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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini dilatar belakangi oelh adanya suatu masalah tentang kinerja karyawan yang 

berada di PT. Taman Sriwedari Kediri. Tuntutan yang dilakukan oleh perusahaan akan produksi yang 

meningkat membuat adanya pengaruh antara disiplin dan stress kerja karyawan. Tingkat disiplin bila 

dilihat dari kepentingan memang cukup berat bagi beberapa karyawan. Bila beberapa masalah ini 

belum diselesaikan maka dapat dipastikan jasil kinerja karyawa tidak akan baik. 

 Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan 

teknik simple random sampling. Simple random sampling yaitu pengambilan sampel anggota populasi 

yang dilakukan secara acak. Pengambilan sampel dilakukan lansung di lokasi penelitian dengan 

memberikan kuesioner sebanyak 40 responden. 
 Hasil dari penelitian ini adalah dengan memperhatikan tingkat disiplin kerja bagi para 

karyawan, dengan disiplin kerja yang baik maka akan meningkatkan hasil produktivitas perusahaan. 

Dan yang lebih penting adalah menekankan stres kerja terhadap karyawan, dengan stres kerja yang 

menurun bahkan tidak adanya stres kerja akan meningkatkan kualitas kinerja karyawan bagi 

perusahaan 

KATA KUNCI  : Disiplin kerja, kinerja karyawan 
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I. LATAR BELAKANG 

Perusahaan yang bergerak dibidang 

industri biasanya memang sangat 

ketat akan kedisiplinan 

karyawannya. Banyak sekali 

perusahaan-perusahaan ataupun 

pabrik-barik swasta maupun yang 

bergerak dibawah naungan BUMN 

menerapkan kedisiplinan yang sangat 

ketat. Disiplin yang ketat biasanya 

membuat para karyawan mengalami 

stres yang bekepanajangan, stres 

yang sering dialami oleh para 

karyawan akan membuat kinerja 

karyawan dan hasil produktivitas 

menurun. Tentunya dengan 

menurunnya kinerja karyawan 

ataupun produktivitas perusahaan 

akan membuat perusahaan 

mengalami kerugian yang sangat 

drastis. 

Menurut rivai (2010:285) disiplin 

kerja merupakan alat yang digunakan 

untuk para manajer melakukan 

komunikasi dengan tenaga kerja, 

agar mereka bersedia merubah 

perilaku serta upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang untuk mentaati 

peraturan tersebut. 

Selain disiplin kerja, stres kerja 

juga mempengaruhi kinerja para 

karyawan. Menurut Handoko (2010: 

200) stres adalah suatu kondisi 

ketegangan yang dapat 

mempengaruhi emosi, berpikir dan 

kondisi seseorang, sehingga akan 

dapat mengancam kemampuan 

dalam menghadapi lingkungan.  

PT. Taman Sriwedari yang berada 

dikota Kediri sangat perlu 

memperhatikan 2 (dua) hal tersebut. 

Agar para karyawan dapat 

memaksimalkan pekerjaan bagi 

perusahaan. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian 

yang bejudul “Pengaruh Disiplin 

Kerja dan Stres Kerja terhadap 

Kinerka Karyawan di PT. Taman 

Sriwedari Kediri”  

 

II. METODE 

Peneliti dalam melakukan 

penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Pengambilan data dengan 

kuesioner dan jumlah responden 

sebanyak 40 orang. 

Penelitian dilakukan di perusahaan 

PT. Taman Sriwedari Kediri yang 

beralamatkan di Jl. Mataram No 155 

Desa Karangrejo, Kecamatan 

Ngasem Kabupaten Kediri. 



III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut 

menunjukkan titik data yang 

menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis 

diagonal. Dengan ini bahwa 

dapat dikatakan data normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan table diatas, dapat 

dilihat bahwa variable independen 

tidak mengalami korelasi. Sehingga 

dapat dikatakan tidak ada masalah 

dalam multikolinearitas. 

3. Uji Heterokesdetitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

dari gambar tersebut, terlihat titik 

menyebar secara acak dengan 

baik, keatas maupun kebawah 

dari angka 0 pada sumbu Y. 

maka ini menunjukkan bahwa 

regresi ini tidak mengalami 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan table diatas 

diketahui nilai DW sebesar 

2.229, sedangkan nilai DW untuk 

tingkat 5% dengan N=40 dan 

K=2 diperoleh DU=1,68 

sehingga 4-DU = 4-1,68 = 2,31. 

Sehingga asumsi tersebut dapat 

terpenuhi. 

5. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

1. Konstanta = 3,549 

Jika variable disiplin kerja 

dan stres kerja = 0, maka 

kinerja karyawan akan 

menjadi 3,549. 

2. Koefisien X1 = 0,479 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

X1 .275 3.638 

   

X2 .398 2.510 

a. Dependent Variable: Y 

Model Summary
b
 

Model Durbin-Watson 

1 2.229
a
 

a. Predictors: (Constant), 

X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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Setiap naik 1 satuan akan 

meingkatkan kualitas 

kinerja karyawan. 

3. Koefisien X2 = -0,071 

Setiap penambahan 1 satuan, 

maka akan menurunkan 

kualitas kinerka karyawan. 

6. Analisis Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

Dari table diatas didapatkan nilai 

R Square sebesar 74,2%. Dapat 

diartikan bahwa disiplin kerja 

dan stress kerja dapat 

mempengaruhi kinerka karyawan 

bersama-sama dengan total 

74,2%. 

7. Uji t 

1. Hipotesis 1 

Berdasarkan pada 

perhitungan pada SPSS, 

diperoleh nilai sig. variable 

disiplin adalah 0,001 < 0,05 

dan t hitung 3,168 > t table 

1,672 yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan ini 

berarti ada pengaruh 

signifikan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Hipotesis 2 

Pada perhitungan hasil SPSS, 

diperoleh nilai sig. variable 

stres kerja adalah 0,482>0,05 

dan t hitung -0,710 < t table 

1,672 yang berarti Ho 

diterima dan Ha ditolak. Hal 

ini dapat dikatakan bahwa 

tidak ada pengaruh yang 

signifikan stres kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

8. Uji F 

dari hasil perhitungan SPSS, 

dapat dikatakan bahwa ada 

pengaruh silmultan atau bersama-

sama antara disiplin kerja dan 

stres kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

 

IV. PENUTUP 

Dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang sangat 

signifikan antara disiplin kerja dan 

stres kerja terhadap kinerja karyawan 

di PT. Taman Sriwedari Kediri 

Semakin baik disiplin kera dan 

menurunnya tingkat stres kerja, 

makan akan meningkatkan kinerja 

Model Summary
b
 

Mo

del 

R R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .873
a
 .762 .742 1.231 

a. Predictors: (Constant), , X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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karyawan dan akan meingkatkan 

juga untuk hasil produk bagi 

perusahaan. 
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