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MOTTO 

 

”Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan 

kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqoroh : 286) 

 

”Sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan bersama 

kesulitan pasti ada kemudahan. Maka, apabila selesai suatu tugas, 

kerjakanlah tugas yang lain dengan sungguh-sungguh. Dan 

kepada Tuhanmu hendaknya kau berharap”. 

 (Q.S. Asy-Syarh : 5-8)   

 

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) 

Allah, niscaya Dia akan menolong dan akan meneguhkan 

kedudukanmu”. (Q.S. Muhammad : 7) 

 

 

 



 
 

viii 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan karunia serta berkat-Nya sehingga penulis 

dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan  judul “PENGARUH 

DISIPLIN KERJA, DIKLAT DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN DI CV GEMA NUSA”. Skripsi ini disusun untuk 

melengkapi syarat ujian akhir guna mendapatkan gelar sarjana strata satu ekonomi 

di Universitas Widya Dharma Klaten. Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari 

motivasi, bantuan, pengarahan serta bimbingan dari berbagai pihak : 

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT atas segala limpahan karunia, kenikmatan yang tiada tara, 

kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof Dr. H. Triyono, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

3. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widya Dharma Klaten, atas segala ijin, dukungan, serta motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak H.Abdul Haris, SE, MM., M.Pd selaku Ketua Prodi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. 



 
 

ix 
 

5. Bapak H.Abdul Haris, SE, MM., M.Pd selaku pembimbing utama yang dengan 

sabar memberikan arahan serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Ibu  Hj. Anis Marjukah, S,E. MM. selaku pembimbing kedua yang dengan 

sabar memberikan arahan serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi beserta petugas perpustakaan pusat 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

8. Kedua orang tua ku yang telah banyak memberikan perhatian, doa, dan 

nasehatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar. 

9. Adikku dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan 

perhatian, doa, dan nasehatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 

dengan lancar. 

10. Semua teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan masukan, 

dukungan serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 

11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bagi semua pihak yang  

dengan ikhlas telah memberikan bantuan dan bimbingan. Meskipun masih banyak  

kekurangannya, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai  

pihak. Aamiin.  

 

Klaten, Juni  2020 

Penulis 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ............................................................................. i 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................. ii 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................. iii 

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................ iv  

PERSEMBAHAN ................................................................................ v 

MOTTO .............................................................................................. vii 

KATA PENGANTAR ......................................................................... ix 

DAFTAR ISI ........................................................................................ x 

DAFTAR TABEL .............................................................................. xii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................ xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................... xv 

ABSTRAK ........................................................................................ xvi 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1  

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 

B. Alasan Pemilihan Judul .................................................................. 5 

C. Penegasan Judul ............................................................................. 5 

D. Pembatasan Masalah ...................................................................... 6 

E. Rumusan Masalah .......................................................................... 7 

F. Tujuan Penelitian ............................................................................ 7 

G. Manfaat Penelitian .......................................................................... 8 

H. Hipotesis ......................................................................................... 8 



 
 

xi 
 

I. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 9 

J. Sistematika Penulisan Skripsi ...................................................... 10 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................ 11 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia ............................................. 11 

B. Disiplin Kerja ............................................................................... 15 

C. Pendidikan dan Pelatihan ............................................................. 18 

D. Kepuasan Kerja ............................................................................ 21 

E. Kinerja Karyawan ......................................................................... 23 

F. Penelitian Terdahulu ..................................................................... 24 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ........................................... 26 

A. Tempat dan Waktu Penelitian ...................................................... 26 

B. Variabel Penelitian ....................................................................... 26 

C. Sumber Data ................................................................................. 27 

D. Populasi dan Sampel .................................................................... 27 

E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 28 

F. Teknik Analisis Data .................................................................... 29 

G. Gambaran Umum CV Gema Nusa ............................................... 33 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................... 41 

A. Karakteristik Responden .............................................................. 41 

B. Uji Instrumen Penelitian ............................................................... 44 

C. Analisis Data ................................................................................ 48 

 

 



 
 

xii 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................. 61 

A. Kesimpulan ................................................................................... 61 

B. Saran ............................................................................................. 63 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................... 65 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

1. Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...........41 

2. Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .........................42 

3. Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...43 

4. Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja ...........................44 

5. Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Diklat ........................................45 

6. Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja ........................45 

7. Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan .....................46  

8. Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas ..............................................................47  

9. Tabel 4.9 Hasil Uji Korelasi ...................................................................48   

10. Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .............................52  

11. Tabel 4.11 Hasil Uji t ...........................................................................54 

12. Tabel 4.12 Hasil Uji f ...........................................................................58 

13. Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinan .........................................60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

1. Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran ............................................................. 9 

2. Gambar 1.2 Struktur Organisasi CV Gema Nusa .................................. 36 

3. Gambar 4.1 Hasil analisis uji t disiplin kerja ......................................... 55    

4. Gambar 4.2 Hasil analisis uji t diklat ..................................................... 56 

5. Gambar 4.3 Hasil analisis uji t kepuasan kerja ...................................... 57  

6. Gambar 4.4 Hasil analisis uji f ............................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  : Kuesioner Penelitian  

Lampiran 2  : Tabulasi data skor angket variabel disiplin kerja (X1) 

Lampiran 3  : Tabulasi data skor angket variabel diklat (X2) 

Lampiran 4   : Tabulasi data skor angket variabel kepuasan kerja (X3) 

Lampiran 5   : Tabulasi data skor angket variabel kinerja karyawan (Y) 

Lampiran 6  : Hasil output SPSS 20 uji korelasi 

Lampiran 7  : Hasil output SPSS 20 uji validitas 

Lampiran 8  : Hasil output SPSS 20 uji reliabel 

Lampiran 9   : Hasil output SPSS 20 uji regresi linier berganda 

Lampiran 10 : Tabel t 

Lampiran 11 : Tabel f  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

ABSTRAK 

  

 

Supatmi Ningsih NIM 1621100031, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi “Pengaruh Disiplin 

Kerja, Diklat dan Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan di CV 

Gema Nusa”. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Disiplin Kerja, Diklat dan 

Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan  di CV Gema Nusa. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan CV Gema Nusa yaitu sebanyak 60 

karyawan. Pada penelitian ini variabel independen terdiri dari disiplin kerja, 

diklat dan kepuasan kerja sedangkan dependen adalah kinerja karyawan. 

Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji 

reliabilitas, uji korelasi, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis 

yang meliputi uji t, uji f dan koefisien determinasi (R
2
). 

Hasil analisis menggunakan regresi linier berganda dapat diketahui bahwa 

variabel disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di CV 

Gema Nusa. Kedua, variabel diklat berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan di CV Gema Nusa. Ketiga, variabel kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan di CV Gema Nusa. 

Hasil analisis uji t dapat diketahui disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Kedua, diklat tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dan ketiga kepuasan kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa 14% variabel kinerja 

karyawan dapat dijelaskan oleh variasi variabel disiplin kerja, diklat dan 

kepuasan kerja 86% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini. 

 

Kata kunci : Disiplin Kerja, Diklat, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Karyawan  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Era global mengandung konsekuensi bagi suatu organisasi untuk menjadi 

organisasi yang kompetitif. Organisasi yang kompetatif merupakan organisasi 

yang berdaya saing tinggi dikancah persaingan global. Permasalahan yang timbul 

adalah bagaimana sebuah organisasi bisa menjadi kompetatif sehingga dapat 

unggul dalam persaingan. Kunci utama yang mendukung organisasi berdaya saing 

tinggi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada dalam organisasi yang 

bersangkutan. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat (Hasibuan, 2005). 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2005). 

Pencapaian kinerja karyawan secara optimal tidak akan terwujud begitu 

saja, selain adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terarah dan 

terkoordinasi dengan baik, harus didukung juga faktor-faktor yang lain. Faktor-

faktor tersebut antara lain pengawasan, kondisi ingkungan kerja fisik maupun 

nonfisik, motivasi, kepemimpinan, kepuasan kerja, kompensasi, teknologi, 

disiplin kerja, pendidikan pelatihan dan sebagainya. Pentingnya disiplin kerja 

adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku seseorang, 



 
 

 
 

kelompok masyarakat berupa ketaatan terhadap peraturan, norma yang berlaku 

dalam masyarakat (Siagian, 1996). Disiplin sebagai keadaan ideal dalam 

mendukung pelaksanaan tugas sebagai aturan dalam rangka mendukung 

optimalisasi kerja. Salah satu syarat agar disiplin dapat ditumbuhkan dalam 

organisasi ialah adanya pembagian kerja yang tuntas kepada karyawan, sehingga 

setiap orang tahu apa tugasnya, bagaimana melakukannya,kapan pekerjaan 

dimulai dan selesai, seperti apa hasil pekerjaan itu. Apabila disiplin kerja yang 

baik maka akan mewujudkan adanya sosok karyawan sebagaimana diharapkan 

oleh perusahaan.   

Pendidikan dan Pelatihan merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan 

pengetahuan umum maupun keterampilan bagi karyawan agar pelaksanaan 

pencapaian tujuan lebih efisien. Menurut Edwin B. Fippo, pendidikan adalah 

berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas 

lingkungan kita secara menyeluruh. Latihan adalah suatu usaha peningkatan 

pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

tertentu (Hasibuan, 2005). Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Kepuasan kerja akan mengkondisikan karyawan pada perasaan nyaman 

sehingga dapat memaksimalkan tanggungjawabnya melaksanakan tugas-tugas. 

Robbins (1996) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sikap umum seorang 

individu terhadap pekerjaannya. Pada dasarnya seseorang dalam bekerja akan 

merasa nyaman dan tinggi kesetiaan pada perusahaan apabila dalam bekerjanya 

memperoleh kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Kepuasan kerja 

itu sendiri sebenarnya mempunyai makna apa bagi seorang pekerja, ada dua kata 



 
 

 
 

yaitu kepuasan dan kerja. Kepuasan adalah sesuatu perasaan yang dialami oleh 

seseorang, dimana apa yang diharapkan telah terpenuhi atau bahkan apa yang 

diterima melebihi apa yang diharapkan, sedangkan kerja merupakan usaha 

seseorang untuk mencapai tujuan dengan memperoleh pendapatan atau 

kompensasi dari kontribusinya kepada tempat pekerjaannya.  

CV GEMA NUSA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri percetakan dan penerbit. CV GEMA NUSA memproduksi buku teks 

pelajaran, nonteks pelajaran, buku agama, karya sastra dan yang lainnya. CV 

GEMA NUSA dituntut untuk memiliki keungulan dari perusahaan penerbit dan 

percetakan yang lain, dikarenakan ada banyak sekali perusahaan penerbit dan 

percetakan lain di Klaten, sehingga CV GEMA NUSA harus terus meningkatkan 

inovasi untuk dapat unggul dari kompetitor. 

Permasalahan yang perlu diperhatikan di CV Gema Nusa terkait dengan 

disiplin kerja. Karyawan masih ada yang datang terlambat serta masih terdapat 

karyawan yang tidak menaati peraturan kerja yang telah ditetapkan. Disiplin 

dalam bekerja sangat penting dalam perusahaan, apabila tingkat disiplin yang 

tinggi akan bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja organisasi. 

Namun di CV Gema Nusa tingkat disiplin karyawan masih perlu ditingkatkan 

agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Permasalahan yang 

berkaitan dengan kinerja karyawan yang masih belum berjalan secara optimal. Hal 

ini dapat terlihat dari segi kualitas, masih banyak karyawan yang belum memiliki 

kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, kemudian karyawan belum 



 
 

 
 

mencukupi dalam segi kuantitas. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang 

maksimal perlu dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) karyawan.  

Menyadari pentingnya diklat diperlukan koordinasi yang baik dari setiap 

bagian. Koordinasi yang penting dalam organisasi, karena didalamnya terdapat 

kegiatan yang dilakukan banyak orang sehingga perlu adanya koordinasi yang 

baik agar dapat mencapai tujuan yang efisien. Karyawan yang telah mengikuti 

diklat belum menerapkan materi yang diajarkan. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepuasan kerja. Permasalahan yang 

terkait dengan kepuasan kerja adalah karyawan belum merasa puas dalam 

pekerjaannya. Sedangkan Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya dan merupakan peranan penting dalam rangka mencapai 

kinerja yang optimal.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui lebih 

mendalam sejauh mana pengaruh disiplin kerja, diklat dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan di CV GEMA NUSA. Oleh karena itu, penulis mengajukan 

penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul “PENGARUH 

DISIPLIN KERJA, DIKLAT, DAN KEPUASAN TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI CV GEMA NUSA”. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL  

Penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam pengambilan judul 

tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan subyektif  

a. Lokasi : Penelitian agar menghemat waktu, tenaga dan biaya serta dengan 

mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, karena 

obyek yang dijadikan penelitian berada ditempat yang strategis. 

2. Alasan obyektif  

a. Pengaruh disiplin kerja, diklat dan kepuasan kerja tidak bisa diabaikan 

karena guna mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan di CV Gema Nusa.   

 

 

C. PENEGASAN JUDUL 

Untuk mengetahui kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan maka dalam 

penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Disiplin Kerja  

Menurut Rivai & Sagala (2013), disiplin kerja adalah suatu alat yang 

digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka 

bersedia untuk mengubah suatu perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran 

juga kesediaan seseorang agar menaati semua peraturan dan norma sosial yang 

berlaku disuatu perusahaan. 

 



 
 

 
 

2. Pendidikan dan Pelatihan  

Menurut Notoadmodjo (2009), pendidikan dan pelatihan merupakan upaya 

untuk mengembangkan SDM terutama untuk mengembangkan kemampuan 

intelektual dan kepribadian manusia. 

3. Kepuasan Kerja 

Menurut Indrawijaya (2010), kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap 

seseorang mengenai pekerjaannya karena menyangkut sikap, pengertian 

kepuasan kerja mencakup berbagai hal seperti, emosi dan kecenderungan 

perilaku seseorang.  

4. Kinerja Karyawan  

Menurut Kartini, Kartono (1992), Kinerja adalah kemampuan menjalankan 

tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang telah ditetapkan oleh instansi 

kepada karyawan sesuai dengan job yang diberikan kepada masing-masing 

karyawan. 

 

D. PEMBATASAN MASALAH  

Adanya keterbatasan waktu, tenaga. Biaya serta kemampuan dan supaya 

tidak terjadi perluasan dan pengkaburan pokok permasalahan maka penulis 

membatasi permasalah hanya pada pengaruh disiplin kerja, diklat dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di CV Gema Nusa. 

 

 

 



 
 

 
 

E. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di CV Gema 

Nusa? 

2. Adakah pengaruh diklat terhadap kinerja karyawan di CV Gema Nusa? 

3. Adakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di CV Gema 

Nusa? 

4. Adakah pengaruh antara disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan, dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di CV Gema Nusa? 

 

 

F. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan CV Gema 

Nusa. 

b. Untuk menguji pengaruh diklat terhadap kinerja karyawan CV Gema Nusa. 

c. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan CV Gema 

Nusa. 

d. Untuk menguji pengaruh antara disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan, dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan CV Gema Nusa. 

 

 



 
 

 
 

G. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

pengaruh disiplin kerja, diklat, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan perusahaan didalam menentukan kebijakan di 

bidang sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja tenaga 

kerjanya, terutama berhubungan dengan disiplin kerja, diklat, dan kepuasan 

kerja 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk maksud 

dan tujuan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya. 

 

H. HIPOTESIS 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori-

teori dan literatur yang relevan dan dijadikan acuan, belum berdasarkan fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis 

merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

merupakan jawaban yang empirik”. (Sugiyono, 2011) 

Maka dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Disiplin kerja (X1) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y).  



 
 

 
 

H2 : Diklat (X2) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y).  

H3 : Kepuasan kerja (X3), berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y). 

H4 : Disiplin kerja (X1), Diklat (X2), Kepuasan kerja (X3) berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan (Y).  

 

I. KERANGKA PEMIKIRAN 
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Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 
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J. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Memahami isi dan uraian dari aktivitas penulisan dengan judul yang 

penulis maksud, maka perlu adanya sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I        :   PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul,  

perumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

berfikir, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II         :   TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini berisi tentang tinjauan manajemen sumber daya manusia, 

disiplin kerja, diklat , kepuasan kerja, kinerja, dan penelitian terdahulu. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai subyek penelitian, lokasi dan 

obyek penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan teknik pengumpulan 

data serta teknik analisis data. 

BAB IV :   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang uji validitas dan rentabilitas, jawaban responden terhadap 

pertanyaan-pertanyaan kuesioner, analisa data dan uji hipotesa. 

BAB V   :   PENUTUP 

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

Kesimpulan Dan Saran 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pengaruh disiplin kerja, 

diklat dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di CV Gema Nusa 

Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 41tahun s/d 50tahun sebanyak 22 orang 

atau 36,67%, jenis kelamin yang dominan mengisi kuesioner adalah 

laki-laki sebanyak 31 oarng atau 51,67%, dan tingkat pendidikan yang 

dominan dalam pengisian kuesioner adalah tingkat pendidikan 

SMA/Sederajat sebanyak 41 orang atau 68,34%. 

b. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil output korelasi variabel 

disiplin kerja (X1) diperoleh sebesar 0,377 artinya bahwa disiplin kerja 

berhubungan positif terhadap kinerja karyawan (Y) dengan derajat 

hubungan rendah. Dari hasil output korelasi variabel diklat (X2) 

diperoleh sebesar 0,137 artinya tidak ada pengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan (Y) dengan derajat hubungan sangat rendah, dan 

hasil output korelasi variabel kepuasan kerja (X3) diperoleh sebesar 

0,299 artinya bahwa ada pengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

(Y) dengan derajat hubungan rendah.  



 
 

 
 

c. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = 5,456 + 0,473 X1 + 0,047 X2 + 0,189 X3, 

menunjukkan bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 5,456. 

d. Variabel yang terdiri dari disiplin kerja, diklat dan kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan. Pada variabel disiplin kerja sebesar 0,473 

satuan, diklat 0,047 satuan,  dan kepuasan kerja sebesar 0,189 satuan 

dengan asumsi variabel bebasnya sama dengan nol, sehingga jika 

dinaikkan satu satuan maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 

0,473 untuk disiplin kerja, 0,047 satuan untuk diklat dan 0,189 satuan 

untuk kepuasan kerja yang baik di CV Gema Nusa maka akan 

membuat kinerja karyawan meningkat. 

e. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara disiplin kerja, diklat dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan CV Gema Nusa secara simultan, karena nilai signifikansi 

0,009 < 0,05 dan f hitung = 4,201. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

diterima. Yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 simultan 

terhadap Y. 

f. Hasil pengujian uji t dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara disiplin kerja, diklat dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan CV Gema Nusa, karena t hitung disiplin kerja = 

2,477 > 2,002, t hitung diklat = 0,509 < 0,2002, dan t hitung kepuasan 

kerja = 1,473 < 2,002. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa 

disiplin kerja lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 



 
 

 
 

CV Gema Nusa, ini ditunjukan dari tingkat signifikan pada uji t bahwa 

disiplin kerja lebih besar dari pada diklat dan kepuasan kerja. 

g. Koefisien determinan  (Adjusted R Square) sebesar 0,140 atau 14%. 

Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

presentase variabel bebas X1, X2 dan X3 terhadap Y dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 14%. Sedangkan sisanya yaitu 86% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang belum diteliti. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil keputusan atau 

kebijakan di masa yang akan datang sebagai bahan pertimbangan di CV 

Gema Nusa untuk mempertimbangkan hal yang dapat kinerja karyawan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu : 

a. Variabel disiplin kerja secara signifikan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Diharapkan untuk CV Gema Nusa bisa dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi. 

b. Variabel diklat secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Diharapkan karyawan CV Gema Nusa untuk meningkatkan 

diklat, misalmya sering mengikuti diklat agar tetap mempertahankan 

dan menerapkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang baik dari 

diklat yang sering diikuti.  



 
 

 
 

c. Variabel kepuasan kerja secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan hal-hal 

yang berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan, yaitu : penghasilan 

untuk karyawan, promosi pekerjaan untuk karyawan, sikap atasan 

terhadap bawahannya dan sikap yang baik diantara karyawannya. 

d. Dari hasil analisis tersebut disiplin kerja mempunyai nilai pengaruh 

lebih dominan dibandingkan diklat dan kepuasan kerja sehingga CV 

Gema Nusa meningkatkan kinerja karyawan, maka harus 

memperhatikan ketiga faktor yang mempengaruhi tidak hanya disiplin 

kerja saja namun juga diklat dan kepuasan kerja guna meningkatkan 

kinerja karyawan. 
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