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ABSTRAK 

 
 

Amalia Dwi Anggraini, 1721100083. Skripsi. Program Studi Manajemen. 

Pengaruh Kepuasaan Kerja Terhadap Kinerja Karywan Dengan Displin Kerja 

Sebagai Variabel Mediasi Pada Koperasi Simpan Pinjam “Setia Kawan”.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengaruh kepuasaan kerja terhadap 

kinerja karywan dengan displin kerja sebagai variabel mediasi pada koperasi simpan 

pinjam “setia kawan” secara parsial maupun secara simultan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah karyawan koperasi simpan pinjam “setia kawan” yaitu 

sebanyak 35 responden. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner langsung pada responden. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan 

menggunakan alat bantu SPSS versi 25. Analisis ini meliputi analisis deskriptif, uji 

validitas, uji reliabilitas, analisis korelasi, analisis jalur, uji t, uji mediasi dan uji 

koefisien determinasi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:  

(1) Pengaruh langsung kepuasaan kerja terhadap displin kerja adalah langsung dan 

signifikan (2) pengaruh displin kerja terhadap kinerja karyawan adalah langsung dan 

signifikan (3) pengaruh langsung kepuasaan kerja terhadap kinerja karyawan adalah 

langsung dan signifikan (4) pengaruh kepuasaan kerja terhadap kinerja karywan tidak 

memediasi oleh displin kerja. Pengaruh variabel kepuasan kerja dengan displin kerja 

memiliki nilai sebesar 16,4%, sedangkan sisanya 83,6% dipengaruhi oleh variabel 

lain serta variabel kinerja karyawan dipengaruhi kepuasan kerja dan displin kerja 

sebesar 56,3%, sedangkan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini.  

 

Kata Kunci: Kepuasaan Kerja, Displin Kerja, dan Kinerja Karyawan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Manajemen Sumber daya manusia adalah langkah-langkah 

perencanaan, penarikan, seleksi pengembangan, pemeliharaan dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan – tujuan individu 

maupun organisasional.  Keberhasilan pengelolaan perusahaan sangat 

ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia tersebut. 

Akan tetapi, dengan adanya keberadaan sumber daya manusia yang hebat 

dan unggul malah akan menjadi boomerang bagi perusahaan jika tidak 

disertai perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia itu sendiri. 

Apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh manajemen sumber daya 

manusia berpotensi menganggu jalannya perusahaan yang dapat merugikan 

perusahaan.  

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang-orang yang merancang 

dan menghasilkan barang dan jasa, mengalokasikan sumber daya finansial, 

mengawasi mutu, serta merumuskan seluruh strategi untuk mencapai 

sasaran Hardjanto (2010). Dengan demikian semakin disadari bahwa dalam 

suatu koperasi, SDM merupakan unsur yang paling penting, seperti yang 

diungkapkan oleh Hardyansyah (2002) bahwa manusia sebagai tenaga kerja 

dalam organisasi mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan 

dan memberikan pelayanan yang baik bagi organisasi dan masyarakat. 
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Kinerja adalah hal yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada koperasi. Perbaikan kinerja individu maupun kelompok 

menjadi perhatian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kepuasan kerja 

adalah keadaan emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi 

titik temu antara nilai balas jasa karyawan dari perusahaan atau organisasi 

dengan tingkat balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang 

bersangkutan (Martoyo, 2007:156). 

Koperasi merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi 

yang berbasis ekonomi kerakyatan. Koperasi mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi semua kalangan masyarakat dalam melakukan transaksi 

keuangan. Menurut Mudiartha (2001:257) sebab-sebab ketidakpuasan 

beraneka ragam seperti hasil yang diterima rendah atau dirasakan kurang 

cukup memadai, kondisi kerja yang kurang memuaskan, hubungan yang 

tidak serasi baik dengan rekan kerja maupun dengan atasan, dan pekerjaan 

yang kurang sesuai. Robbins (2003:10) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

mengacu kepada sikap individu secara umum terhadap pekerjaannya. 

Karyawan yang berkinerja tinggi diharapkan dapat melaksanakan tugasnya 

dengan penuh tanggung jawab, cekatan mampu menggunakan segala 

potensinya dengan efektif dan efisien.  

Dengan adanya peningkatan kinerja karyawan diharapkan 

memberikan sumbangan positif terhadap kinerja perusahaan. Disisi lain 

tingkat kepuasan kerja karyawan merupakan hal yang sangatlah penting 

sebab karyawan dalam semua organisasi merupakan faktor paling penting 
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dalam menentukan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi tersebut. 

Kepuasan kerja berkaitan dengan karyawan harus ditingkatkan semaksimal 

mungkin agar moral kerja, dedikasi, kecintaan dan kedisiplinan kerja tinggi, 

dan loyalitas karyawan semakin meningkat. Karyawan yang tidak 

mendapatkan kepuasan kerja tidak akan mencapai tingkat kepuasan kerja 

dan akan berdampak timbulnya sikap atau tingkah laku negatif, seperti 

malas-malasan, dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sebaliknya seorang 

karyawan yang merasakan kepuasan dalam bekerja mereka akan berupaya 

semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan kinerja yang 

baik. 

Permasalahan yang masih muncul dalam koperasi adalah tingkat 

kepuasan karyawan yang belum maksimal dan disiplin karyawan yang 

masih rendah, walaupun koperasi telah berupaya meningkatkan kepuasan 

karyawan melalui berbagai macam program seperti perbaikan insentif, 

menciptakan kondisi atau lingkungan kerja yang senyaman mungkin, namun 

tingkat kedisiplinan karyawan di koperasi masih relatif kecil. Permasalahan 

yang masih muncul dalam koperasi adalah minimnya penghargaan yang 

diberikan kepada karyawan yang berprestasi.  

Human Resources atau Sumber daya manusia (SDM) mempunyai 

peran strategis dalam menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan 

perusahaan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, peran SDM akan 

terus dioptimalkan untuk bisa meningkatkan kinerjanya demi kelangsungan 
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organisasi atau perusahaan. Kinerja tidak datang dengan sendirinya tetapi 

kinerja harus dikelola oleh perusahaan, untuk mengukur kinerja pegawai 

perlu dicermati dengan baik, jika kinerja karyawan meningkat maka 

keberhasilan akan berpengaruh terhadap pencapain tujuan suatu perusahaan. 

Penilaian kinerja karyawan bagi perusahaan memiliki peran penting 

dalam menentukan suatu kebijakan untuk menetapkan suatu keputusan 

menyangkut sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, seperti kegiatan 

perencanaan dan mengidentifikasi kebutuhan sdm baru, dalam hal 

pengembangan karyawan apakah perlu diadakan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan, rekrutmen karyawan baru, seleksi karyawan, promosi karyawan 

untuk jabatan baru, sistem pengupahan atau pemberian imbalan kepada 

karyawan dan sebagainya.  

Penilaian tentang kinerja didasarkan dari jenis pekerjaan beserta 

tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Penilaian kinerja karyawan yang 

dilakukan oleh perusahaan akan memberikan informasi sejauh mana kinerja 

yang telah dicapai karyawan dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan 

perusahaan sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia yang 

tersedia di dalamnya karena sumber daya manusia merupakan asset paling 

penting yang merupakan penggerak utama sebuah perusahaan. Oleh sebab 

itu perusahaan menuntut agar para karyawannya mampu menampilkan 

kinerja yang optimal karena baik buruknya kinerja yang dicapai oleh 

karyawan akan berpengaruh pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan 
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yang dinilai dari hasil kerja seseorang.  Terdapat dua hal yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, dua di antaranya adalah kepuasan kerja 

dan disiplin kerja. Dua potensi tersebut harus dikembangkan agar karyawan 

dan perusahaan bisa menjalankan eksistensi dan keberhasilannya. Dengan 

kedisiplinan yang tinggi dan tingkat kepuasan kerja yang di dapat karyawan 

tersebut baik, diharapkan akan bisa meningkatkan kinerja koperasi. 

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam “Setia 

Kawan”. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 17 tahun 2012, 

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan 

pinjam sebagai satu – satunya usaha. Menurut G. Kartasapoetra (2007:44), 

koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan untuk memberi 

kesempatan kepada anggotanya untuk mendapatkan pinjaman dengan 

mudah dan bunga ringan. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan 

diperlukan faktor-faktor yang harus dimiliki yaitu berupa SDM, materiil, 

dan alat penunjang kegiatan. Dari ketiga faktor tersebut, faktor manusia 

merupakan faktor yang paling dominan. Dalam usaha mencapai tujuan 

organisasi, manusia merupakan faktor yang sangat penting karena manusia 

menjadi pelaku utama organisasi perlu mendapatkan perhatian khusus 

dibandingkan yang lainnya.         

Menurut Jackson (2001:14) “Sangat penting untuk mengembangkan, 

mengkomunikasikan, dan selalu memperbarui kebijakan dan peraturan 

Sumber Daya Manusia sehingga manajer dan tenaga kerja tahu apa yang 

diharapkan dari mereka”. Sebagai faktor yang paling penting manusia 
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dengan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya akan 

mempengaruhi berhasil tidaknya organisasi demi mencapai tujuannya. Agar 

organisasi dapat berkembang dan mengalami kemajuan maka diperlukan 

seorang atasan yang dapat menyatukan faktor manusia dengan faktor lain 

yang ada di dalam organisasi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian 

Indonesia dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Peran 

koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi 

ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang 

mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan 

keterbukaan. Dalam peranannya koperasi akan lebih menekankan pada 

pelayanan terhadap kepentingan anggota. Koperasi mempunyai kedudukan 

yang sama dengan badan usaha lain, sehingga dalam menjalankan usahanya 

koperasi mengikuti hukum-hukum yang rasional dan prinsip-prinsip 

ekonomi perusahaan, termasuk prinsip efiseinsi usaha, manajemen koperasi 

dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-anggotanya. Keterbukaan 

dalam hal ini tidak boleh bahwa koperasi harus mengungkapkan semua 

informasi. Keterbukaan koperasi dititik beratkan pada dilaksanakannya 

fungsi pertanggungjawaban dengan baik oleh karyawan koperasi. Oleh 

sebab itu dalam upaya menciptakan kinerja karyawan di koperasi “Simpan 

Pinjam” penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di koperasi simpan 

pinjam, yang dimana masih adanya beberapa karyawan yang sering kali 
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kurang disiplin dalam bekerja seperti masih adanya karyawan yang 

terlambat dalam bekerja, kurang adanya kepuasan kerja karyawan seperti 

kenyamanan tempat bekerja, serta minimnya penghargaan yang diberikan 

oleh karyawan yang berprestasi. Hal ini dapat berakibat menurunnya kinerja 

karyawan koperasi. Hasil dari pengelolaan sumber daya manusia yang baik 

dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan membentuk 

kinerja karyawan yang baik, yang berdampak positif pada efektifitas dan 

produktivitas kinerja di dalam koperasi secara keseluruhan. 

Berdasarkan fenomena yang ada maka untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dapat dilakukan dengan berbagai cara, adalah meningkatkan 

kepuasan karyawan melalui berbagai macam program seperti perbaikan 

insentif, menciptakan kondisi atau lingkungan kerja yang senyaman 

mungkin, dan memberikan sanksi atau peringatan atau teguran untuk 

karyawan yang kurang disiplin dalam bekerja. Diantaranya dengan 

meningkatkan kepuasan kerja dan disiplin kerja setiap karyawan akan 

memberikan pengaruh yang baik bagi kinerja karyawan. 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah bagi pihak organisasi 

(Koperasi Simpan Pinjam “Setia Kawan”), dapat menjadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan 

kinerja karyawan. Dan bagi pihak akademis, diharapkan dapat menjadi 

bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. 
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Berdasarkan dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

menganalisa permasalahan dengan mengambil judul penelitian “Pengaruh 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Disiplin Kerja 

sebagai variabel mediasi Pada Koperasi Simpan Pinjam “Setia kawan”. 

1.2  Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penyusunan proposal ini adapun alasan pemilihan judul yang 

dilakukan penulis adalah:  

1.2.1 Alasan obyektif: Menghemat biaya dan tenaga karena lokasi 

penelitian dekat dengan tempat tinggal dan tempat yang menjadi 

objek penelitian memberi respon yang baik 

1.2.2 Alasan subyektif: Menambah pengetahuan penulis tentang 

manajemen sumber daya manusia. Dan judul dipilih sesuai 

dengan ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan manajemen 

sumber daya manusia, sehingga memudahkan penulis tentang 

judul tersebut. Penulis ingin mengetahui apakah kepuasan 

terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja yang dilakukan 

koperasi serta dampaknya pada kinerja koperasi Simpan Pinjam 

“Setia Kawan” memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

produktivitas kinerja karyawan koperasi. 

1.3 Penegasan Judul 

Berikut ini dikemukakan penegasan judul terhadap variabel-variabel 

sebagai berikut: 
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1.3.1 Kepuasan Kerja 

       Menurut Handoko (2001) kepuasan kerja adalah keadaan emosional 

karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap tugas 

atau pekerjaan yang telah dibebani. Kepuasan kerja adalah sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara 

jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah seharusnya 

mereka terima (Robbins, 2003) 

1.3.1 Disiplin kerja 

Menurut Rivai (2003), disiplin kerja adalah suatu alat yang 

digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar 

mereka bersedia untuk mengubah sesuatu perilaku serta sebagai suatu 

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan perusahaan dan norma – norma sosial yang berlaku. 

Menurut Budi Setiyawan dan Waridin (2006), disiplin kerja sebagai 

keadaan ideal dalam mendukung pelaksanaan tugas sesuai aturan dalam 

rangka mendukung optimalisasi kerja. 

1.3.1 Kinerja Pegawai  

      Menurut Rivai (2004: 309) menjelaskan bahwa, “Kinerja merupakan 

suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan.” Kinerja merupakan perilaku 

nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 

untuk mencapai tujuannya. Menurut Mangkunegara (2013) Kinerja adalah 
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hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab 

yang diberikan kepadanya. 

1.4 Pembatasan Permasalahan 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis membatasi 

permasalahan, maka penulis membatasi objek yang akan diteliti hanya 

pada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan disiplin 

kerja sebagai variabel mediasi pada Koperasi Simpan Pinjam “Setia 

Kawan”. 

1.5 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Koperasi Simpan Pinjam “Setia Kawan”? 

2. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja pada 

Koperasi Simpan Pinjam “Setia Kawan” ? 

3. Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada 

koperasi Simpan Pinjam “Setia kawan” ? 

4. Apakah ada pengaruh tidak langsung kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui disiplin kerja pada Koperasi Simpan Pinjam Setia 

Kawan ? 

1.6 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah maka ujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Koperasi Simpan Pinjam “Setia Kawan” 

2. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja pada 

Koperasi Simpan Pinjam “Setia Kawan” 

3. Untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Koperasi Simpan Pinjam “Setia Kawan” 

4. Untuk menguji pengaruh tidak langsung kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui disiplin kerja 

1.7 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi penulis  

Penelitian bermanfaat untuk menambah, ketrampilan, keahlian dan 

pengetahuan selama masa perkuliahan terutama tentang manajemen 

sumber daya manusia  

2. Bagi Koperasi Simpan Pinjam “Setia Kawan” 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran, 

dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan kepuasan kerja 

dan disiplin kerja pada koperasi untuk mencapai kinerja karyawan yang 

maksimal 

3. Bagi pihak lain 
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Bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu parameter 

yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

1.8 Sistematika Penulisan  

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, 

alasan pemilihan judul, penegasan judul, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi pengertian tentang teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, penelitian hipotesis. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang variabel penelitian, jenis data 

dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

analisa data dan sistematika penulisan.  

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian yang 

dilengkapi table memaparkan hasil pengolahan data, 

mengintreprestasikan penemuan secara logis. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 
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diperoleh dari penelitian dan saran-saran yang dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan yang diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh kepuasan 

kerja terhadap kinerja pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam “Setia 

Kawan” dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari uji t untuk variabel kepuasan kerja diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,771 dan signifikansi sebesar 0,009. Karena nilai thitung 

2.771 >ttabel 2,039 dan nilai signifikansi 0,009 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja (X) berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap disiplin kerja (Z), sehingga dalam penelitian ini 

H1 yang berbunyi ada pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap 

disiplin kerja diterima. Hal ini juga didukung dengan hasil analisis 

korelasi kepuasan kerja (X) terhadap disiplin kerja (Z) yang 

menunjukkan tingkat keeratan korelasi yang sedang sebesar (0,434). 

2. Berdasarkan hasil dari uji t untuk variabel disiplin kerja diperoleh nilai t 

hitung sebesar 0,481 dan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai thitung 

0,481<ttabel 2,039 dan nilai signifikansi 0,000<0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja (Z) berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai (Y), sehingga dalam penelitian ini H2 

yang berbunyi ada pengaruh langsung disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai diterima Sedangkan dari hasil analisis korelasi kepuasan kerja 



81 
 

 
 

(X) terhadap Disiplin kerja (Z) yang menunjukkan tingkat keeratan 

korelasi cukup tinggi (0,726). 

3. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel kepuasan kerja diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,190 dan signifikansi sebesar 0,036. Karena nilai thitung 

2,190>ttabel 2,039 dan nilai signifikansi 0,036<0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja (X) berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y), sehingga penelitian ini H3 

yang berbunyi ada pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja 

pegawai diterima. Hal ini juga didukung dari hasil analisis korelasi 

kepuasan kerja (X) terhadap disiplin kerja (Z) yang menunjukkan tingkat 

keeratan korelasi yang sedang (0,539). 

4. Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukkan bahwa disiplin kerja (Z) 

tidak mampu memediasi pengaruh kepuasan kerja (X) dan kinerja 

pegawai (Y) yang lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar 

(0,263<0,276). Maka disimpulkan disiplin kerja tidak dapat memediasi 

hubungan antara kepuasan kerja (X) dan kinerja pegawai (Y). Berarti H4 

yang berbunyi diduga ada pengaruh tidak langsung kepuasan kerja 

terhadap kinerja pegawai melalui mediasi disiplin kerja ditolak. 

5. Berdasarkan data yang diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar = 0,164 atau (16,4%). Koefisien 

determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase 

pengaruh kepuasan kerja (X) dan disiplin kerja (Z) dalam penelitian ini 

adalah 16,4%, sedangkan sisanya yaitu 83,6% dipengaruhi atau 
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dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

6. Berdasarkan data yang diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar = 0,563 atau (56,3%). Koefisien 

determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberfapa besar presentase 

pengaruh kepuasan kerja (X) dan disiplin kerja (Z) terhadap kinerja 

pegawai (Y) dalam penelitian ini adalah 56,3%, sedangkan sisanya yaitu 

43,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini.  

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan 

masukan atau saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: 

5.2.1 Bagi Koperasi Simpan Pinjam “Setia Kawan”  

Diharapkan bagi Koperasi Simpan Pinjam “Setia Kawan” agar 

mampu mengarahkan pegawainya dalam meningkatkan kepuasan kerja 

dan disiplin kerja sehingga menciptakan kinerja yang semakin meningkat. 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan apabila ingin melakukan 

penelitian disarankan dapat melakukan penelitian di luar variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja. 

b. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian kembali dengan 

objek penelitian yang berbeda serta dengan item pertanyaan pada 
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kuesioener yang berbeda dengan pertanyaan kuesioner dalam 

penelitian ini.  

c. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan objek penelitian 

yang lebih meluas, sehingga mewakili keadaan yang sebenarnya 

secara menyeluruh. 
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