

terhadap sistem pengendalian, pengolahan, dan pelaksanaan manajemen serta 

memberikan saran-saran dan ide perbaikannya. Bagian SPI ini dipimpin oleh 



seorang Kepala bagian dengan dibantu oleh kepala Urusan (KAUR) pengawasan 

operasional tanaman, Kaur pengawasan administrasi dan SDM, serta Kaur 

evaluasi laporan sistem dan prosedur, Kaur pengawasan Operasional Teknik. 

2. Bagian Tanaman 

Bagian tanaman bertugas menjalankan kebijaksanaan direksi dalam bidang 

pengelolaan tanaman yang meliputi perencanaan, investasi, pemeliharaan dan 

pemungutan hasil sesuai dengan standar teknis budaya dan memperhatikan 

efisiensi baik teknis maupun ekonomis. Kepala bagian tanaman dalam hal ini 

dibantu oleh Kaur administrasi dan evaluasi tanaman, Kaur tanaman tebu, Kaur 

tanaman kelapa sawit, Kaur tanaman karet dan teh, Kaur investasi tanaman. 

3.Bagian Pengolahan 

Bagian pengolahan adalah bagian yang melaksanakan kebijakan Direksi dalam 

Bidang Pengolahan dan di Bantu oleh Kepala Urusan : 

a. Kaur Pengolahan kelapa sawit dan Kaur pengadaan bahan baku 

b. Kaur pengolahan karet dan teh 

c. Kaur pengolahan tebu dan Kaur pengolahan AMDAL 

4. Bagian Teknik 

Bertugas menjalankan kebijakan direksi dalam bidang teknik (mesin,instalasi, 

listrik/air, dan bangunan sipil) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

pemeliharaan teknik di wilayah kerja perusahaan. Kepala Bagian teknik dibantu 

kaur pembangkit listrik, uap, kaur teknik mesin dan instalasi, kaur teknik sipil dan 

pompa irigasi serta kaur administrasi investasi. 

 

 



5. Bagian Pengadaan  

Bagian pengadaan bertugas melaksanakan kebijaksanaan direksi dalam bidang 

pengadaan sarana penunjang kegiatan operasional khususnya kantor direksi 

perusahaan. Kepala bagian pengadaan dibantu oleh Kaur pengadaan barang dan 

sarana produksi, kaur pengadaan barang dan jasa beserta para stafnya. 

6. Bagian Keuangan 

Bertugas melaksanakan kebijaksanaan direksi dalam bidang anggaran, mengelola 

keuangan dan akutansi perusahaan. Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh Kaur 

anggaran dan pengawasan RKAP, Kaur keuangan. 

7. Bagian Personalia/SDM 

Bertugas menjalankan kebijaksanaan direksi dalam bidang peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia dalam perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala 

Bagian SDM dibantu oleh Kaur Personalia, Kaur hak dan kesejahteraan pekerja, 

Kaur pembinaan, Kaur kesehatan dan K3. 

8. Bagian Umum 

Bertugas menjalankan kebijaksanaan direksi dalam bidang rumah tangga 

perusahaan, bidang umum serta hubungan masyarakat ( humas ) dan keamanan 

perusahaan. Kepala Bagian Umum dibantu oleh Kaur hukum dan dan pertanahan, 

Kaur umum dan sosial ekonomi, Kaur PUKLE. 

9. Bagian Pengkajian dan pengembangan 

Bertugas menjalankan kebijaksanaan direksi dalam bidang pengkajian yang 

menunjang hasil produksi dan pengembangan proyek. Kepala Bagian litbang 

dibantu oleh Kaur pengkajian pengembangan teknis ops, Kaur pengkajian 

pengembangan bisnis, dan Kaur plasma dan kemitraan. 



10. Bagian pemasaran 

Bertugas menjalankan kebijaksanaan direksi dalam bidang pemasaran dan 

penjualan produk sehingga berkaitan erat dengan para konsumen didalam dan luar 

negeri. Kepala bagian pemasaran dibantu oleh Kaur pemasaran karet dan sawit, 

Kaur pemasaran gula dan teh, Kaur administrasi dan analisis pasar. 

11. Bagian Akuntansi 

Bertugas menjalankan pemeriksaan keuangan dan anggaran yang digunakan oleh 

perusahaan serta mengelola akuntansi perusahaan. Kepala bagian Akuntansi 

dibantu oleh Kaur Verifikasi, Kaur akuntansi, Kaur PDE/SIM. 

12. Bagian Sekretariat 

Bertugas menjalankan fungsi-fungsi sekretariat dan mengatur anggaran rumah 

tangga perusahaan serta mengatur administrasi perusahaan. Kepala bagian 

sekretariat dibantu oleh Kaur sekretariat/administrasi dan Kaur rumah tangga. 

 

4.1.4 Pelaksanaan Pengawasan Pada Perusahaan 

Suatu perusahaan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, tidak akan 

efektif tanpa fungsi pengawasan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Melakukan peninjauan pribadi langsung sehingga dengan cara ini pengawas 

dapat melihat sendiri bagaimana kerja karyawan melaksanakan pekerjaannya, 

dan mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan karyawan. 

b. Mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan. Atasan mengumpulkan fakta-

fakta melalui laporan lisan yang diberikan oleh karyawan. Dalam hal ini 

pengawasan melalui informasi yang diberikan dari orang-orang tertentu, yang 



dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pekerjaan para karyawan 

yang menjadi bawahan. 

c. Melalui laporan tertulis yang diberikan oleh karyawan pada suatu periode 

tertentu, yakni memeriksa laporan-laporan mengenai ketidakhadiran karyawan, 

pencapaian sasaran kerja dan lainya baik harian, mingguan, bulanan maupun 

tahunan. 

 

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandarlampung untuk mencapai tujuan 

memenuhi target kinerja perusahaan, serta meminimalkan terjadinya kesalahan 

dan penyimpangan, maka perusahaan telah menempuh kebijakan yaitu dengan 

meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan kerja di setiap urusan yaitu 

urusan personalia, urusan hak dan kesejahteraan karyawan, urusan pembinaan 

karyawan dan urusan pelayanan kesehatan k3/poliklinik. Adapun kegiatan 

pengawasan kerja yang dilaksanakan antara lain adalah: 

1. Pengawasan Langsung 

Pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan 

pemeriksaan ditempat terhadap objek yang di awasi secara langsung oleh 

manajer sumber daya manusia, dengan memeriksa pekerjaan yang sedang 

dilakukan untuk mengetahui apakah hasil-hasilnya seperti yang 

dikehendaki dengan cara inspeksi langsung, observasi ditempat maupun 

laporan ditempat. Seperti pengawasan yang dilakukan oleh manajer 

sumber daya manusia yang melakukan pengawasan secara langsung 

dengan mengawasi karyawan di tempat pelaksanaan kerja. 

 



2. Pengawasan tak langsung 

Dalam hal ini para kepala urusan membuat laporan secara berkala atas 

pelaksanaan kerja urusan yang di pimpinnya, kemudian dilaporkan kepada 

manajer bagian sumber daya manusia sebagai bukti pertanggung jawaban 

atas tugas dan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. 

 

Selain pengawasan tersebut diatas, PT Perkebunan Nusantara VII juga melakukan 

pengawasan prefentif dan pengawasan represif terhadap kegiatan kerja 

karyawannya. Pengawasan prefentif dilakukan denagn cara menginformasikan 

sfesifikasi kerja masing-masing karyawan sehingga karyawan  mengetahui 

tugasnya masing-masing. Juga denagn memberlakukan tata tertib karyawan serta 

sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan. Pengawasan 

represif dilakukan setelah terjadinya kesalahan atau penyimpangan, dengan tujuan 

agar tidak terulang lagi, hal ini dilakukan baik dengan memberi teguran secara 

lisan atau secara tertulis dengan memberikan surat peringatan. 

   

4.2 Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini berjumlah 31 orang dengan karakteristiknya dapat 

dilihat dari jenis kelamin, pendidikan dan usia. Responden pada pembahasan ini 

diambil dari seluruh karyawan Bagian Sumber Daya Manusia pada  PT 

Perkebunan Nusantara VII (Persero) di Bandarlampung. Berdasarkan hasil 

kuesioner yang disebar maka diperoleh data tentang responden sebagai berikut: 

1. Responden laki-laki sebanyak 25 orang (80,65%) dan responden 

perempuan sebanyak 6 orang (19,35 %); 



2. Responden yang berusia 21 tahun-30 tahun sebanyak 4 orang (12,90%), 

responden yang berusia 31 tahun-40 tahun sebanyak 15 orang (48,39%), 

dan responden yang berusia 41 tahun-60 tahun sebanyak 12 

orang(38,71%); 

3. Responden yang berpendidikan SMU sebanyak 9 orang (29,03%), 

responden yang berpendidikan Ahli Madya sebanyak 5 orang (16,13%), 

responden yang berpendidikan S1 sebanyak 16 orang (51,61%) dan 

responden yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang (3,22%) 

 

4.3 Analisis Kuantitatif 

 

 

4.3.1 Analisis Korelasi Product Moment antara Pengawasan Kerja dengan 

Kinerja dan Disiplin Kerja Karyawan 

 

 

Telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa di dalam penelitian ini penulis 

menggunakan alat analisis Product moment  untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh pengawasan kerja terhadap kinerja dan disiplin kerja karyawan bagian 

Sumber Daya Manusia pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) di 

Bandarlampung. Dari hasil kuesioner tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

pengawasan kerja dengan kinerja dan disiplin kerja karyawan saling 

mempengaruhi. 

Berdasarkan hasil kuesioner untuk mengetahui nilai korelasi yang berhubungan 

dengan pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan maka digunakan rumus 

korelasi Product Moment sebagai berikut :  

 

 

 

 



N = 31    Σ X
2 
 =16803 

 

 Σ X = 717    Σ Y1
2
 = 15780 

 

 Σ Y1 = 696    Σ XY1 = 16236 

 

 

 

NXY1 – (X) (Y1)                 

 rxy1 =   

  √{(NX
2
) – (X)

2
} {(NY1

2
) – (Y1)

2
} 

 

    31. 16236 – (717) (696)                 

 rxy1 =    

  √{(31. 16803) – (717)
2
}{(31. 15780) – (696)

2
} 

 

503316 –  499032  

 rxy1 =   

  √{520893–514089}{( 489180–484416} 

 

     

   4284           

 rxy1 =  

   √32414256 

 

 

      4284           

 rxy1 =  

  5693,351913 

 

 rxy1 =  0,75245656 (0,752) 

 

 

Berdasarkan hasil kuesioner untuk mengetahui nilai korelasi yang berhubungan 

dengan pengawasan kerja terhadap disiplin kerja karyawan maka digunakan 

rumus korelasi Product Moment sebagai berikut:  

 

N = 31    Σ X
2 
 = 16803 

 

 Σ X = 717    Σ Y2
2
 = 15716 

 

 Σ Y2 = 694    Σ XY2 = 16203 

 

 



NXY2 – (X) (Y2)                 

 rxy2 =    

  √{(NX
2
) – (X)

2
} {(NY2

2
) – (Y2)

2
} 

 

31. 16203 – (717) (694)                 

 rxy2 =    

  √{(31. 16803) – (717)
2
} {(31. 15720) – (694)

2
} 

502293 – 497598               

 rxy2 =   

  √{520893 – 514089} {( 487320 – 481636} 

4695            

 rxy2 =   

       √6804. 5684 

  

4695            

 rxy2 =   

         6218, 83719 

 

 rxy2 =  0,754964289 (0,755)   

 

Hasil perhitungan menunjukan dengan n=31 rxy hitung yang didapat sebesar 

0,752 dan 0,755 sedangkan r tabel sebesar 0,355 (n=31) dengan taraf signifikan 

95%. Hal ini membuktikan bahwa rxy hitung lebih besar dari r tabel atau 

0,752>0,355 dan 0,763>0,355, ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang 

kuat antara pengawasan terhadap kinerja dan disiplin kerja karyawan. 

Sedangkan untuk mengetahui kadar persentase dan pengaruh pengawasan kerja 

terhadap kinerja dan disiplin kerja karyawan maka dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus koefisien determinasi (KD) sebagai berikut : 

KD1 = rxy1
2
 x 100% 

KD1 = 0,75245656 x 100% 

KD1 = 0.566190875 x 100% 

KD1 = 56,62 % 

 

 



KD2 = rxy2
2
 x 100% 

KD2 = 0,754964289 x 100% 

KD2 = 0.569971078 x 100% 

KD2 = 57,00% 

Hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi(KD) sebesar 56,62 dan 57,00% 

% ini berarti variabel pengawasan kerja mempunyai pengaruh kuat terhadap 

kinerja dan disiplin kerja karyawan sedangkan sisanya sebesar 43,38% dan 

43,00% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Pengujian kebenaran hipotesis digunakan uji t dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Apabila t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, 

2. Apabila t hitung < t tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

Dengan perhitungan seperti berikut ini: 

  rxy1√(n-2) 

 t1  =  ————— 

  √1-rxy1² 

 

          0,752√(31-2) 

 t1 =  ————— 

          √1-(0,752)² 

 

  4,052 

 t1  =  ————— 

  0,659 

 

 t1 =   6,149 

 

 

 

rxy2√(n-2) 

t2 =  ————— 

  √1-rxy2² 

 

 

 



  0,763√(31-2) 

 t2  =  ————— 

  √1-(0,763)² 

 

  4,111 

 t2  =  —————   

0,646  

  

 t2  =  6,364 

 

Hasil perhitungan uji t menunjukkan t hitung1  sebesar  6,149 dan t hitung2 

sebesar 6,364 sedangkan pada tabel keyakinan 95% atau α = 1,697. Hasil   

perhitungan tersebut maka t hitung > t tabel, dengan demikian maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Maka dapat di ketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan 

koefisien determinasi terdapat pengaruh yang kuat antara pengawasan kerja 

dengan kinerja dan disiplin kerja karyawan bagian sumber daya manusia pada  

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandarlampung. 

 

4.4 Analisis Kualitatif  

4.4.1 Hasil Kuesioner Mengenai Pengawasan Kerja   

 

Jika perusahaan dapat melakukan pengawasan kerja dengan baik maka kinerja dan 

disiplin kerja karyawan akan tinggi. Sebaliknya jika pengawasan kerja dalam 

perusahaan kurang atau tidak efektif maka hal ini akan berakibat kinerja dan 

disiplin kerja karyawan akan rendah. 

Secara kualitatif pelaksanaan pengawasan kerja yang telah dilakukan perusahaan 

dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh responden. Berikut disajikan 

tabulasi jawaban responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tentang 

pengawasan kerja. 



Tabel 6. Pernyataan responden mengenai standar pelaksanaan kerja yang 

ditetapkan oleh pimpinan 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya, sudah jelas 

Kurang jelas 

Tidak jelas 

19 

12 

- 

61,29% 

38,71% 

- 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 2),2009 

 

 

Tabel 6 menunjukan bahwa dari 31 responden, 19 orang (61,29%) menyatakan 

bahwa sudah jelas tentang standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan 

mereka, 12 orang (38,71%) menyatakan kurang jelas akan standar pelaksanaan 

kerja yang ditetapkan pimpinan. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar 

karyawan menyatakan sudah jelas tentang standar pelaksanaan kerja yang 

ditetapkan oleh pimpinan. 

 

Tabel 7. Pernyataan responden mengenai apakah pimpinan menentukan ukuran 

pelaksanaan pekerjaan 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya 

Kadang-kadang 

Tidak jelas 

13 

15  

3 

41,93% 

48,39% 

9.68% 

Jumlah 31 100% 

Sumber: data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 2),2009 

 

Hasil Tabel 7  memperlihatkan bahwa dari 31 responden, 13 orang (41,93%) 

menyatakan bahwa pimpinan selalu menentukan pengukuran pelaksanaan 

pekerjaan, 15 orang (48,39%) menyatakan bahwa pimpinan kadang-kadang saja 

melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan pekerjaan atau hasil yang dicapai, 

dan 3 orang (9,68%) yang menyatakan bahwa pimpinan tidak melakukan 

pengukuran pelaksanaan.  

 



Tabel 8. Pernyataan responden mengenai apakah pimpinan selalu melakukan 

tindakan koreksi setiap pekerjaan 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya 

Kadang-kadang 

Tidak  

17 

13 

1 

54,84% 

41,93% 

 3,23% 

Jumlah 31 100% 

Sumber: data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 2),2009 

 

 

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa dari 31 responden yang menjawab tentang 

pimpinan selalu melakukan tindakan koreksi setiap pekerjaan dengan persentase 

yang menjawab ya sebanyak 17 orang (54,84%). Kadang-kadang sebanyak 13 

orang (41,93%), dan tidak 1 orang (3,23%). Hal ini menunjukan sebagian besar 

responden menyatakan bahwa pimpinan mereka selalu melakukan tindakan 

koreksi terhadap setiap pekerjaan.  

 

Tindakan koreksi sangat diperlukan apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan. Dari tindakan koreksi tersebut kita dapat 

mengetahui sesuai atau tidak pelaksanaan kerja dengan rencana kerja sehingga 

dapat diambil suatu tindakan standar diubah atau pelaksanaan kerja yang 

diperbaiki (keduanya dapat dilakukan bersamaan. 

 

Tabel 9. Pernyataan responden mengenai tindakan atasan terhadap bawahan  

     yang tidak hadir dengan alasan yang kurang jelas 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya, ditegur 

Kadang-kadang ditegur 

Tidak pernah ditegur 

7 

24 

- 

22,58% 

77,42% 

- 

Jumlah 31 100% 

Sumber: data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 2),2009 

 



Pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa dari 31 responden yang menjawab tentang 

tindakan atasan terhadap bawahan yang tidak hadir dengan alasan yang kurang 

jelas dengan persentase yang menjawab ya,ditegur sebanyak 7 orang (22,58%) 

dan persentase yang menjawab kadang-kadang sebanyak 24 orang (77,42%).Hal 

ini menunjukan sebagian besar responden menyatakan bahwa pimpinan mereka 

kadang-kadang menegur karyawan yang tidak hadir dengan alasan yang tidak 

jelas.  

 

Tabel 10. Pernyataan responden mengenai apakah atasan selalu meminta  

     memperbaiki kembali kesalahan dalam melakukan pekerjaan 

   

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya 

Kadang-kadang  

Tidak pernah  

12 

19 

- 

38,71% 

61,29% 

- 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 2),2009 

 

 

Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa dari 31 responden yang menjawab tentang 

atasan yang selalu meminta memperbaiki kembali kesalahan dalam melakukan pe 

kerjaan  dengan persentase yang menjawab ya meminta diperbaiki sebanyak  12 

orang (38,71%) dan persentase yang menjawab kadang-kadang meminta 

diperbaiki sebanyak 19 orang (61,29%). Hal ini menunjukan sebagian besar 

responden menyatakan bahwa dalam melakukan kesalahan pimpinan kadang-

kadang meminta diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 11. Pernyataan responden mengenai cara pelaksanaan pekerjaan yang  

     selalu berpedoman pada rencana kerja organisasi  

  

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya 

Kadang-kadang  

Tidak  

8 

19 

4 

25,81% 

61.29% 

12,90% 

Jumlah 31 100% 

Sumber: data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 2),2009 

 

 

Pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa dari 31 responden yang menjawab tentang cara 

pelaksanaan pekerjaan yang selalu berpedoman pada rencana kerja organisasi 

dengan persentase yang menjawab ya sebanyak  8 orang  (25,81%), persentase 

yang menjawab kadang-kadang sebanyak 19 orang (61,29%) dan persentase yang 

menjawab tidak sebanyak 4 orang (12,90%). Hal ini menunjukan sebagian besar 

responden menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan pimpinan kadang-

kadang berpedoman dengan rencana kerja yang ditetapkan perusahaan. 

 

Tabel 12. Pernyataan responden mengenai apakah pimpinan menetapkan target  

     waktu penyelesaian  

   

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya 

Kadang-kadang  

Tidak  

8 

19 

4 

25,81% 

61.29% 

12,90% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 2),2009 

 

 

Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa dari 31 responden yang menjawab tentang 

pimpinan yang menetapkan target waktu penyelesaian dengan persentase yang 

menjawab ya sebanyak  8 orang (25,81%), persentase yang menjawab kadang-

kadang sebanyak 19 orang (61,29%) dan persentase yang menjawab tidak 

sebanyak 4 orang (12,90%). Hal ini menunjukan sebagian besar responden 



menyatakan bahwa pimpinan kadang-kadang menentukan target waktu 

penyelesaian setiap pekerjaan. 

 

Tabel 13. Pernyataan responden mengenai apakah pekerjaan yang telah dicapai  

     hasilnya dilaporkan pada atasan 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya 

Kadang-kadang  

Tidak  

15 

11 

5 

48,39% 

35,48% 

16,13% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 2),2006 

 

Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa dari 31 responden yang menjawab tentang 

pekerjaan yang telah dicapai hasilnya dilaporkan kepada atasan dengan persentase 

yang menjawab ya dilaporkan sebanyak  15 orang (48,39%), persentase yang 

menjawab kadang-kadang dilaporkan sebanyak 11 orang (35,48%) dan persentase 

yang menjawab tidak sebanyak 5 orang (16,13%). Hal ini menunjukan sebagian 

besar responden menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan yang telah 

dicapai hasilnya dilaporkan pada atasan dan ini merupakan bentuk komunikasi 

antara atasan dan bawahan yang baik. 

 

Tabel 14. Pernyataan responden mengenai apakah dalam bekerja atasan selalu 

     mengawasi 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya, diawasi 

Kadang-kadang diawasi  

Tidak pernah diawasi 

9 

18 

4 

29,03% 

58,07% 

12,90% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 2),2009 

 

Pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa dari 31 responden yang menjawab tentang 

pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam melakukan pekerjaan dengan 

persentase yang menjawab ya diawasi sebanyak  9 orang (29,03%), persentase 



yang menjawab kadang-kadang diawasi dilaporkan sebanyak 18 orang (58,07%) 

dan persentase yang menjawab tidak  diawasi sebanyak 4 orang (12,90%). Hal ini 

menunjukan sebagian besar responden menyatakan bahwa dalam melakukan 

pekerjaan kadang-kadang pimpinan melakukan pengawasan terhadap proses 

pelaksanaan pekerjaan. 

 

Tabel 15. Pernyataan responden mengenai apakah atasan memperhatikan masalah  

     pemberian sangsi atau hukuman secara tegas  

  

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya 

Kadang-kadang  

Tidak  

11 

20 

- 

35,48% 

64,52% 

- 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 2),2009 

 

Pada Tabel 15 dapat dilihat bahwa dari 31 responden yang menjawab tentang 

pimpinan yang memperhatikan masalah pemberian sangsi atau hukuman secara 

tegas dengan persentase yang menjawab ya sebanyak  11 orang (35,48%) dan  

persentase yang menjawab kadang-kadang dilaporkan sebanyak 20 orang 

(64,52%). Hal ini menunjukan sebagian besar responden menyatakan bahwa 

kadang-kadang pimpinan memberikan hukuman atau sangsi tegas terhadap 

karyawannya dalam proses pelaksanaan pekerjaan. 

 

4.4.2 Hasil Kuesioner Mengenai Kinerja Karyawan   
  

 

Tabel 16. Pernyataan responden mengenai kinerja karyawan pada perusahaan  

     rendah 

   

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak Setuju  

Kurang Setuju 

Setuju  

10 

18 

3 

32,26% 

58,06% 

 9,68% 

Jumlah  31  100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 



Tabel 16 menunjukan  bahwa dari 31 responden yang menjawab mengenai kinerja 

karyawan yang rendah pada perusahaan dengan persentase yang menjawab setuju 

sebanyak  10 orang (32,26%), persentase yang menjawab kurang setuju sebanyak 

18 orang (58,06%) dan persentase yang menjawab tidak setuju jika kinerja 

karyawan pada perusahaan dikatakan rendah sebanyak 3 orang (9,68%). Hal ini 

menunjukan sebagian besar responden menyatakan bahwa kurang setuju jika 

perusahaan dikatakan memiliki kinerja karyawan yang rendah. 

 

Tabel 17. Pernyataan responden mengenai tanggung jawab penyelesaian tugas 

     pada perusahaan buruk  

      

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak Setuju  

Kurang Setuju 

Setuju  

6 

21 

4 

19,36% 

67,74% 

12,90% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

 

Tabel 17 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

tanggung jawab penyelesaian pada perusahaan buruk dengan persentase yang 

menjawab setuju sebanyak  6 orang (19,36%), persentase yang menjawab kurang 

setuju sebanyak 21 orang (67,74%) dan persentase yang menjawab tidak setuju 

jika tanggung jawab penyelesaian tugas pada perusahaan dikatakan buruk 

sebanyak 4 orang (12,90%). Hal ini menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan bahwa kurang setuju jika perusahaan dikatakan memiliki tanggung 

jawab penyelesaian tugas yang buruk pada perusahaan. 

 

 

 

 



Tabel 18. Pernyataan responden mengenai faktor-faktor yang menentukan kinerja     

paling penting adalah kecakapan  

  

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak Setuju  

Kurang Setuju 

Setuju  

9 

19 

3 

29,03% 

61,29% 

  9,68% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

 

Tabel 18 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting adalah kecakapan dengan 

persentase yang menjawab setuju sebanyak  9 orang (29,03%), persentase yang 

menjawab kurang setuju sebanyak 19 orang (61,29%) dan persentase yang 

menjawab tidak setuju jika faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting 

adalah kecakapan sebanyak 3 orang (9,68%). Hal ini menunjukan sebagian besar 

responden menyatakan bahwa kurang setuju jika faktor-faktor yang menentukan 

kinerja paling penting adalah kecakapan. 

 

Tabel 19. Pernyataan responden mengenai faktor-faktor yang menentukan kinerja  

     paling penting adalah pengalaman  

   

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak Setuju  

Kurang Setuju 

Setuju  

11 

18 

2 

35,48% 

58,07% 

  6,45% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

 

Tabel 19 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting adalah pengalaman dengan 

persentase yang menjawab setuju sebanyak  11 orang (35,48%), persentase yang 

menjawab kurang setuju sebanyak 18 orang (58,07%) dan persentase yang 

menjawab tidak setuju jika faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting 



adalah pengalaman sebanyak 2 orang (6,45%). Hal ini menunjukan sebagian besar 

responden menyatakan bahwa kurang setuju jika faktor-faktor yang menentukan 

kinerja paling penting adalah pengalaman. 

 

Tabel 20. Pernyataan responden mengenai faktor-faktor yang menentukan kinerja  

     paling penting adalah keterampilan 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak Setuju  

Kurang Setuju 

Setuju  

6 

24 

1 

19,35% 

77,42% 

3,23% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

 

Tabel 20 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting adalah keterampilan dengan 

persentase yang menjawab setuju sebanyak 6 orang (19,35%), persentase yang 

menjawab kurang setuju sebanyak 24 orang (77,42%) dan persentase yang 

menjawab tidak setuju jika faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting 

adalah keterampilan sebanyak 1 orang (3,23%). Hal ini menunjukan sebagian 

besar responden menyatakan bahwa kurang setuju jika faktor-faktor yang 

menentukan kinerja paling penting adalah keterampilan. 

 

Tabel 21. Pernyataan responden mengenai faktor-faktor yang menentukan kinerja  

     paling penting adalah tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak Setuju  

Kurang Setuju 

Setuju  

12 

18 

1 

38,71% 

58,06% 

3,23% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

 



Tabel 21 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting adalah tanggung jawab 

terhadap penyelesaian tugas dengan persentase yang menjawab setuju sebanyak  

12 orang (38,71%), persentase yang menjawab kurang setuju sebanyak 18 orang 

(58,06%) dan persentase yang menjawab tidak setuju jika faktor-faktor yang 

menentukan kinerja paling penting adalah tanggung jawab terhadap penyelesaian 

tugas sebanyak 1 orang (3,23%). Hal ini menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan bahwa kurang setuju jika faktor-faktor yang menentukan kinerja 

paling penting adalah tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas. 

 

 

Tabel 22. Pernyataan responden mengenai faktor-faktor yang menentukan kinerja  

     paling penting adalah ketaatan kepada peraturan 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak Setuju  

Kurang Setuju 

Setuju  

7 

18 

6 

22,58% 

58,06% 

19,36% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

Tabel 22 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting adalah ketaatan kepada 

peraturan dengan persentase yang menjawab setuju sebanyak 7 orang (22,58%), 

persentase yang menjawab kurang setuju sebanyak 18 orang (58,06%) dan 

persentase yang menjawab tidak setuju jika faktor-faktor yang menentukan kinerja 

paling penting adalah ketaatan kepada peraturan sebanyak 6 orang (19,36%). Hal 

ini menunjukan sebagian besar responden menyatakan bahwa kurang setuju jika 

faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting adalah ketaatan kepada 

peraturan. 



 

Tabel 23. Pernyataan responden mengenai faktor-faktor yang menentukan kinerja  

     paling penting adalah tidak menyalahgunakan wewenang 

  

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak Setuju  

Kurang Setuju 

Setuju  

16 

11 

4 

51,61% 

35,49% 

12,90% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

 

Tabel 23 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting adalah tidak 

menyalahgunakan wewenang dengan persentase yang menjawab setuju sebanyak 

16 orang (51,61%), persentase yang menjawab kurang setuju sebanyak 11 orang 

(35,49%) dan persentase yang menjawab tidak setuju jika faktor-faktor yang 

menentukan kinerja paling penting adalah tidak menyalahgunakan wewenang 

sebanyak 4 orang (12,90%). Hal ini menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan bahwa kurang setuju jika faktor-faktor yang menentukan kinerja 

paling penting adalah tidak menyalahgunakan wewenang. 

 

Tabel 24. Pernyataan responden mengenai faktor-faktor yang menentukan kinerja  

     paling penting adalah daya guna dan hasil kerja 

   

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak Setuju  

Kurang Setuju 

Setuju  

19 

12 

- 

61,29% 

38,71% 

- 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

 

Tabel 24 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting adalah daya guna dan hasil 

kerja dengan persentase yang menjawab setuju sebanyak 19 orang (61,29%) dan 



persentase yang menjawab kurang setuju jika faktor-faktor yang menentukan 

kinerja paling penting adalah daya guna dan hasil kerja sebanyak 12 orang 

(38,71%). Hal ini menunjukan sebagian besar responden menyatakan bahwa 

setuju jika faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting adalah daya guna 

dan hasil kerja. 

 

Tabel 25. Pernyataan responden mengenai faktor-faktor yang menentukan kinerja  

     paling penting adalah ketepatan waktu 

   

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak Setuju  

Kurang Setuju 

Setuju  

9 

18 

4 

29,03% 

58,07% 

12,90% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2006 

Tabel 25 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting adalah ketepatan waktu 

dengan persentase yang menjawab setuju sebanyak 9 orang (29,03%), persentase 

yang menjawab kurang setuju sebanyak 18 orang (58,07%) dan persentase yang 

menjawab tidak setuju jika faktor-faktor yang menentukan kinerja paling penting 

adalah ketepatan waktu sebanyak 4 orang (12,90%). Hal ini menunjukan sebagian 

besar responden menyatakan bahwa kurang setuju jika faktor-faktor yang 

menentukan kinerja paling penting adalah ketepatan waktu. 

 

4.4.3 Hasil Kuesioner Mengenai Disiplin Kerja  Karyawan 
  

 

Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi  sangat penting, karena 

tanpa sumber daya manusia proses pelaksanaan pekerjaan dalam suatu organisasi 

tidak akan terlaksana dengan baik. Faktor manusia akan berkurang jika tidak 

disertai adanya ketaatan pada peraturan-peraturan yang yang ditetapkan dalam 



proses pelaksaan pekerjaan. Berikut disajikan tabulasi pernyataan responden 

mengenai disiplin kerja secara kualitatif. 

 

Tabel 26. Pernyataan responden mengenai masuk kerja tepat waktu  

     berdasarkan standar jam kerja yang telah diberikan perusahaan  

   

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya  

Kadang-kadang 

Tidak  

18 

13 

- 

58,06% 

41,94% 

- 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran ),2009 

 

Tabel 26 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai masuk 

kerja tepat waktu berdasarkan standar jam kerja yang telah diberikan perusahaan 

dengan persentase yang menjawab ya sebanyak 18 orang (58,06%) dan persentase 

yang menjawab kadang-kadang sebanyak 13 orang (41,94%). Hal ini menunjukan 

sebagian besar responden menyatakan bahwa masuk kerja tepat waktu 

berdasarkan standar jam kerja yang telah diberikan perusahaan. Masuk kerja tidak 

tepat waktu merupakan salah satu penyebab rendahnya disiplin kerja karyawan. 

 

Tabel 27. Pernyataan responden mengenai sikap dan peranan terhadap 

     pekerjaan yang dijalankan 

    

Kategori  Jumlah Persentase 

Menyenangi 

Kurang menyenangi 

Tidak menyenangi 

10 

19 

2 

32,26% 

61,29% 

6,45% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

Tabel 27 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai sikap 

dan peranan pekerjaan yang dijalankan dengan persentase yang menjawab 

menyenangi sebanyak 10 orang (32,26%), persentase yang menjawab kurang 



menyenangi sebanyak 19 orang (61,29%) dan persentase yang menjawab tidak 

menyenangi sebanyak 2 orang (6,45%). Hal ini menunjukan sebagian besar 

responden menyatakan bahwa kurang menyenangi pekerjaan yang dilakukan. 

 

Tabel 28. Pernyataan responden mengenai apakah mengirim surat keterangan 

     tidak hadir (surat izin) bila tidak masuk kerja 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya 

Kadang-kadang 

Tidak  

8 

22 

1 

25,81% 

70,97% 

3,22% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

Tabel 28 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

pengiriman surat keterangan tidak hadir bila tidak masuk kerja dengan persentase 

yang menjawab ya sebanyak 8 orang (25,81%), persentase yang menjawab 

kadang-kadang sebanyak 22 orang (70,97%) dan persentase yang menjawab tidak 

sebanyak 4 orang (3,22%). Hal ini menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan bahwa kadang-kadang mengirim surat izin bila tidak masuk kerja. 

 

Tabel 29. Pernyataan responden mengenai kegiatan diluar pekerjaan yang  

     dilakukan pada saat jam kerja 

   

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak pernah melakukan  

Kadang-kadang melakukan 

Ya, melakukan 

10 

20 

1 

32,26% 

64,52% 

3,22% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

 

Tabel 29 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

melakukan kegiatan diluar pekerjaan yang dilakukan pada saat jam kerja dengan 

persentase yang menjawab tidak pernah melakukan sebanyak 10 orang (32,26%), 

persentase yang menjawab kadang-kadang melakukan sebanyak 20 orang 



(64,52%) dan persentase yang menjawab ya melakukan sebanyak 1 orang 

(3,22%). Hal ini menunjukan sebagian besar responden menyatakan bahwa 

kadang-kadang melakukan kegiatan diluar pekerjaan yang dilakukan pada saat 

jam kerja. 

 

Tabel 30. Pernyataan responden mengenai apakah dalam menyelesaikan pekerjaan 

     tepat waktu 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya, selalu tepat waktu 

Kadang-kadang  

Tidak tepat waktu 

11 

20 

- 

35,48% 

64,52% 

- 

Jumlah 31 100% 

Sumber : Data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

Tabel 30 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

penyelesaian tugas yang tepat waktu dengan persentase yang menjawab ya selalu 

tepat waktu sebanyak 11 orang (35,48%) dan persentase yang menjawab kadang-

kadang sebanyak 20 orang (64,52%). Hal ini menunjukan sebagian besar 

responden menyatakan bahwa kadang-kadang tepat waktu dalam penyelesaian 

tugas atau pekerjaan. 

 

Tabel 31. Pernyataan responden mengenai dengan diberlakukannya peraturan 

     disiplin kerja yang tegas  

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya, siap 

Kurang siap 

Tidak siap  

8 

21 

2 

25,81% 

67,74% 

6,45% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

 

Tabel 31 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

diberlakukannya peraturan disiplin kerja yang tegas dengan persentase yang 



menjawab ya siap sebanyak 8 orang (25,81%), persentase yang menjawab kurang 

siap sebanyak 21 orang (67,74%) dan persentase yang menjawab tidak siap 

sebanyak 2 orang (6,45%). Hal ini menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan bahwa kurang siap jika diberlakukannya peraturan disiplin kerja yang 

tegas. 

 

Tabel 32. Pernyataan responden mengenai surat peringatan yang didapat 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Tidak pernah 

Kadang-kadang 

Ya, pernah  

10 

15 

6 

32,26% 

48,39% 

19,35% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

Tabel 32 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai surat 

peringatan yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan persentase yang menjawab 

tidak pernah sebanyak 10 orang (32,26%), persentase yang menjawab kadang-

kadang sebanyak 15 orang (48,39%) dan persentase yang menjawab ya pernah 

sebanyak 6 orang (19,35%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan kadang-kadang menerima surat peringatan. 

 

Tabel 33. Pernyataan responden mengenai apakah dalam bekerja sudah sesuai 

     dengan peraturan yang berlaku 

  

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya 

Kadang-kadang 

Tidak   

10 

14 

7 

32,26% 

45,16% 

22,58% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

 

Tabel 33 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

pekerjaan yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan persentase 

yang menjawab ya sebanyak 10 orang (32,26%), persentase yang menjawab 



kadang-kadang sebanyak 14 orang (45,16%) dan persentase yang menjawab tidak 

sebanyak 7 orang (22,58%). Hal ini menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan bahwa kadang-kadang bekerja sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan oleh pimpinan. 

Tabel 34. Pernyataan responden mengenai apakah dengan diberlakukannya  

     Peraturan yang tegas dalam lingkungan kerja dapat  

     berjalan dengan baik 

 

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya, yakin 

Kurang yakin 

Tidak yakin  

4 

20 

7 

12,90% 

64,52% 

22,58% 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2009 

 

Tabel 34 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

diberlakukannya peraturan disiplin kerja yang tegas akan berjalan dengan baik 

pada lingkungan kerja dengan persentase yang menjawab ya yakin sebanyak 4 

orang (12,90%), persentase yang menjawab kurang yakin sebanyak 20orang 

(64,52%) dan persentase yang menjawab tidak yakin sebanyak 7 orang (22,58%). 

Hal ini menunjukan sebagian besar responden menyatakan bahwa kurang yakin 

jika diberlakukannya peraturan disiplin kerja yang tegas akan berjalan dengan 

baik di lingkungan kerja. 

 

Tabel 35. Pernyataan responden mengenai teguran dari rekan kerja apabila 

     melakukan tindakan tidak disiplin 

  

Kategori  Jumlah Persentase 

Ya  

Kadang-kadang 

Tidak  

11 

20 

- 

35,48% 

64,52% 

- 

Jumlah 31 100% 

Sumber : data perhitungan kuisioner yang diolah (lampiran 3),2006 

 

 



Tabel 35 menunjukan  bahwa dari 31  responden yang menjawab mengenai 

teguran dari rekan kerja apabila melakukan tindakan tidak disiplin dengan 

persentase yang menjawab ya sebanyak 11 orang (35,48%) dan persentase yang 

menjawab kadang-kadang sebanyak 20 orang (64,52%). Hal ini menunjukan 

sebagian besar responden menyatakan bahwa kadang-kadang mendapatkan 

teguran dari rekan kerja apabila melakukan tindakan tidak disiplin. 


