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UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang 

baik diperlukan beban kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja yang baik dalam sebuah perusahaan. 

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

signifikan antara beban kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di  PT. Rukun Bersama Sentosa 

Kediri (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan di  PT. Rukun Bersama Sentosa Kediri (3) Mengetahui dan menganalisis 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. Rukun 

Bersama Sentosa Kediri (4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara beban 

kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan di  

PT. Rukun Bersama Sentosa Kediri. 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan bagian produksi PT. Rukun Bersama Sentosa Kediri dan sampel yang digunakan sebanyak 

30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive sampling. Alat analisis yang 

digunakan 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 16.  

Hasil dari  hasil penelitian ini adalah (1) Ada pengaruh yang signifikan dari beban kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT. Rukun Bersama Sentosa Kediri. (2) Ada pengaruh yang signifikan 

dari disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. Rukun Bersama Sentosa Kediri. (3) 

Ada pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di di PT. 

Rukun Bersama Sentosa Kediri. (4) Ada pengaruh yang signifikan dari beban kerja, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja di PT. Rukun Bersama Sentosa Kediri. 

 

KATA KUNCI  : Beban Kerja, Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, dan Produktivitas Kerja. 
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1. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Suatu perusahaan memiliki 

tujuan untuk mengembangkan 

usahanya, menghasilkan laba, dan 

mempertahankan hidup maka 

produktivitas kerja karyawan 

sangatlah penting untuk mengukur 

keberhasilan dalam menjalankan 

usaha. Keberhasilan suatu perusahaan 

tercermin dari hasil kerja masing – 

masing karyawan dalam suatu 

perusahaan, hasil kerja tersebut akan 

berpengaruh pada peningkatan 

produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan dan dengan semakin 

meningkatnya produktivitas kerja 

karyawan diharapkan dapat 

berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan karyawan pada suatu 

perusahaan tersebut. 

Salah satu faktor untuk 

meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan yaitu dengan 

memperhatikan beban kerja. Menurut 

Munandar (2011:385) “Beban kerja 

adalah suatu tugas yang diberikan 

kepada karyawan untuk diselesaikan 

dengan menggunakan ketrampilan 

dan potensi dari karyawan dan pada 

waktu tertentu”.  

Faktor lain yang 

mempengaruhi produktivitas kerja 

adalah disiplin kerja. Menurut 

Susanto (2016) “Disiplin kerja 

merupakan tindakan pimpinan untuk 

memotivasi para bawahannya agar 

dapat memenuhi berbagai ketentuan 

dan peraturan yang berlaku dalam 

suatu perusahaan, yang didalamnya 

mencakup : adanya kepatuhan 

karyawan terhadap tata tertib atau 

ketentuan- ketentuan, serta adanya 

sanksi hukuman bagi yang 

melanggar. Suatu pelanggaran yang 

dilakukan karyawan  harus ada 

tindakan tegas serta tidak 

membiarkan pelanggaran tersebut 

berlarut –larut”. 

Faktor penting yang 

berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja adalah lingkungan kerja. 

Menurut Desmonanda (2016:1181) 

“lingkungan kerja adalah suatu situasi 

dan kondisi yang ada dalam 

lingkungan kerja itu sendiri seperti 

bagaimana perlakuan dari atasan dan 

rekan kerja, beban kerja, penghargaan 

bagi karyawan yang berprestasi dan 

lain sebagainya”.  

PT. Rukun Bersama Sentosa 

merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri makanan dan 

minuman ringan. Didirikan tahun 

2010, yang beralamatkan di Jl. Raya 

Minggiran No. 58, Desa Bangsongan 

Kecamatan Kayen Kidul. Dalam studi 

awal peneliti, tampaknya memiliki 
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permasalahan dengan produktivitas 

kerjanya. Terutama pada beban kerja 

yang diberikan  karena tidak sesuai 

dengan kemampuan karyawan, 

disiplin kerja serta lingkungan 

kerjanya, hal tersebut menjadikan 

produktivitas kerja di PT. Rukun 

Bersama Sentosa menurun. Dalam 

studi awal tersebut, peneliti berusaha 

mendapatkan informasi yang lebih 

dalam mengenai ketiga faktor 

tersebut dan menemukan fakta awal 

bahwa tingginya beban kerja yang 

diberikan oleh perusahaan dapat 

mempengaruhi pada kerusakan 

produksi, karena mesin produksi yang 

digunakan sudah tua. Disamping itu 

beban kerja yang diberikan tidak 

sesuai dengan kemampuan karyawan, 

pemilik perusahaan tidak memberikan 

tugas – tugas yang sesuai dengan 

keahlian yang dimiliki oleh 

karyawan. Sehingga karyawan 

memerlukan waktu tambahan untuk 

dapat menyelesaikan target  produksi. 

Hal ini akan berpengaruh terhadap 

disiplin kerja karyawan, beberapa 

karyawan sering datang terlambat 

ketempat kerja karena kelelahan 

dalam bekerja karena sering kerja 

lembur.  

Selain itu kurangnya perhatian 

terhadap lingkungan kerja karyawan, 

seperti tata letak mesin yang tidak 

beraturan sehingga membuat lokasi 

pabrik menjadi sempit akibatnya 

karyawan susah untuk bergerak, tidak 

hanya itu penerangan didalam pabrik 

tersebut kurang maksimal yang 

mengakibatkan karyawan susah untuk 

melakukan proses produksi, 

disamping itu udara didalam pabrik  

juga sangat panas sehingga karyawan 

sering keluar masuk untuk mencari 

udara yang sejuk. Beberapa masalah 

tersebut sangat berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

Mengenai ketiga faktor tersebut 

peneliti menemukan fakta awal 

bahwa terjadi penurunan produksi, 

dan banyak agen  yang  mengeluh 

karena lamanya pengiriman produk 

tiba di tempat mereka. Lebih jauh lagi 

keterlambatan pengiriman ini ternyata 

disebabkan oleh proses produksinya 

yang tidak tepat waktu. 

Atas dasar latar belakang 

masalah tersebut, peneliti tertarik 

untuk meneliti dengan judul 

penelitian “Analisis Pengaruh Beban 

Kerja, Disiplin Kerja, dan 

Lingkungan Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT. 

Rukun Bersama Sentosa Kediri”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang 

masalah diatas, maka masalah dalam 

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



Artikel Skripsi 

                                     Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ariza Dewi Nur asita |13.1.02.02.0468       simki.unpkediri.ac.id 

Ekonomi - Manajemen                           ǁ       ǁ   5 

penelitian ini dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 

1. Produktivitas kerja karyawan yang 

menurun dilihat dari tidak 

tercapainya target produksi. Mesin 

produksi sudah tua sehingga 

banyak kerusakan produksi. 

2. Tingginya beban kerja yang 

diperoleh karyawan 

mengakibatkan tidak terpenuhinya 

target dengan tepat waktu , 

sehingga karyawan harus 

melakukan kerja lembur. 

3. Peraturan kerja yang kurang tertata 

sehingga menyebabkan disiplin 

kerja rendah, karena masih banyak 

karyawan yang datang terlambat  

ke tempat kerja. 

4. Karyawan memerlukan lingkungan 

kerja yang baik untuk menunjang 

kenyamanan saat bekerja. 

5. Kurangnya perhatian terhadap 

keselamatan kerja karyawan.  

6. Kurangnya perhatian terhadap tata 

letak mesin yang berakibat 

karyawan susah untuk bergerak. 

7. Penerangan ruangan yang kurang 

sehingga karyawan susah untuk 

melakukan proses produksi. 

8. Suhu udara di ruangan kerja terlalu 

panas sehingga karyawan sering 

keluar masuk untuk mencari udara 

sejuk. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah 

di atas, maka batasan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di PT. 

Rukun Bersama Sentosa Kediri. 

2. Objek yang diteliti adalah 

karyawan bagian produksi pada 

PT. Rukun Bersama Sentosa 

Kediri. 

3. Peneliti hanya membahas 

mengenai pengaruh beban kerja, 

disiplin kerja, dan lingkungan 

kerja  terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Rukun 

Bersama Sentosa Kediri. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di 

atas, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah beban kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Rukun Bersama 

Sentosa Kediri? 

2. Apakah disiplin kerja 

berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

pada PT. Rukun Bersama Sentosa 

Kediri? 

3. Apakah lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT. 

Rukun Bersama Sentosa Kediri? 

4. Apakah beban kerja, disiplin 

kerja, dan lingkungan kerja 
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secara simultan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Rukun Bersama 

Sentosa Kediri? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah 

diatas, maka tujuan penelitiannya 

adalah untuk menganalisis : 

1. Pengaruh Beban kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

pada PT. Rukun Bersama 

Sentosa Kediri. 

2. Pengaruh Disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

pada PT. Rukun Bersama 

Sentosa Kediri. 

3. Pengaruh Lingkungan kerja 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Rukun 

Bersama Sentosa Kediri. 

4. Pengaruh Beban kerja, disiplin 

kerja, dan lingkungan kerja 

secara simultan terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

pada PT. Rukun Bersama 

Sentosa Kediri. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan sekaligus 

mengkonfirmasikan teori 

manajemen sumber daya 

manusia, khususnya mengenai 

hubungan beban kerja, disiplin 

kerja, dan lingkungan kerja 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi perusahaan 

dalam menyikapi masalah 

sumber daya manusia 

menyangkut beban kerja, 

disiplin, dan lingkungan kerja 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

b. Bagi Karyawan 

Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada karyawan 

dalam bekerja di perusahaan 

agar hasil kerjanya lebih baik. 

c. Bagi Penulis 

Peneliti diharapkan 

dapat menambah wawasan 

dan pengalaman berharga 

dalam menerapkan teori-teori 

yang didapat di bangku 

kuliah. 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel  

    Penelitian 

Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yang 
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digunakan yaitu variabel 

dependen dan variabel 

independen. Menurut 

Sugiyono (2015:39) variabel 

terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Pada 

penelitian ini variabel terikat 

yang disimbolkan (Y) adalah 

produktivitas kerja karyawan. 

Menurut Sugiyono (2015:39) 

variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel 

terikat. Pada penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas 

disimbolkan (X) adalah beban 

kerja (X1), disiplin kerja (X2), 

dan lingkungan kerja (X3).  

2. Definisi Operasional Variabel 

Agar variabel-variabel 

tersebut tidak mempunyai arti 

ganda (ambigu) agar tegas dan 

spesifik, maka perlu 

didefinisikan secara tegas dan 

operasional sebagai berikut : 

a. Variabel Produktivitas Kerja 

(Y) 

Produktivitas kerja adalah 

hasil kerja para karyawan  

PT. Rukun Bersama Sentosa. 

Dalam penelitian ini 

menggunakan indikator : 

1) Kemampuan 

2) Meningkatkan hasil yang    

    Dicapai. 

3) Semangat kerja 

4) Pengembangan diri 

5) Mutu 

6) Efisiensi 

Sutrisno (2016:104) 

b. Variabel Beban Kerja (X1) 

Beban kerja adalah tugas 

– tugas yang diberikan 

kepada karyawan PT. Rukun 

Bersama Sentosa untuk 

diselesaikan pada waktu 

tertentu dengan 

menggunakan keterampilan 

dan potensi. Dalam penelitian 

ini menggunakan indikator : 

1) Target yang Harus Dicapai 

2) Kondisi Pekerjaan 

3) Standar Pekerjaan 

Putra (2012:22) 

c. Variabel Disiplin Kerja (X2) 

Disiplin kerja adalah 

kesadaran dan kesediaan para 

karyawan PT. Rukun 

Bersama Sentosa untuk 

mengikuti dan mematuhi 

segala peraturan perusahaan 

dan norma- norma yang 

berlaku. Dalam penelitian ini 

menggunakan indikator: 
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1) Teladan pemimpin 

2) Balas jasa 

3) Waskat 

4) Sanksi Hukuman 

5) Ketegasan 

Hasibuan (2013:194) 

d. Variabel Lingkungan Kerja 

(X3) 

Lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada di 

sekitar para pekerja PT. 

Rukun Bersama Sentosa yang 

dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas- 

tugas. Dalam penelitian ini 

menggunakan indikator : 

1) Penerangan 

2) Suhu Udara 

3) Suara Bising 

4) Penggunaan Warna 

5) Ruang Gerak 

6) Keamanan Kerja 

Sedarmayanti (2012:46) 

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2015:8), 

metode penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk 

meniliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 

2. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah  menggunakan analisis 

kausalitas. Menurut Sugiyono 

(2015:56), “kausalitas” adalah “  

hubungan yang bersifat sebab 

akibat.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini 

dilakukan di PT. Rukun Bersama 

Sentosa yang beralamatkan di Jl. 

Raya Minggiran no. 58, Desa 

Bangsongan, Kec Kayen Kidul 

Kediri sebagai objek penelitian. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

dalam kurun waktu 3 bulan yaitu 

terhitung mulai tanggal 3 April 

2017 sampai dengan 3 Juni 2017. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh karyawan bagian 

produksi pada PT. Rukun 

Bersama Sentosa Kediri yang 

berjumlah 120 orang. 

2. Sampel 
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Karena populasi berjumlah 

120 orang, maka peneliti 

mengambil 25% dari keseluruhan 

populasi, yaitu 30 orang. Hal ini 

sesuai teori dalam Sugiyono 

(2015:81). Metode pengambilan 

sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

purposive sampling. Purposive 

sampling merupakan pengambilan 

sampel berdasarkan seleksi 

khusus. Peneliti membuat kriteria 

tertentu siapa yang dijadikan 

sebagai sampel. Kriteria tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Karyawan yang telah bekerja 

di PT. Rukun Bersama Sentosa lebih 

dari 3 tahun.  

b. Karyawan bagian produksi 

yang bekerja di PT. Rukun Bersama 

Sentosa. 

E. Instrumen Penelitian dan Teknik 

Pengumpulan Data 

1. Pengembangan Instrumen 

Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini yang 

digunakan untuk mengumpulkan 

data primer adalah menggunakan 

angket (kuesioner). Menurut 

Sugiyono (2015:142), “kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya”. 

Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Skala Likert.  

 

Tabel 1. Penelitian Skala Likert 

 

2. Validitas dan Reabilitas 

Instrumen 

Instrumen penelitian 

(kuesioner) yang baik harus 

memenuhi persyaratan yaitu valid 

dan reliabel. Untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas kuesioner 

perlu dilakukan pengujian atas 

kuisioner dengan menggunakan 

uji validitas dan uji reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Menurut Arikunto 

(2010:211) uji validitas adalah 

suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat  

kevalidan atau keabsahan 

suatu instrumen. Pada 

penelitian ini uji validitas akan 

dilakukan dengan bantuan 

program software SPPS versi 

16. Untuk menentukan nomor-

nomor item yang valid dan 

yang gugur, perlu 

No Alternatif Skor 

1 
Sangat Tidak Setuju 

(STS) 
1 

2 Tidak Setuju (TS) 2 

3 Netral (N) 3 

4 Setuju (S) 4 

5 Sangat Setuju (SS) 5 
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dikonsultasikan dengan tabel r 

produk moment. Kriteria 

penilaian uji validitas adalah 

apabila r hitung > r tabel, 

maka dapat dikatakan item 

kuesioner tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto 

(2010:221), reliabilitas adalah 

suatu instrumen yang dapat 

dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut 

sudah baik. Untuk mengetahui 

kuesioner tersebut sudah 

reliabel akan dilakukan 

pengujian reliabilitas 

kuesioner menggunakan 

rumus Cronbach Alpha 

dengan bantuan program 

SPPS. Kriteria penilaian uji 

reliabilitas adalah apabila hasil 

koefisien Alpha > tarif 

signifikansi 60% atau 0,6 

maka kuesioner tersebut 

reliabel. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono 

(2015:147) analisis deskriptif 

adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Dalam 

analisis ini dilakukan pembahasan 

mengenai seberapa besar 

pengaruh beban kerja, disiplin 

kerja, dan lingkungan kerja  

terhadap  produktivitas kerja di 

PT. Rukun Bersama Sentosa 

Kediri. 

2. Analisis Kuantitatif 

Merupakan suatu analisis 

data yang diperlukan terhadap 

data yang diperoleh dari hasil 

responden yang diberikan. 

Kemudian dilakukan analisa 

berdasarkan metode statistik 

menggunakan SPSS Versi 16 dan 

data tersebut diklasifikasikan 

kedalam kategori tertentu dengan 

menggunakan tabel untuk 

mempermudah dalam 

menganalisa. Alat analisis yang 

dipakai adalah regresi linier 

berganda, dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Uji Asumsi Klasik 

Ghozali (2011:160), uji 

asumsi klasik terhadap model 

regresi yang digunakan 

dilakukan agar dapat 

mengetahui apakah model 

regresi tersebut merupakan 
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model regresi yang baik atau 

tidak. 

1) Uji Normalitas 

Ghozali (2011:116) 

menjelaskan uji normalitas 

bertujuan untuk menguji 

apakah data yang akan 

digunakan dalam model 

regresi berdistribusi normal 

atau tidak.  

2) Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolonieritas 

ini dilakukan dengan 

melihat nilai Variance 

Inflantion Factor (VIF) uji 

ini bertujuan untuk menguji 

apakah dengan model 

regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel 

bebas.  

3) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali 

(2011:139) menjelaskan uji 

heteroskedastisitas 

pertujuan untuk menguji 

apakah dalam  model 

regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan 

kepengamatan  yang  lain. 

4) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali 

(2011:110), asumsi 

autokorelasi didefinisikan 

sebagai terjadinya korelasi 

antara data pengamatan, 

dimana munculnya suatu 

data dipengaruhi oleh data 

sebelumnya. Untuk 

mengetahui model regresi 

dikatakan tidak terjadi 

autokorelasi jika nilai 

Durbin-Watson berada 

antara dU s.d 4-dU, dimana 

dU ditentukan berdasarkan 

tabel Durbin-Watson. 

b. Persamaan Regresi Linier 

     Berganda 

Arikunto (2010:264), 

analisis persamaan regresi 

linier berganda adalah suatu 

perluasan dari teknik regresi, 

apabila terdapat lebih dari satu 

variabel bebas mengadakan 

prediksi terhadap variabel 

terikat. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
)  

Menurut Ghozali 

(2011:126), koefisien 

determinasi (R2) bertujuan 

mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi 

variabel dependen. 

Koefisien determinasi (R2) 

digunakan untuk 

mengetahui presentase 

perubahan variabel terikat 
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(Y) yang disebabkan oleh 

variabel bebas (X). 

d. Uji Hipotesis 

1) Uji t (Parsial) 

Ghozali (2011:98) 

Uji t digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel 

bebas (independent) secara 

parsial memiliki pengaruh 

signifikan atau tidak 

dengan variabel terikat 

(dependent). 

2) Uji F (Simultan) 

Ghozali (2011:98) 

Uji F digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya 

pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen 

terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama 

(simultan) dengan derajat 

kepercayaan 0,05. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 1. Uji Normalitas  

Dari gambar di atas diketahui 

bahwa titik- titik menyebar mengikuti 

garis diagonal dan berada di sekitar 

garis diagonal sehingga data 

berdistribusi normal atau asumsi 

normalitas telah terpenuhi. 

c. Uji Multikolinieritas 

Tabel 2. Uji Multikolinieritas 

 

Coefficientsa
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)              

Beban kerja .491 2.038 
Disiplin kerja .499 2.004 
Lingkungan kerja .840 1.190 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 

menunjukkan bahwa ketiga variabel 

memiliki nilai VIF  lebih kecil dari 10 

dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1  

sehingga tidak terjadi hubungan antar 

variabel bebas atau asumsi 

multikolinieritas telah terpenuhi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan gambar grafik 

scatterplot di atas terlihat bahwa titik 

– titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y dan 
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titik-titik tidak membentuk suatu pola 

tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa 

model regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

e. Uji Autokorelasi 

Tabel 3. Uji Autokorelasi 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui nilai uji Durbin-Watson 

(DW) sebesar 1,989, sedangkan  nilai 

DW tabelnya untuk tingkat a = 5% 

dengan  n = 30 dan  k = 3 diperoleh 

nilai DU (batas atas) =  1,6498 

sehingga 4-DU =  4- 1,6498  =  

2,3502. Pengambilan  keputusanya 

adalah jika DU < DW < 4 – DU  

maka tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif,  jadi 1,6498 < 1,989 < 

2,3502. Dapat disimpulkan nilai 

durbin watson (DW) terletak antara 

du s/d 4-DU sehingga asumsi 

autokorelasi telah terpenuhi. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4. Analisis Regresi 

Berganda 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 10.637 9.705 

beban kerja .230 .371 

disiplin kerja .192 .271 

lingkungan 
kerja .227 .195 

 

Dari persamaan regresi tersebut di 

atas berarti: 

a. Nilai a yaitu 10,637. Artinya 

jika beban kerja (X1), disiplin 

kerja (X2) dan lingkungan 

kerja (X3) diasumsikan tidak 

memiliki pengaruh sama 

sekali (=0), maka 

produktifitas kerja (Y) 

adalah sebesar 10.637. 

b. Regresi X1 0,230. Artinya 

jika beban kerja (X1) 

mengalami kenaikan 1 (satu) 

satuan, sementara disiplin 

kerja (X2) dan lingkungan 

kerja (X3) diasumsikan tetap, 

maka akan meningkatkan 

produktivitas kerja (Y) pada 

PT. Rukun Bersama Sentosa 

sebesar  0.230. 

c. Regresi X2 0,192. Artinya 

jika Jika disiplin kerja (X2) 

mengalami kenaikan 1 (satu) 

satuan, sementara beban kerja 

(X1) dan lingkungan kerja 

(X3) diasumsikan tetap, maka 

akan meningkatkan 

produktivitas kerja (Y) pada 

PT. Rukun Bersama Sentosa 

sebesar 0,192. 

d. Regresi X3 0,227. Artinya 

jika Jika lingkungan kerja 

(X3) mengalami kenaikan 1 

(satu) satuan, sementara beban 

Model Summary
b 

Model R 

R 
Squa

re 

Adjuste
d R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .736a .542 .489 4.381 1.989 
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kerja (X1) dan disiplin kerja 

(X2) diasumsikan tetap, maka 

akan meningkatkan 

produktivitas kerja (Y) pada 

PT. Rukun Bersama Sentosa 

sebesar 0,227. 

e. Dari ketiga variabel diatas 

yang paling dominan 

berpengaruh adalah variabel 

beban kerja, dilihat dari nilai 

koefisien regresi paling tinggi 

yaitu sebesar 0,230. 

3. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi 

 

Nilai Adjust R Square = 0,489 

menunjukkan besarnya variabel 

beban kerja, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja dalam menjelaskan  

variabel produktivitas kerja adalah 

sebesar 48,9%. Berarti masih ada 

variabel lain sebesar 51,1% yang 

dapat dijelaskan oleh variabel 

produktivitas kerja, tetapi tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

4.  Pengujian Hipotesis 

a. Uji t (Parsial) 

Tabel 6. Uji t (Parsial) 

 

Model t Sig. 

1 (Constant) 1.096 .183 

beban kerja 3.314 .003 

disiplin kerja 2.709 .034 

lingkungan kerja 2.137 .022 

 

Terlihat variabel beban kerja 

mempunyai nilai thitung sebesar  

3.314 dan  ttabel  sebesar 2,055 

dengan demikian  t hitung > t tabel . 

Kemudian variabel disiplin kerja 

mempunyai nilai thitung sebesar  

2.709 dan  ttabel  sebesar 2,055 

dengan demikian  t hitung > t tabel . 

Sementara itu variabel lingkungan 

kerja mempunyai nilai thitung sebesar  

2.137 dan  ttabel  sebesar 2,055 

dengan demikian  t hitung > t tabel . 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

variabel beban kerja, disiplin kerja, 

dan lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap produktivitas kerja.  

b. Uji F (Simultan) 

 Tabel 7. Uji F (Simultan) 

 

Model 
Sum of 
Squares F Sig. 

1 Regression 10.238 .000a 
 Residual   
 Total   

 

Dari perhitungan data yang 

diperoleh diatas dapat disimpulkan 

bahwa nilai F hitung = 10,238  > 

Ftabel = 2,98  hal ini berarti H0 

ditolak dan Ha diterima, artinya 

secara bersama-sama beban kerja 

(X1), disiplin kerja (X2) dan 

lingkungan kerja (X3) berpengaruh 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

1 .736
a
 .542 .489 
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signifikan terhadap produktivitas 

kerja (Y). 

B. KESIMPULAN 

1. Beban kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan.  

2. Disiplin kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan.  

3. Lingkungan kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

4. Beban kerja, Disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 
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