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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena untuk meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan yang baik diperlukan disiplin kerja, pembagian kerja, dan lingkungan kerja fisik 

kerja yang baik dalam sebuah perusahaan.  

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis 

pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di  UD 

Suko Sewu Kediri  (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara 

pembagian kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di  UD Suko Sewu Kediri (3) 

Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja fisik terhadap 

produktivitas kerja karyawan di UD Suko Sewu Kediri (4) Mengetahui dan menganalisis 

pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja, pembagian kerja, dan lingkungan kerja fisik 

secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan di  UD Suko Sewu Kediri. 

 Pada penelitian ini digunakan pendekatan kantitatif, populasi dalam penelitian ini 

adalah pegawai dari UD Suko Sewu Kediri dan sampel yang digunakan sebanyak 35 orang. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Alat analisis yang 

digunkan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap pengujian, diantaranya : Uji 

Validitas dan Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis  Regresi Linier Berganda, Koefisien 

Determinasi, Uji Hipotesis dengan software SPSS for windows versi 23.  

Hasil dari  hasil penelitian ini adalah (1) Ada pengaruh yang signifikan dari disiplin 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di UD Suko Sewu Kediri. (2) Ada pengaruh yang 

signifikan dari pembagian kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di UD Suko Sewu 

Kediri. (3) Ada pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja fisik terhadap produktivitas 

kerja karyawan di UD Suko Sewu Kediri. (4) Ada pengaruh yang signifikan dari disiplin 

kerja, pembagian kerja, dan lingkungan kerja fisik secara simultan terhadap produktivitas 

kerja di UD Suko Sewu Kediri. 

 

KATA KUNCI  : disiplin kerja, pembagian kerja, lingkungan kerja fisik, dan produktivitas 

kerja 
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Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan 

peranan penting bagi keberhasilan suatu 

perusahaan atau organisasi, karena sumber 

daya manusia merupakan aset hidup yang 

perlu dipelihara dan dikembangkan. 

Sumber daya manusialah yang dapat 

mengelola, mempertahankan, dan 

mengembangkan organisasi. Oleh karena 

itu, sumber daya manusia harus 

diberdayakan, diperhatikan, dijaga dan 

dikembangkan. Sumber daya manusia 

perlu diberdayakan secara terus menerus 

agar organisasi memperoleh sumber daya 

manusia yang berkualitas. Sebagai kunci 

pokok organisasi, sumber daya manusia 

sangat menentukan keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan organisasi. Melalui 

perencanaan sumber daya yang baik, 

maka produktivitas kerja dari tenaga kerja 

yang sudah ada dapat ditingkatkan, hal ini 

dapat diwujudkan melalui adanya 

penyesuaian. 

Peningkatan produktivitas kerja 

hanya mungkin dilakukan oleh manusia, 

karena itu memberdayakan sumber daya 

manusia merupakan etos kerja yang 

sangat mendasar yang harus dipegang 

teguh oleh semua jajaran manajemen 

dalam hirarki organisasi. Produktivitas 

juga mencerminkan keberhasilan atau 

kegagalan dalam mencapai efektivitas dan 

efisiensi kinerja dalam kaitannya dengan 

penggunaan sumber daya. Pimpinan 

seharusnya menjaga mutu kehidupan para 

karyawan dengan memberikan jaminan 

terhadap pembagian kerja yang sesuai 

dengan keahlian masing-masing karyawan 

dan lingkungan kerja yang nyaman, aman 

dan kondusif, serta memperhatikan 

karyawan agar mempunyai rasa disiplin 

yang tinggi sehingga dapat terwujud untuk 

meningkatkan produktivitas. 

Oleh karena itu pimpinan harus 

mengarahkan karyawannya untuk 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik, 

dan pimpinan perlu memperhatikan 

tentang pembagian kerja yang tepat dan 

selalu memupuk rasa disiplin yang tinggi 

kepada karyawannya. Penerapan disiplin 

kerja dalam suatu organisasi bertujuan 

agar semua karyawan yang ada dalam 

suatu perusahaan tersebut bersedia dengan 

sukarela mematuhi serta mentaati setiap 

tata tertib yang berlaku tanpa ada paksaan.  

Dengan adanya pembagian kerja 

dapat menjadikan karyawan bertambah 

terampil dalam menangani tugasnya. 

Pembagian kerja yang baik merupakan 

kunci bagi perusahaan terutama dalam 

pemberian jaminan terhadap kestabilan, 

kelancaran dan efisiensi kerja. Selain 

pembagian kerja lingkungan kerja fisik 

juga harus diperhatikan agar pekerja lebih 

nyaman dalam bekerja. Lingkungan kerja 

fisik yang kondusif dapat meningkatkan 
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kepuasan kerja pekerja, jika para pekerja 

merasa puas maka produktivitas akan 

semakin meningkat. Oleh karena itu 

diperlukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui Pengaruh Disiplin 

Kerja, Pembagian Kerja, Dan Lingkungan 

Kerja Fisik Terhadap Produktivitas Kerja 

UD Suko Sewu Kediri. 

Berdasarkan uraian diatas maka 

dirasa perlu untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “Pengaruh Disiplin 

Kerja, Pembagian Kerja, Dan 

Lingkungan Kerja Fisik Terhadap 

Produktivitas Kerja UD Suko Sewu 

Kediri”. 

Rumusan Masalah  : 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja UD Suko Sewu 

Kediri? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara pembagian kerja terhadap 

produktivitas kerja UD Suko Sewu 

Kediri ? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan kerja fisik terhadap 

produktivitas kerja UD Suko Sewu 

Kediri ? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara disiplin kerja, pembagian kerja 

dan lingkungan kerja fisik secara 

simultan terhadap produktivitas kerja 

UD Suko Sewu Kediri? 

Kajin Teori 

Menurut Sutrisno (2016:102), 

Produktivitas kerja merupakan rasio dari 

hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan produk dari seorang 

tenaga kerja. 

Menurut Zainal & Ramly 

(2015:129), yang dimaksud dengan 

disiplin kerja adalah sesuatu alat yang 

digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar 

mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. 

Menurut Stoner dalam yossa 

(2013:6), Pembagian kerja adalah 

penjabaran tugas yang harus dikerjakan 

sehingga setiap orang dalam organisasi 

bertanggung jawab untuk dan 

melaksanakan seperangkat aktivitas 

tertentu dan bukan keseluruhan tugas. 

Menurut Sedarmayanti (2011:26), 

Lingkungan kerja fisik adalah semua 

keadaan berbentuk fisik yang terdapat di 

sekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi pegawai baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  
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Metode Penelitian 

Teknik Penelitian dan Pendekatan 

Menurut Sugiyono (2016:71), 

Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bersifat atau bertujuan untuk 

memaparkan atau penggambaran data-

data dengan cara observasi lapangan dan 

menganalisa data tersebut. Penelitian ini 

dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

disiplin kerja, pembagian kerja, 

lingkungan kerja fisik sebagai variabel 

bebas dan produktivitas kerja sebagai 

variabel terikat. 

Menurut Sugiyono (2016:11), 

Metode penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah UD Suko Sewu, yang 

beralamatkan di JL. Kamboja, Rt/Rw : 

02/01, Dsn. Suko Sewu, Ds. Wonoasri, 

Kec. Grogol, Kab. Kediri. Waktu yang di 

perlukan untuk penelitian ini yaitu selama 

6 bulan sejak bulan Maret sampai dengan 

bulan Agustus 2017. 

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan di UD Suko Sewu Kediri. 

Menurut Sugiyono (2016:80), 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. 

Penentuan sampel pada penelitian 

ini menggunakan jenis Nonprobability 

Sampling. Menurut Sugiyono (2016: 84), 

Non Probability Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi yang dipilih 

menjadi sampel. Teknik Nonprobability 

Sampling yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah Sampling jenuh. Menurut 

Sugiyono (2016:85), Sampel jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai 

sampel dan hal ini ditempuh bila jumlah 

populasi relative kecil. 

Jadi sampel pada penelitian ini 

adalah semua populasi yaitu 35 karyawan 

UD Suko Sewu Kediri. 
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Hasil Analisis Data  

Uji Normalitas  

 

Menurut Ghozali (2016: 154), Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas diperlukan karena untuk 

melakukan pengujian-pengujian variabel 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid dan statistik 

parametrik tidak dapat digunakan. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah 

memenuhi dasar pengambilan keputusan, 

bahwa data menyebar disekitar garis  

diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016: 103), Uji 

multikolineritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel-variabel 

bebas.  

Variabel 
Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

Disiplin Kerja (X1) 0,484 2,068 

Pembagian Kerja (X2) 0,475 2,103 

Lingkungan Kerja Fisik (X3) 0,974 1,027 

 

Menurut Ghozali (2016: 103), jika 

nilai tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan independen 

dalam model regresi. Pada model regresi 

yang baik seharusnya antar variabel 

independen tidak terjadi kolerasi atau 

tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinieritas menunjukkan nilai 

tolerance dari setiap variabel bebas berada 

di atas 0,1 yaitu disiplin kerja (X1) 0,484, 

pembagian kerja (X2) 0,475, dan 

lingkungan kerja fisik (X3) 0,974. 

Sedangkan nilai VIF berada dibawah 10 

yaitu disiplin kerja (X1) 2,068, pembagian 

kerja (X2) 2,103, dan lingkungan kerja 

fisik (X3) 1,027. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak adanya multikolinieritas pada 

variabel bebasnya. 

 

Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2016:107), Uji 

autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada koelasi 

antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t sebelumnya. Model regresi  

yang baik adalah regresi yang bebas dari 
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autokorelasi. Pengujian ini akan 

menggunkan uji Durbin-Watson (DW 

test) yang mensyaratkan adaya konstanta 

(intercept) dalam model regresi dan tidak 

da variabel lagi diantra variabel 

independen. 

Model Summary
b
 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1,800 2,086 
 
 

Menurut Ghozali (2016:107) dengan 

melihat Durbin Watson dengan ketentuan 

du < dw < 4-du jika nilai DW terletak 

antara du dan 4 – du berarti bebas dari 

autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas 

nilai DW hitung lebih besar dari (du) = 

1,73 dan kurang dari 4 – 1,73 (4 - du) = 

2,27 atau dapat dilihat pada tabel yang 

menunjukan du < dw < 4 – du atau 1,73 < 

2,086 < 2,27 sehingga model regresi 

tersebut sudah bebas dari masalah 

autokorelasi. 

 

Uji Heterokedatisitas 

Menurut Ghozali (2016: 134), Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidak samaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain, jika 

varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. 

 

Berdasarkan diagram scatterplot 

pada gambar diatas dapat disimpulkan 

bahwa data tersebar secara acak tanpa 

membentuk suatu pola tertentu, sertatitik-

titiknya menyebar di atas dan di bawah 0 

atau sumbu Y, ini membuktikan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 

model regresi ini dapat dikatakan baik 

karena tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Pada tabel diatas nilai konstanta 

sebesar -4,631 menyatakan bahwa jika 

tidak terdapat variabel disiplin kerja, 

pembagian kerja, dan lingkungan kerja 

fisik maka tingkat produktivitas kerja 

yang dihasilkan sebesar -4,631. Diperoleh 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

B Std. Error 

 (Constant) -4,631 2,549 

DISIPLIN KERJA ,377 ,061 

PEMBAGIAN KERJA ,231 ,064 

LINGKUNGAN KERJA 

FISIK 
,349 ,123 
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nilai koefisien regresi pada variabel 

disiplin kerja adalah sebesar 0,377. Ini 

berarti bahwa dengan faktor lain dianggap 

konstan. Maka setiap peningkatan disiplin 

kerja, produktivitas kerja akan ikut 

meningkat sebesar 0,377. Nilai koefisien 

regresi pada variabel pembagian kerja 

adalah sebesar 0,231. Ini berarti bahwa 

dengan faktor lain dianggap konstan. 

Maka setiap peningkatan pembagian 

kerja, produktivitas kerja akan ikut 

meningkat sebesar 0,231. Nilai koefisien 

regresi lingkungan kerja fisik adalah 

sebesar 0,349. Ini berarti bahwa dengan 

faktor lain dianggap konstan. Maka setiap 

peningkatan lingkungan kerja fisik, 

produktivitas kerja akan ikut meningkat 

sebesar 0,349. 

Beta untuk X1 = 0,617. Untuk X2 = 

0,366. Dan untuk X3 = 0,200. Dengan 

demikian variabel yang paling dominan, 

yang mempunyai koefisien beta = 0,617 

adalah disiplin kerja diikuti oleh variabel 

pembagian kerja dengan koefisien beta = 

0,366. Maka dengan mengacu pada hasil 

beta (Unstandartdized Coefficients) diatas 

dapat dihasilkan persamaan regresi 

sebagai berikut:  

Y = -4,631 + 0,377X1 + 0,231X2 + 0,349X3 

Koefisien determinasi (R
2
) 

Berdasarkan tabel 4.12 dari hasil 

koefisien determinasi dapat diketahui 

bahwa nilai R = 0,922. Untuk mengetahui 

besarnya variasi dari produktivitas kerja 

dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square 

yang diperoleh sebesar 0,836. Hal 

iniberarti bahwa variasi dari produktivitas 

kerja dipengaruhi oleh disiplin kerja, 

pembagian kerja dan lingkungan kerja 

fisik sebesar 83,6% dan sisanya sebesar 

16,4% dipengaruhifaktor-faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

Uji t (parsial) 

 

1. Variabel Disiplin Kerja 

Hasil pengujian dengan SPSS 

untuk variabel disiplin kerja (X1) 

terhadap produktivitas kerja (Y) 

diperoleh nilai t hitung = 6,180  dengan 

tingkat signifikansi 0,000 . 

Dengan menggunakan batas 

signifikansi (α) = 0,05, maka nilai batas 

signifikansi α (0,05) > tingkat 

signifikansi 0,000. Hal ini berarti 

variabel disiplin kerja (X1) 

berpengaruh secara parsial dan 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 
,922

a
 ,850 ,836 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stand
ardiz
ed 

Coeffi
cients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) -4,631 2,549  -1,817 ,079 

DISIPLIN 
KERJA 

,377 ,061 ,617 6,180 ,000 

PEMBAGIAN 
KERJA 

,231 ,064 ,366 3,632 ,001 

LINGKUNGAN 
KERJA FISIK 

,349 ,123 ,200 2,837 ,008 
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signifikan pada taraf (α)= 5% terhadap 

produktivitas (Y). 

2. Variabel Pembagian Kerja 

Hasil pengujian dengan SPSS 

untuk variabel pembagian kerja (X2) 

terhadap Kinerja (Y) diperoleh nilai t 

hitung = 3,632 dengan tingkat 

signifikansi 0,001. 

Dengan menggunakan batas 

signifikansi (α) = 0,05, maka nilai batas 

signifikansi α (0,05) > tingkat 

signifikansi 0,001 maka hipotesis 

diterima. Hal ini berarti variabel 

pembagian kerja (X2) berpengaruh 

secara parsial dan signifikan pada taraf 

(α)= 5% terhadap produktivitas (Y). 

3. Variabel Lingkungan Kerja Fisik 

Hasil pengujian dengan SPSS 

untuk variabel lingkungan kerja fisik 

(X3) terhadap produktivitas kerja (Y) 

diperoleh nilai t hitung = 2,837dengan 

tingkat signifikansi 0,008. 

Dengan menggunakan batas 

signifikansi (α) = 0,05, maka nilai batas 

signifikansi α (0,05) > tingkat 

signifikansi 0,008. Hal ini berarti 

variabel lingkungan kerja fisik (X3) 

berpengaruh secara parsial dan 

signifikan pada taraf (α)= 5% terhadap 

produktivitas (Y). 

 

 

 

Uji F (Simultan) 

Model 
Sum of 
Squares Df F Sig. 

1        Regression 

Residual 

Total 

571,427 

100,459 

671,886 

3 

31 

34 

58,778 ,000
b
 

 

Pada uji F didapatkan hasil F hitung 

sebesar 58,778 dengan taraf signifkansi 

0,000. Karena nilai signfikansi lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen antara lain : disiplin 

kerja, pembagian kerja, dan lingkungan 

kerja fisik secara simultan dan signifikan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

1. Ada pengaruh yang signifikan antara 

disiplin kerja secara parsial terhadap  

produktivitas kerja di UD Suko Sewu 

Kediri. Hal ini berarti, jika karyawan 

memiliki disiplin kerja yang tinggi 

maka akan terjadi peningkatan 

produktivitas kerja pada UD Suko 

Sewu Kediri. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara 

pembagian kerja secara parsial 

terhadap produktivitas kerja di UD 

Suko Sewu Kediri. Hal ini berarti, 

pembagian kerja sesuai dengan 

kemampuan karyawan maka akan 

meningkatkan produktivitas kerja UD 

Suko Sewu Kediri. 

|9| 

Simki-Economic Vol. 01 No. 02 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



   Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 

Dewi Novita Sari| 13.1.02.02.0486 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
 

 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan kerja fisik secara parsial 

terhadap produktivitas kerja di UD 

Suko Sewu Kediri. Hal ini berarti, jika 

lingkungan kerja fisik aman dan 

nyaman maka akan meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan UD Suko 

Sewu Kediri. 

4. Ada pengaruh yang signifikan antara 

disiplin kerja, pembagian kerja, dan 

lingkungan kerja secara simultan 

terhadap produktivitas kerja di UD 

Suko Sewu Kediri. 

Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti 

berikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi 

 Diharapkan dengan adanya penelitian 

ini, UD Suko Sewu Kediri terus 

meningkatkan disiplin kerja yang sudah 

di terapkan karena dengan disiplin 

kerja yang tinggi produktivitas kerja 

akan terus meningkat dan dapat 

memenuhi target produksi serta dapat 

mencapai tujuan perusahaan. 

Menerapkan pembagian kerja sesuai 

jobdis dan kemampuan serta keahlian 

masing-masing karyawan, agar tidak 

menghambat proses kerja. Pembagian 

kerja sesuai kemampuan karyawan 

sangatlah penting, guna menjadikan 

karyawan semakin terampil dan mahir 

dalam bekerja, dan diharapkan 

lingkungan kerja fisik lebih 

ditingkatkan kebersihan serta 

kenyamanannya agar karyawan giat 

bekerja. Dengan memperhatikan 

disiplin kerja, pembagian kerja, dan 

lingkungan kerja fisik maka diharapkan  

produktivitas kerja akan meningkat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan dari hasil penelitian 

masih ada pengaruh dari variabel di 

luar variabel yang ada pada peneliti ini 

yakni sebesar 16,4%. Hal ini dapat 

menjadi bahan untuk melakukan 

penelitian lanjutan dalam waktu yang 

akan datang dengan memasukkan 

varibel diluar variabel yang sudah ada 

dalam penelitian ini seperti 

kompensansi, motivasi, gaya 

kepemimpinan dan lain sebagainya. 
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