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SARI 
 
Fauziyah Ani, 2005. Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pelintingan di Perusahaan Rokok 
Kretek Sukun Mc Wartono Kudus. Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. 
Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 115 halaman.  
 
Kata Kunci : Pengawasan Kerja, Disiplin Kerja, Produktivitas Kerja. 

Faktor manusia memegang peranan penting dalam mencapai hasil sesuai 
dengan tujuan perusahaan, karena betapapun sempurnanya peralatan kerja tanpa 
adanya tenaga manusia tidak akan berhasil memproduksi barang dan jasa sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai. Penurunan produktivitas kerja Perusahaan 
disebabkan kurangnya pengawasan kerja dan kurangnya sikap disiplin kerja karyawan. 
Permasalahan :1) Adakah pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap 
produktivitaas kerja karyawan bagian produksi pelintingan?, 2) Seberapa besar 
pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 
bagian produksi pelintingan?. Tujuan : 1) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karayawan bagian 
produksi pelintingan 2) Untuk menegtahui seberapa besar pengaruh pengawasan kerja 
dan disiplin kerja Terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pelintingan. 

Alat pengumpulan data adalah angket dan dokumentasi. Data diolah dengan 
menggunakan analisis deskriptif persentase dan analisis regresi linier ganda. Populasi 
yang menjadi obyek penelitian adalah seluruh karyawan bagian produksi pelintingan 
yang berjumlah 59 karyawan, dan digunakan sebagai sempel.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kerja termasuk kategori baik 
dengan persentase 68,60%, disiplin kerja karyawan termasuk kategori baik dengan 
persentase 67,33% dan produktivitas kerja karyawan termasuk kategori cukup tinggi 
dengan rata-rata hasil produksi tiap karyawan sebanyak 712 batang perjam. Dari hasil 
analisis regresi ganda diperoleh persamaan regresi Y

)
= 181,033 + 11,110X1 + 

8,657X2. Uji keberartiannya menggunakan uji F diperoleh Fhitung = 46,487 dengan 
signifikansi 0,000. Karena harga signifikansi kurang dari 0,05 hal ini berarti ada 
pengaruh antara pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas  kerja 
karyawan bagian produksi  pelintingan. Besarnya pengaruh tersebut secara simultan 
yaitu 62,4%, sisanya sebesar 37,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti, 
sedangkan besarnya pengaruh secara parsial dari pengawasan kerja adalah 29,92% dan 
disiplin kerja adalah 21,44%. 

Disimpulkan : 1) Variabel pengawasan kerja mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan yang ditunjukkan pada uji signifikan 
yaitu t hitung > t tabel sebesar 4,889 > 2,00, hasil analisis deskriptif persentase sudah 
termasuk dalam kategori baik yaitu  68,60% 2) Variabel disiplin kerja mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan yang ditunjukkan 
pada uji signifikan yaitu t hitung > t tabel sebesar 3,907 > 2,00, hasil analisis deskreptif 
persentase kategori baik yaitu 67,33%   

Saran : 1) Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc Wartono Kudus dapat 
ditempuh dengan meningkatkan  variabel pengawasan kerja terutama pengawasan 
terhadap penyimpangan hasil kerja. Usaha peningkatan pengawasan ini lebih baiknya 
dilakukan secara langsung, karena dilihat dari cukup besarnya penyimpangan hasil 
kerja yang dilakukan karyawan. Dengan memantau secara langsung maka karyawan 
secara langsung dapat ditegur dan dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. 
2) Pihak manajemen perusahaan hendaknya memperhatikan kembali kedisiplinan kerja 
karyawan yang kurang baik yaitu dengan cara melakukan pendisiplinan pada 
karyawan, terutama pendisiplinan dalam hal berpakaian rapi, dan penggunaan 
perlengkapan atau peralatan. Usaha peningkatan pendisiplinan ini lebih baiknya dalam 
hal berpakaian rapi ini dilakukan dengan cara, perusahaan membuat seragam kerja 
untuk karyawan, dan dalam hal penggunaan perlengkapan atau peralatan kerja ini 
dilakukan dengan cara, setiap karyawan harus dilengkapi dengan alat linting saat 
bekerja dan dalam menggunakan alat linting kerja tersebut karyawan diberi tahu untuk 
berhati-hati.   
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BAB  I 

PEDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang didirikan mempunyai harapan 

bahwa kelak akan mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam 

lingkup usaha dari perusahaan tersebut. Perusahaan itu pada dasarnya 

menginginkan tercapainya produktivitas yang tinggi dalam bidang kerjanya. 

Dengan produktivitas yang tinggi maka perusahaan akan memperoleh 

keuntungan. 

Perusahaan adalah urat nadi perekonomian bangsa Indonesia karena 

dalam mencapai tujuannya mencari laba, harus memenuhi aneka ragam 

kebutuhan masyarakat. Perusahaan sebagai suatu organisasi yang 

menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk 

memproduksi barang dan jasa di dorong untuk meningkatkan produktivitas 

usaha sehingga nantinya mampu memaksimalisasikan laba untuk bertahan 

dalam jangka panjang. 

Produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai 

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. (J.Ravianto, 1986:20). 

Produktivitas kerja merupakan motif ekonomi untuk memperoleh hasil 

maksimal dengan biaya tertentu, dimana dalam pelaksanaannya 

produktivitas banyak terletak pada faktor sebagai pelaksana kegiatan 

perusahaan yaitu, para anggota, karyawan atau pekerja. Jadi faktor manusia 

memegang peranan penting dalam mencapai hasil sesuai dengan tujuan 
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perusahaan, karena betapapun sempurnanya peralatan kerja tanpa adanya 

tenaga manusia tidak akan berhasil memproduksi barang dan jasa sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai (Saksono, 1988:112). 

Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan tersebut, maka perlu 

adanya peningkatan produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja pada 

hakekatnya meliputi sikap yang senantiasa mempunyai pandangan bahwa 

metode kerja hari ini harus lebih baik dari pada metode kerja hari kemarin, 

dalam hasil yang dapat diraih esok hari harus lebih banyak atau lebih 

bermutu daripada hasil yang diraih hari ini. Produktivitas kerja sering 

diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Seorang karyawan yang produktif adalah 

karyawan yang cekatan dan mampu menghasilkan barang dan jasa sesuai 

mutu yang ditetapkan dan waktu yang lebih singkat, sehingga akhirnya 

dapat tercapai tingkat produktivitas kerja karyawan yang tinggi. Dengan 

demikian penting bagi seorang manajer berusaha untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, agar perusahaan dapat berkembang dan dapat 

mempertahankan usahanya. 

Untuk mendapatkan suatu hasil produk yang baik dan bermutu tinggi 

maka diperlukan pengawasan dan disiplin kerja yang baik. Pengawasan 

adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan 

terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang 

dikehendaki (Lubis, 1985:154). 
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Pada setiap perusahaan memerlukan pengawasan dari pihak manajer. 

Pengawasan ini dilakukan oleh manajer sebagai suatu usaha 

membandingkan apakah yang dilakukan sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. Hal ini berarti juga pengawasan merupakan tindakan atau 

kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan atau hasil kerja yang dikehendaki. 

Pengawasan kerja merupakan hal yang sangat penting dalam setiap 

pekerjaan baik dalam perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Sebab 

dengan adanya pengawasan kerja yang baik maka sesuatu pekerjaan akan 

dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. 

Semakin lancarnya kerja dan disertai pengawasan yang baik akan dapat 

mengakibatkan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu hasil 

produksi yang baik serta mengalami kemajuan. Dengan pengawasan kerja 

yang baik akan mendorong karyawan lebih giat dalam bekerja dan 

menghasilkan kerja yang tinggi. 

Perusahaan apabila melaksanakan pengawasan secara baik sesuai 

sengan aturan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas 

dan wewenang yang telah ditentukan, maka dengan sendirinya disiplin kerja 

karyawan akan baik. Tjing Bing Tie,(1987:160) mengatakan bahwa:                             

“Pada umumnya disiplin yang baik terdapat apabila karyawan datang 

kekantor atau perusahaan dengan teratur dan tepat pada waktunya, apabila 

meraka berpakaian serba baik pada tepat pekerjaannya, apabila 

menggunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila 
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mereka menghasilkan jumlah dan kualitet pekerjaan yang memuaskan, dan 

mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan dan apabila 

menyelesaikan dengan semangat yang baik.   

Disiplin kerja yang dimaksud adalah suatu keadaan tertib dimana 

seseorang atau sekelompok orang yang tergabung dalam perusahaan tersebut 

berkehendak mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan perusahaan 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang tercermin dalam bentuk 

tingkah laku dan perbuatan. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dalam 

melaksanakan aturan-aturan perusahaan yang diwujudkan dalam disiplin 

kerja yang tinggi atau pekerjaan, sehingga waktu yang telah ditetapkan 

menghasilkan barang produksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. 

Pada perusahaan rokok kretek Mc Wartono Kudus, faktor 

pengawasan dan disiplin kerja merupakan faktor yang penting bagi 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu 

manajer harus melakukan pengawasan kerja yang efektif, maka dengan 

sendirinya disiplin kerja karyawanpun akan baik sehingga karyawan bisa 

mencapai prestasi kerja yang optimal dalam bentuk produktivitas kerja. 

Karyawan bagian produksi pelintingan pada perusahaan rokok kretek 

sukun Mc Wartono Kudus cenderung kurang pengawasan dari manajer 

sehingga sikap disiplin karyawanpun kurang. Keadaan ini apabila dibiarkan 

terus menerus akan mempengaruhi pula tingkat produktivitas kerja 

karyawan sehingga keuntungan perusahaan tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 
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Pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap karyawan 

menjadi sangat penting. Perusahaan perlu meningkatkan pengawasan yang 

efektif sehingga sikap disiplin karyawan juga baik, untuk memacu 

produktivitas kerja karyawan. Karena apabila karyawan dalam bekerja ada 

pengawasan kerja yang efektif dari manajer maka semangat kerja akan 

timbul dan para karyawan akan bekerja dengan rajin, disiplin, baik dan 

bertanggung jawab sehingga produktivitas kerja akan meningkat dengan 

sendirinya. 

Fakta yang ada dilapangan menunjukkan adanya gejala-gejala yang 

cenderung terjadi penurunan produktivitas kerja para karyawan bagian 

produksi. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan yang efektif dan 

kurangnya sikap disiplin kerja karyawan. Untuk itu dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan manajer harus melakukan pengawasan yang 

baik sehingga sikap disiplin kerja dalam diri karyawan muncul. Dengan 

demikian karyawan akan mengerjakan pekerjaan dengan baik dan disiplin 

yang tinggi. 

Tabel.1 Data Penurunan Hasil Produksi 
Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc Wartono Kudus 

PENURUNAN 
TAHUN HASIL 

JUMLAH PERSENTASE

2000 

2001 

2002 

2003 

1.519.212,15    Bos 

1.317.564,735  Bos 

1.288.245,985  Bos 

1.165.043,41    Bos 

 

201.647,415 

29.318,75 

123.202,575 

 

15,3% 

2,28% 

10,6% 
       Sumber Data : Lap.Tahunan Hasil Produksi PR Kretek Sukun Mc Wartono Kudus 
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Produktivitas diperlukan bagi Pr Kretek Sukun Mc Wartono Kudus 

sebagai perusahaan rokok yang memprioritaskan kualitas produk. Apabila 

dalam persaingan yang menuntut perusahaan untuk menyediakan barang 

sesuai dengan permintaan pasar dengan kualitas memuaskan. Tanpa adanya 

produktivitas kerja karyawan sebagai pelaku utama kegiatan produksi, hal 

tersebut mustahil dapat dicapai. 

Dari uraian diatas maka peneliti mengambil judul sebagai berikut: 

”PENGARUH PENGAWASAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN 

PRODUKSI PELINTINGAN DI PERUSAHAAN ROKOK KRETEK 

SUKUN MC WARTONO KUDUS”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa 

yang benar-benar terjadi (Sugiyono, 2001:35) 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pelintingan yang ada di 

Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc Wartono Kudus ? 

2. Seberapa besar pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pelintingan pada 

Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc Wartono Kudus ? 
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1.3 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan batasan operasional yang menegaskan 

konsep-konsep penelitian atau istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian dengan memberikan batasan ruang lingkup penelitian serta 

sebagai pedoman kerja selanjutnya.  

Maka untuk memudahkan dan menghindari salah pengertian 

terhadap penulisan judul skripsi ini, peneliti memberikan pengertian dan 

penjelasan masing-masing istilah yang digunakan, yang meliputi : 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau 

benda yang berkuasa atau berkekuatan. (Ali, 1989:301). 

Yang dimaksud daya adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan dari 

pengawasan dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 

bagian produksi pelintingan di perusahaan rokok kretek sukun Mc 

Wartono Kudus. 

2. Pengawasan 

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar 

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan 

dan atau hasil yang dikehendaki (Lubis, 1985:154). 

Yang dimaksud disini adalah pengawasan kerja yang dilakukan oleh 

superviser pada karyawan bagian produksi pelintingan di perusahaan 

rokok kretek sukun Mc Wartono Kudus. 
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3. Disiplin kerja 

“Pada umumnya disiplin yang baik terdapat apabila karyawan datang ke 
kantor atau perusahaan dengan teratur dan tepat pada waktunya, apabila 
mereka berpakaian serba baik pada tempat pekerjaannya, apabila 
menggunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila 
mereka menghasilkan jumlah dan kualitet pekerjaan yang memuaskan, 
dan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan dan apabila 
menyelesaikan dengan semangat yang baik.”(Tjing Bing Tie, dalam 
bukunya Fred N Kerlnyer and Elazar J Pedhazur, 1987:160).  
 

Dalam penelitian ini yang dimaksud disiplin kerja yaitu kesadaran dan 

kesediaan para karyawan bagian produksi pelintingan di perusahaan 

rokok kretek sukun Mc Wartono Kudus dalam menjalankan 

pekerjaannya dan menghasilkan barang dengan senang hati. 

4. Produktivitas 

Dewan Produktivitas Nasional  Republik Indonesia bahwa ukuran 

produktivitas tenaga kerja mengandung pengertian perbandingan antara 

hasil kerja yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan 

waktu.(J.Ravianto, 1986:20) 

Sedangkan produktivitas kerja karyawan adalah perbandingan antara 

hasil yang dicapai dengan peran serta karyawan persatuan waktu. 

Dalam penelitian ini produktivitas kerja yang dimaksud adalah 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta karyawan 

bagian produksi pelintingan di perusahaan rokok kretek sukun Mc 

Wartono Kudus dengan waktu tertentu. 
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5. Karyawan 

Karyawan adalah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) dan mendapat 

kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. 

(Hasibuan, 2001:12). 

Jadi yang dimaksud karyawan disini adalah karyawan bagian pelintingan 

perusahaan rokok kretek sukun Mc Wartono Kudus. 

6. Perusahaan rokok kretek sukun Mc Wartono Kudus 

Perusahaan rokok sukun Mc Wartono Kudus merupakan perusahaan 

swasta yang memproduksi rokok sukun yang berkedudukan di kudus 

tepatnya dijalan Raya Pr Sukun Gebog sebagai obyek penelitian. 

 

1.4 Tujuan Permasalahan 

Sebelum melakukan penelitian, maka harus ditentukan tujuan dari 

penelitian agar tidak kehilangan arah sehingga penelitian dapat berjalan 

dengan lancar disamping itu juga hasil yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan : 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengawasan kerja dan disiplin 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pelintingan 

diperusahaan rokok kretek sukun Mc Wartono kudus  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan kerja dan 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi 

pelintingan di perusahaan rokok kretek sukun Mc Wartono kudus 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam pembahasan mengenai pengaruh pengawasan kerja dan 

disiplin kerja dengan produktivitas kerja karyawan, maka diharapkan akan 

dapat memberikan kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. 

1.5.1 Manfaat secara teoritis 

1. Bagi lembaga akademik diharapkan dapat memberi masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi serta 

dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian relevan 

selanjutnya. 

2. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktek. 

1.5.2 Manfaat secara praktis 

1. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menentukan kebijaksanaan atau keputusan dalam rangka 

meningkatkan pengawasan kerja dan disiplin kerja karyawan 

sehingga produktivitas kerja karyawan meningkat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi berisikan Judul Skripsi, Persetujuan, 

Pengesahan, Pernyataan Motto dan Persembahan, Prakata, Sari, Daftar 

Isi, Daftar Tabel, Lampiran. 
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2. Bagian Isi Skripsi : 

Bab I  : Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Landasan teori. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan 

tentang pengawasan, disiplin kerja dan produktivitas serta 

hipotesis. 

Bab III  : Metode Penelitian. Dalam bab ini berisikan penjelasan 

metode yang digunakan dalam penelitian yaitu tentang 

populasi penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas reliabilitas serta metode 

analisis data. 

Bab IV  : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memuat tentang 

gambaran umum PR. SUKUN MC. WARTONO 

KUDUS, hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan 

hasil penelitian. 

Bab V  : Penutup. Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran 

dari penelitian yang dibuat. 

3. Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pengawasan Kerja 

2.1.1 Pengertian Pengawasan 

 Pengawasan mempunyai arti penting bagi setiap perusahaan. 

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara 

berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar 

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan 

dan atau hasil yang dikehendaki (Lubis, 1985:154). 

 Menurut Manullang (1990:173), Pengawasan adalah suatu proses 

untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya 

dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan rencana-rencana semula. 

 Pendapat ahli lain, pengawasan adalah suatu usaha sistematik 

untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, 

menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta 

mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa 

semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif 

dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Handoko, 

1995:360-361). 
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 Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan merupakan suatu kegiatan yang mengusahakan agar 

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta hasil 

yang dikehendaki. 

2.1.2 Prinsip Pengawasan 

 Agar pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan efektif perlu 

adanya system pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi beberapa 

pengawasan yaitu : 

1. Pengawasan harus bersifat fact finding, artinya pengawasan harus 

menentukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan 

dalam organisasi. 

2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah 

timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-

penyelewengan dari rencana semula. 

3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang. 

4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan 

tidak boleh dipandang sebagi tujuan. 

5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi, pelaksanaan 

pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. 

6. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa 

yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan 

apa yang tidak benar. 
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7. Pengawasan bersifat harus membimbing agar supaya para pelaksana 

meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah 

ditentukan baginya.   (Lubis, 1985:160). 

 Sedangkan menurut Handoko (1995:373-374), bahwa 

karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat diperinci 

sebagai berikut: 

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data 

yang tidak akurat dari system pengawasan dapat menyebabkan 

organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan 

menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. 

2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan 

dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan 

segera. 

3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan 

bersifat obyektif secara lengkap. 

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic. Sistem pengawasan 

harus memusatkan perhatiannya pada bidang-bidang dimana 

penyimpangan-penyimpangan dari standart paling sering terjadi atau 

yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. 

5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan system pengawasan 

harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang 

diperoleh dari system tersebut. 
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6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau 

harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. 

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan 

harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap 

tahap proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan 

keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai 

pada seluruh personalia yang memerlukannya. 

8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk 

memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun 

kesempatan dari lingkungan. 

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan 

efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standart, 

tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. 

10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu 

mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan 

mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. 

2.1.3 Proses Pengawasan 

  Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan (langkah 

pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan 

manajerial. 

  Adapun langkah-langkah pokok ini meliputi : 

a. Penentuan ukuran atau pedoman baku (standart) 

Standar terlebih dahulu harus ditetapkan. Ini tidak lain suatu model 

atau suatu ketentuan yang telah diterima bersama atau yang telah 
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ditentukan oleh pihak yang berwenang. Standar berguna antara lain 

sebagai alat pembanding didalam pengawasan, alat pengukur untuk 

menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau sesuatu hasil telah 

dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian yang lebih 

cepat antara pengawasan dengan yang diawasi, sebagai cara untuk 

memperbaiki uniformitas. 

b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah atau 

senyatanya dikerjakan. 

Ini dapat dilakukan dengan melalui antara lain : laporan (lisan atau 

tertulis), buku catatan harian tentang itu tentang bagan jadwal atau 

grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, 

pertemuan/konperensidengan petugas-petugas yang bersangkutan, 

survei yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu. 

c. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau 

pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi. 

Ini dilakukan untuk pembandingan antara hasil pengukuran tadi 

dengan standar, dengan maksud untuk mengetahui apakah diantaranya 

terdapat suatu perbedaan dan jika ada seberapa besarnya perbedaan itu, 

kemudian untuk menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak. 

d. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. 
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Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini 

harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. 

Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya 

dilakukan bersamaan.   (Lubis, 1985:160). 

Dari pembahasan 4 proses pengawasan diatas, maka yang menjadi 

indikator pengukuran pengawasan yaitu standard, tingkat pengawasan, 

tingkat penyimpangan dan perbaikan kesalahan  

2.1.4 Tehnik Pengawasan 

Pengawasan dapat dilakukan dengan mempergunakan cara-cara 

sebagai berikut : 

1. Pengawasan langsung, dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan-

kegiatan sedang berjalan. 

Pengawasan langsung dapat berbentuk : 

a. Inspeksi langsung 

b. Observasi ditempat (on the spot observation) 

c. Laporan ditempat (on the spot report), berarti penyampaian 

keputusan ditempat bila diperlukan. 

2. Pengawasan tidak langsung 

Pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh 

para bawahan. 

Laporan ini dapat berbentuk : 

1.  Laporan tertulis 

2.  Laporan lisan. (Lubis, 1985: 163) 
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2.2 Tinjauan Disiplin Kerja 

2.2.1 Pengertian Disiplin 

 “Pada umumnya disiplin yang baik terdapat apabila karyawan 
datang ke kantor atau perusahaan dengan teratur dan tepat pada 
waktunya, apabila mereka berpakaian serba baik pada tempat 
pekerjaannya, apabila menggunakan bahan-bahan dan perlengkapan 
dengan hati-hati, apabila mereka menghasilkan jumlah dan kualitet 
pekerjaan yang memuaskan, dan mengikuti cara kerja yang ditentukan 
oleh perusahaan dan apabila menyelesaikan dengan semangat yang 
baik”.(Tjing Bing Tie, dalam bukunya Fred N Kerlnyer and Elazar J 
Pedhazur, 1987:160). 
 

 Disiplin merupakan keadaan yang menyebabkan atau memberikan 

dorongan kepada karyawan untuk berbuat dan melakukan segala 

kegiatan sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang telah 

ditetapkan. 

 Pengertian disiplin kerja adalah suatu ketaatan karyawan terhadap 

suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu perusahaan atas 

dasar adanya kesadaran atau keinsyafan bukan adanya unsure paksaan 

(Wursanto, 1990:108). 

 Menurut (AS. Moenir dalam bukunya Ahmad Tohardi, 2002:393), 

disiplin adalah sendiri adalah ketaatan terhadap aturan. Sementara 

disiplinisasi adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan 

disuatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna 

melalui suatu system pengaturan yang tepat. 

 Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

kerja adalah suatu keadaan tertib dimana seseorang atau sekelompok 

orang yang tergabung dalam organisasi tersebut berkehendak mematuhi 
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dan menjalankan peraturan-peraturan perusahaan baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis dengan dilandasi kesadaran dan keinsyafan akan 

tercapainya suatu kondisi antara keinginan dan kenyataan dan 

diharapkan agar para karyawan memiliki sikap disiplin yang tinggi 

dalam bekerja sehingga produktivitasnya meningkat.  

2.2.2 Jenis-jenis Disiplin Kerja   

 Disiplin kerja dapat timbul dalam diri sendiri dan karena adanya 

perintah (GR.Terry dalam Winardi, 1993:218), membagi jenis disiplin 

menjadi 2, yaitu : 

a. Disiplin yang ditimbulkan dari diri sendiri (self imposed disipline) 

Disiplin yang timbul dari diri sendiri merupakan disiplin yang 

timbul atas dasar kerelaan, kesadaran, dan bukan timbul atas dasar 

paksaan atau atas ambisi tertentu. Disiplin ini timbul karena 

seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan merasa lebih menjadi 

bagian perusahaan sehingga orang akan tergugah hatinya untuk sadar 

dan secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku. 

b. Disiplin berdasarkan perintah (command disipline) 

Disiplin ini timbul dan tumbuh disebabkn karena paksaan, 

perintah  dan hukuman serta kekuasaan. Jadi disiplin ini tumbuh atas 

perasaan yang ikhlas akan tetapi timbul karena adanya paksaan atau 

ancaman yang lain. 

Dalam setiap perusahaan, yang diinginkan pastilah jenis disiplin 

yang pertama yakni yang dating karena adanya kesadran dan 

keinsyafan.Akan tetapi kenyataan selalu menunjukkan bahwa 

disiplin itu lebih banyak disebabkan adanya semacam paksaan dari 
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luar. Untuk tetap menjaga agar disiplin tetap terpelihara, diperlukan 

kegiatan pendisiplinan. (Sondang,2002:305-307). 

Kegiatan pendisipinan itu terdiri dari : 

1. Disiplin Preventif 

Merupakan tindakan yang mendorong para karyawan untuk 

taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan mematuhi 

standart yang telah ditetapkan, sehingga dapat dicegah berbagai 

penyelewengan atau pelanggaran. 

Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap 

tindakan dan perilaku yang diinginkan dari setiap karyawan 

perusahaan diusahakan pencegahan jangan sampai para karyawan 

berperilaku negatif. 

Lebih utama dalam hal ini adalah dapat ditimbulkan “self 

disipline” pada setiap karyawan tanpa terkecuali. Untuk 

memungkinkan iklim yang penuh disiplin tanpa paksaan tersebut 

perlu kiranya standart itu sendiri bagi setiap karyawan. Dengan 

demikian dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya 

pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan dari standart 

yang telah ditentukan. 

2. Disiplin korektif  

Ini merupakan kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran yang telah terjadi terhadap aturan-aturan dan 

mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih 

lanjut. Kegiatan korektif ini dapat berupa suatu hukuman atau 
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tindakan pendisiplinan (disiplin action) yang wujudnya dapat 

berupa peringatan-peringatan atau berupa scoring. 

Semua kegiatan pendisiplinan tersebut tentulah bersifat 

positif dan tidak mematahkan semangat kerja karyawan. Semua 

kegiatan pendisiplinan harus bersifat mendidik dan mengoreksi 

kekeliruan agar dimasa dating tidak terulang kembali kesalahan-

kesalahan yang sama. 

2.2.3 Prinsip-prinsip Pendisiplinan  

Dengan adanya tata tertib yang telah ditetapkan, tidak dengan 

sendirinya para karyawan mau mentaatinya maka perlu bagi pihak-pihak 

perusahaan mengkondisikan karyawannya dengan tata tertib perusahaan 

untuk mengkondisikan perusahaan agar bersifat disiplin maka 

dikemukakan prinsip-prinsip berikut : 

a. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan 

dihadapan orang banyak. Karena kalau hal tersebut dilakukan 

menyebabkan karyawan yang bersangkutan malu dan tidak menutup 

kemungkinan sakit hati yang dapat menimbulkan rasa dendam 

akhirnya dapat melakukan tindakan balasan yang dapat merugikan 

perusahaan. 

b. Pendisiplinan harus bersifat membangun 

Selain menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan oleh karyawan, 

haruslah diikuti dengan petunjuk cara pemecahannya sehingga 

karyawan tidak merasa binggung dalam menghadapi kesalahan yang 

dilakukan. 
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c. Pendisiplinan dilakukan secara langsung dengan segera 

Suatu tindakan dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa 

karyawan telah melakukan kesalahan. Jangan biarkan masalah 

menjadi kadaluarsa sehingga akan terlupakan oleh karyawan 

bersangkutan. Pendisiplinan yang dilakukan dengan segera selain 

karyawan akan cepat tahu kesalahannya sehingga dengan pula akan 

mengubah sikapnya. Juga akan meredam berkembangnya kesalahan 

tersebut. 

d. Keadilan dan pendisiplinan sangatlah diperlukan 

Dalam tindakan pendisiplinan hendaknya dilakukan secara adil tanpa 

pilih kasih. Siapapun yang telah melakukan kesalahan harus 

mendapat tindakan pendisiplinan secara adil, tanpa membeda-

bedakan. 

e. Pimpinan  hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu 

karyawan absen. 

Pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan karyawan yang 

bersangkutan  secara pribadi agar ia tahu bahwa ia telah melakukan 

kesalahan. Karena akan percuma pendisiplinan yang dilakukan tanpa 

adanya pihak yang melakukan kesalahan. 

f. Setelah pendisipinan hendaknya wajar kembali 

Sikap wajar hendaknya dilakukan pimpinan terhadap karyawan yang 

telah melakukan kesalahan tersebut. Hal yang demikian ini proses 

kerja dapat lancar kembali dan tidak kaku dalam bersikap   

(Heijerochman dan Suad Husnan, 1993:241) 
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Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya 

pendisiplinan merupakan tindakan yang dilakukan karyawan dengan 

bersikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Menekankan 

timbulnya masalah sekecil mungkin dan mencegah berkembangnya 

kesalahan yang mungkin terjadi. 

2.2.4 Sifat-sifat Disiplin Kerja 

Adapun disiplin kerja karyawan dapat dikatakan baik apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Para pegawai datang kepabrik tertib, tepat waktu dan teratur 

Dengan datang kepabrik secara tertib, tepat waktu dan teratur maka 

disiplin kerja dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, 

sesuai yang diharapkan perusahaan. 

2. Berpakaian rapi 

Berpakaian rapi juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja karyawan karena dengan berpakaian 

rapi suasana kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam 

bekerja akan tinggi sehingga produktivitas kerja karyawan juga akan 

tinggi. 

3. Mampu menggunakan perlengkapan pabrik dengan hati-hati 

Sikap hati-hati dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki sikap 

disiplin kerja yang baik karena apabila tidak hati-hati dalam 

menggerakkan perlengkapan pabrik maka dapat menunjukkan bahwa 

disiplin kerjanya kurang. Oleh karena itu dalam menggerakkan 
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perlengkapan pabrik harus hati hati sehingga produktivitas kerjanya 

juga baik. 

4. Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan 

Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan maka 

dapat menunjukkan bahwa karyawan memiliki disiplin kerja yang 

baik. Bagaimana juga dengan mematuhi segala peraturan perusahaan 

baik tertulis maupun tidak tertulis maka akan berpengaruh terhadap 

disiplin kerjanya. Dengan disiplin yang tinggi maka diharapkan 

produktivitas kerjanya yang tinggi. 

5. Memiliki tanggung jawab yang tinggi.  

Tanggung jawab sangat berpengaruh besar pada disiplin kerja. 

Dengan bertanggung jawab terhadap segala tugasnya maka 

menunjukkan bahwa disiplin kerja karyawan tinggi sehingga 

diharapkan produktivitas kerjanya tinggi. 

(Tjing Bing tie, 1987;160) 

Dari pembahasan diatas, maka yang menjadi indikator pengukuran 

disiplin kerja yaitu : tepat waktu, berpakaiaan rapi, penggunaan 

perlengkapan atau peralatan, patuh dan tanggung jawab. 

2.3 Tinjauan Produktivitas Kerja 

2.3.1 Pengertian Produktivitas Kerja 

Menurut Payaman J Simanjutak (1998:38), produktivitas 

mengandung pengertian filosofis-kualitatif dan kuantitatif-teknis 

operasional. 
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Secara filosofis-kualitatif, produktivitas mengandung pandangan 

hidup dan sikap mental yang  selalu berusaha untuk meningkatkan mutu 

kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan 

mutu kehidupan besok harus lebih baik daripada hari ini. Pandangan 

hidup dan sikap mental yang demikian akan mendorong manusia untuk 

tidak cepat merasa puas, akan tetapi terus mengembangkan diri dan 

meningkatkan kemampuan kerja. 

Untuk definisi kerja secara kuantitatif produktivitas merupakan 

perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan 

sumberdaya (masukan) yang dipergunakan persatuan waktu. 

Sedangkan menuruit Dewan Produktivitas Nasional Republik 

Indonesia tahun 1983, produktivitas adalah perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. 

(J. Ravianto, 1986:20)  

Melihat pendapat-pendapat diatas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa produktivitas kerja karyawan merupakan hasil yang dicapai 

persatuan waktu tertentu secara efisien dari keseluruhan sumber daya 

yang digunakan dengan adanya peran serta tenaga kerja atau karyawan. 

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan adalah sebagai berikut : 
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a. Motivasi 

Pimpinan perusahaan perlu mengetahui produktivitas kerja dari 

anggota perusahaan (karyawan). Dengan mengetahui motivasi itu 

maka pimpinan dapat mendorong karyawan bekerja lebih baik. 

b. Pendidikan 

Pada umumnya seseorang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi    

akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik, dengan 

demikian ternyata merupakan syarat yang penting dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Tanpa bekal pendidikan 

mustahil orang akan mudah dalam mempelajari hal-hal yang bersifat 

baru didalam cara atau suatu system kerja. 

c. Disiplin kerja 

Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang 

senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala 

peraturan yang telah ditentukan. Disiplin kerja mempunyai hubungan 

yang sangat erat dengan motivasi. Kedisiplinan dengan suatu latihan 

antara lain dengan bekerja menghargai waktu dan biaya akan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 
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d. Ketrampilan 

Ketrampilan banyak pengaruhnya terhadap produktivitas kerja 

karyawan dalam perusahaan dapat ditingkatkan melalui training, 

kursus-kursus dan lain-lain. 

e. Sikap etika kerja 

Sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina hubungan 

yang serasi, selaras dan seimbang didalam kelompok itu sendiri 

maupun dengan kelompok lain. Etika dalam hubungan itu sendiri 

sangat penting karena dengan tercapainya hubungan yang selaras dan 

serasi serta seimbang antara perilaku dalam proses produksi akan 

meningkatkan produktivitas kerja. 

f. Gizi dan kesehatan 

Daya tahan tubuh seseorang biasanya dipengaruhi oleh gizi dan 

makanan yang didapat, dengan itu akan mempengaruhi kesehatan 

karyawan, dengan semua ini akan berengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan. 

g. Tingkat penghasilan. 

Penghasilan yang cukup berdasarkan prestasi kerja karyawan karena 

semakin tinggi prestasi karyawan akan makin besar upah yang 

diterima. Dengan itu maka akan memberikan semangat kerja tiap 

karyawan untuk memacu prestasi sehingga produktivitas kerja 

karyawan akan tercapai. 
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h. Lingkungan kerja dan iklim kerja 

Lingkungan kerja dari karyawan disini termasuk hubungan kerja 

antara karyawan. Hubungan dengan pimpinan, suhu, serta 

lingkungan kerja, penerangan dan sebagainya. Hal ini sangat penting 

untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan karena sering 

karyawan enggan bekerja karena tidak ada kenampakan dalam 

kelompok kerja atau ruang kerja yang menyenangka. Hal ini akan 

mengganggu kerja karyawan. 

i. Tehnologi 

Dengan adanya kemajuan tehnologi meliputi peralatan yang semakin 

otomatis dan canggih, akan dapat mendukung tingkat produksi dan 

mempengaruhi manusia dalam melakukan pekerjaan. 

j. Sarana produksi 

Faktot-faktor produksi harus memadai dan saling mendukung dalam 

proses produksi 

k. Jaminan sosial 

Perhatian dan pelayanan perusahaan kepada setiap karyawan, 

menunjang kesehatan dan keselamatan. Dengan harapan agar 

karyawan semakin bergairah dan mempunyai semangat untuk 

bekerja. 
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l. Manajemem 

Dengan adanya manajemen yang baik, maka karyawan akan 

berorganisasi dengan baik, dengan demikian produktivitas kerja 

karyawan akan tercapai. 

m. Kesempatan berprestasi 

Setiap orang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. 

Dengan diberikannya kesempatan berprestasi maka karyawan akan 

meningkatkan produksinya. (J. Ravianto, 1986:20) 

Disamping itu menurut M. Sinungan (1997:78), Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas antara lain : 

1. Pekerjaan yang membutuhkan minat 

Segala suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keinginan atau minat 

yang baik akan mempengaruhi produktivitas kerja mereka. 

2. Partisipasi pada keputusan yang mempengaruhi pekerjaan 

Apabila karyawan berpartisipasi baik dalam perusahaan maka segala 

pekerjaan yang diinginkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan.  

3. Kompensasi tidak langsung 

Biasanya orang akan semangat dalam bekerja karena merasa diberi 

kesenangan dan kesejahteraan melalui tunjangan-tunjangan dari 

perusahaan. 
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4. Pengawasan yang berkompeten 

Suatu pekerjaan akan berhasil dengan baik dan sesuai dengan 

standard setelah pengawasan dilakukan oleh pimpinan. Dimana 

karyawan akan melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya tanpa 

malas-malas.  

5. Kesempatan pengakuan diri 

Karyawan akan merasa puas dan merasa terhormat apabila dalam 

perusahaan memperoleh pengakuan adanya diri karyawan. Dimana 

dengan adanya pengakuan diri, karyawan akan merasa nyaman 

dalam bekerja. 

2.3.3 Pengukuran Produktivitas  

Pengukuran produktivitas digunakan sebagai sasaran untuk 

menganalisa dan mendorong efisiensi produksi. Manfaat lain adalah 

untuk menentukan target atau tujuan yang hendak dicapai dalam 

memberikan informasi mengenai tenaga kerja sebagai pelaksana 

produksi dan efektivitas sarana serta peralatan produksi. 

Untuk mengukur suatu produktivitas dapatlah digunakan 2 jenis 

ukuran jam kerja yang harus dibayar dan jam-jam kerja yang harus 

dipergunakan untuk bekerja. (Sinungan,1997:21). 

Sedangkan J. Ravianto(1986:21), mengemukakan produktivitas 

kerja sebagai suatu konsep yang menunjukan adanya keterkaitan antara 

hasil kerja dengan satuan waktu, dimana terdapat 2 macam alat 

pengukuran yaitu:    
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a. Physical Productivity 

Yaitu mengukur produktivitas secara kualitatif seperti ukuran 

panjang, berat, banyaknya unit, waktu dan banyaknya tenaga kerja 

b. Value Productivity 

Yaitu pengukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang 

seperti rupiah, dolar, dan lain-lain.  

Produktivitas kerja sebagai suatu konsep menunjukkan 

adanya keterkaitan antara hasil kerja dengan satuan waktu. Ukuran 

produktivitas tenaga kerja ada berbagai macam tergantung dari 

bagaimana definisi masukan tenaga kerjanya. Perhitungan dapat 

berupa keluaran perorangan, perjam kerja, perhari, perminggu atau 

pertahun. 

Dengan adanya pengukuran produktivitas dapat diketahui 

karyawan yang produktivitasnya menurun atau meningkat, sehingga 

perusahaan dapat menentukan kebijaksanaan yang tepat bagi 

karyawannya. 

Sedang tujuan diadakannya pengukuran produktivitas adalah 

untuk membandingkan hasil : 

a. Pertambahan produksi dari waktu kewaktu 

b. Pertambahan pendapatan dari waktu kewaktu  

c. Pertambahan kesempatan kerja dari waktu kewaktu 



 32

d. Jumlah hasil sendiri dengan orang lain 

e. Komponen prestasi sendiri dengan komponen prestasi utama   

orang lain. 

 (Rusli Syarif,1991:7) 

Pengukuran produktivitas tenaga kerja digunakan dalam 

penelitian ini yaitu jumlah produk yang dihasilkan karyawan selama 

satu minggu. 

Pengukuran produktivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

uSatuanWakt
oduksilJumlahHasisoduktivita PrPr =  

      (J. Ravianto, 1986:21) 

 

2.4 Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja Dengan Produktivitas Kerja 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya perlu didukung manajemen 

yang baik. Dari berbagai fungsi-fungsi manajemen yang diantaranya adalah 

fungsi pengawasan. Pengawasan adalah salah satu yang cukup penting, karena 

pada pokoknya pengawasan merupakan kegiatan membandingkan atau 

mengukur pekerjaan yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan criteria, 

standart dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan oleh pihak manajer perusahaan 

terhadap para karyawan yang bertugas memproduksi barang dan jasa. Semua 

ini dilakukan dengan harapan tidak ada kesalahan yang terjadi dalam proses 
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produksi, kalaupun ada hendaknya dapat ditekan seminimal mungkin. Adanya 

pengawasan juga dimaksudkan agar para karyawan tidak melanggar aturan 

yang telah ditetapkan. Tingkat kesalahan dan pelanggaran yang terjadi dapat 

ditekan sekecil mungkin dengan adanya. 

Sikap disiplin yang sejati terdapat bila para karyawan tersebut datang di 

pabrik dengan teratur dan tepat pada waktunya. Apabila mereka berpakaian 

baik pada tempat pekerjaannya, mereka menggunakan bahan-bahan dan 

perlengkapan dengan hati-hati, apabila mereka menghasilkan jam dan kualitas 

pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara bekerja yang ditentukan oleh 

perusahaan dan apabila mereka menyelesaikan pekerjaan dengan semangat 

yang baik. 

Pengawasan kerja dan disiplin kerja berkaitan sekali, karena tanpa ada 

pengawasan dari atasan atau manajer dan disiplin kerja yang timbul dari 

dirinya sendiri maka tingkat produktivitas kerjanyapun rendah. Sebaliknya 

apabila pengawasan tinggi, disiplin kerja tinggi maka tinggi pula hasil yang 

akan diperolehnya. 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

Setiap perusahaan dalam usahanya, menginginkan agar tujuan yang 

telah direncanakan yaitu untuk mencapai laba yang tinggi dapat tercapai. 

Untuk itu setiap perusahaan mempunyai strategi yang berbeda-beda untuk 

bersaing dengan perusahaan lain. Untuk itu perusahaan perlu memperhatikan 

konsumen mengenai barang-barang yang diproduksinya. Dalam memproduksi 
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(Sumber : Lubis, 1985:154; Tjing Bing Tie, 1987:160;J. Ravianto, 1986:20) 

barang tidak hanya dilihat dari merk barang, pembungkusnya, bentuk 

barangnya tetapi juga harus memperhatikan tentang mutu atau hasil barang itu 

sendiri. Hasil barang dari suatu produk akan dapat memuaskan konsumen 

sehingga diharapkan konsumen menjadi langganan tetap bagi perusahaan. 

Untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi perlu adanya 

pengawasan kerja dan disiplin kerja. Dengan adanya pengawasan kerja dan 

disiplin kerja maka akan mempengaruhi karyawan untuk bekerja dengan baik, 

sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dengan demikian 

kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah bahwa pengawasan kerja sebagai 

variabel (X1) dan disiplin kerja sebagai variabel (X2) berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja sebagai variabel terikat (Y). Dengan kata lain pengawasan 

kerja dan disiplin kerja yang baik akan dapat meningkatkan produktivitas 

kerja yang bertambah baik dengan hasil yang baik, sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan kerja (X1) 
1. Standard 
2. Tingkat pengawasan 
3. Tingkat penyimpangan 
4. Perbaikan kesalahan 

Disiplin Kerja (X2) 
1. Tepat waktu 
2. Berpakaian rapi 
3. Penggunaan 

perlengkapan atau 
peralatan kerja 

4. Patuh 
5. Tanggung jawab 

 
Produktivitas Kerja (Y) 
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2.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2001:39). 

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis kerja (Ha), yaitu :Ada 

pengaruh yang positif antara pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pelintingan pada Perusahaan 

Rokok Kretek Sukun Mc Wartono Kudus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  

(Sugiyono, 2001:57). 

 Populasi yang dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian 

produksi pelintingan di perusahaan rokok kretek sukun Mc Wartono kudus 

yang berjumlah 59 karyawan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena obyek yang 

akan diteliti berjumlah kurang dari 100. Sesuai dengan pendapat dari 

Suharsimi Arikunto, bahwa jika populasinya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. (Arikunto, 

1993:107)   

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah subjek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto,1998:99). Ada dua variable dalam 

penelitian ini, yaitu : 

3.2.2 Variabel Bebas (X)  

  Variabel bebas atau independen variable (X) yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang diselidiki pengaruhnya. Adapun yang menjadi 
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variabel X dalam penelitian ini adalah pengawasan kerja (X1) dan disiplin 

kerja (X2). 

  Sebagai variabel bebas yaitu : 

1. Variabel Bebas (X1) yang menjadi indikator adalah : 

1. Standar 

2. Tingkat pengawasan 

3. Tingkat Penyimpangan 

4. Perbaikan Kesalahan 

2. Variabel Bebas (X2) yang menjadi indikator : 

1. Tepat waktu 

2. Berpakaian Rapi 

3. Penggunaan perlengkapan atau peralatan kerja 

4. Patuh 

5. Tanggung jawab 

3.2.3  Variabel Terikat (Y)  

Variabel terikat atau dependent variabel (Y), yaitu variabel yang timbul 

dalam hubungan yang fungsional atau sebagai pengaruh dari variabel 

bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat adalah produktivitas kerja 

yang menjadi indikator adalah : Jumlah hasil produksi dengan satuan 

waktu tertentu. 

 
3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian adalah sangat penting 

kerena berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab 
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permasalahan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil adalah 

benar. Oleh karena itu penelitian metode pengumpulan data harus dilakukan 

dengan tepat. 

 Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan  

adalah : 

3.3.1 Metode Angket (Kuesioner) 

 Dalam metode angket alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah angket (kuesioner). Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti tentang laporan pribadi, atau hal-hal yang ia ketahui 

(Arikunto, 1998:140). Metode ini digunakan untuk pengambilan data 

pengawasan kerja, dan disiplin kerja. 

3.3.2 Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data 

dengan mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya. (Arikunto, 1998:236). 

Metode dokumentasi untuk memperoleh data resmi mengenai jumlah 

karyawan, ketentuan mengenai struktur organisasi,   sejarah berdirinya, 

dan data produktivitas kerja karyawan selama satu minggu dari 

perusahaan rokok sukun Mc Wartono kudus.  
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3.4 Validitas Dan Reliabilitas 

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh alat pengumpul data 

sebelum alat itu digunakan, kedua syarat itu adalah valid dan reliabel. 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto,1998:160). 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen dapat cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan 

data karena intrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya. Yang reliable akan menghasilkan data yang dipercaya juga. 

Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya. Maka berapa 

kalipun diambil akan tetap sama. Reliabel artinya dapat dipercaya dan 

diandalkan (Arikunto, 1998:170) 

Pengujian variabel dan reliabilitas dalam penelitian ini digunakan 

pada instrumen variabel pengawasan dan disiplin kerja. 

3.4.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu intrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti mempunyai validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang akan diteliti secara 

tepat. 
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Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas 

internal. Validitas internal adalah validitas yang dicapai apabila terdapat 

kesesuaian antara bagian-bagian instrumen secara keseluruhan. 

(Arikunto, 1998:160) 

Dalam pengujian validitas internal dapat digunakan dua cara yaitu 

analisa faktor dan analisa butir. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisa butir. Cara pengukuran analisa butir tersebut 

adalah dengan cara skor-skor yang ada pada butir dikorelasikan dengan 

skor total, dengan  menggunakan rumus product moment, yaitu :  

{ }{ }2222 )()(
))((

YYNXXN
YXXYNrxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan : 

rxy    = Koefisien korelasi 

X     = Skor butir 

Y     = Skor total 

N     = Jumlah responden (Arikunto, 1998:162) 

ΣX2 = Jumlah kuadrat X 

ΣY2 = Jumlah kuadrat Y 

Kemudian hasil rxy hitung dikonsultasikan dengan rtabel  dengan 

taraf signifikan 5 %. Jika harga rxy hitung > r tabel, maka butir instrumen 

dikatakan valid, dan sebaiknya jika harga rxy hitung < rtabel maka butir 

instrumen tersebut dikatakan tidak valid. ( Arikunto, 1998:162).  
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Berdasarkan hasil uji validitas angket sebanyak 20 butir kepada 15 

responden seperti yang tercantum pada lampiran diperoleh hasil seperti 

terangkum pada table berikut : 

Tabel 3.1 

Rekapitulasi hasil uji validitas angket Penelitian 

No. 
Angket 

rxy rtabel Kriteria 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

0.668 
0.764 
0.651 
0.710 
0.585 
0.662 
0.736 
0.704 
0.756 
0.660 
0.646 
0.729 
0.755 
0.666 
0.620 
0.670 
0.718 
0.672 
0.796 
0.630 

0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh butir angket 

tersebut valid karena memiliki harga rxy > rtabel = 0,514 untuk α = 5% 

dengan N = 15. karena seluruh butir angket valid, maka dapat digunakan 

seluruhnya untuk pengambilan data peneltian. 

3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
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pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 

1998:170). 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dapat digunakan uji 

reliabilitas internal yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari 

suatu hasil pengetesan dengan rumus Alpha, sebagai berikut : 

Bentuk uraian dengan rumusnya adalah : 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ Σ
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
=

2

2

11 1
1

t

b

k
kr

σ
σ  

Keterangan : 

r 11    =Reliabilitas instrumen 

k       = Banyak butir soal 

Σσb2 = Jumlah varian butir 

σt2    = Varian total 

Untuk mencari varian butir digunakan rumus: 

( ) ( )

N
N
XX

2
2

2

∑
−∑

=σ  

Keterangan: 

σ2 = varian setiap butir 

X = jumlah skor butir 

N = responden 

(Arikunto, 1998:194) 
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Adapun reliabilitas yang diperoleh dikonsultasikan dengan r 

product moment dengan total signifikansi 5%, instrumen dikatakan 

reliabilitas jika rhitung > rtabel. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen pada lampiran 

diperoleh harga r11 = 0,9391 > rtabel = 0,514 untuk α = 5% dengan N= 15. 

dengan demikian menunjukkan bahwa intrumen yang diujicobakan 

tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data peneltian.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus atau dengan aturan-aturan yang ada sesuai dengan 

pendekatan penelitian. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan yang berarti pula untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Deskriptif presentase 

Metode Deskriptif presentase digunakan untuk mengkaji 

variabel-variabel yang ada pada penelitian ini dengan demikian dapat 

diketahui tingkat pengawasan kerja dan disiplin kerja karyawan bagian 

produksi pelintingan pada perusahaan rokok kretek sukun Mc Wartono 

kudus. 

Untuk mengukur variabel yang ada dengan memberikan skor 

jawaban angket yang diisi oleh responden, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 



 44

a. Jika jawaban a maka diberi nilai 4 

b. Jika jawaban b maka diberi nilai 3 

c. Jika jawaban c maka diberi nilai 2 

d. Jika jawaban d maka diberi nilai 1 

Menurut Muhammad Ali (1984:84) untuk mengetahui secara 

tepat tingkat presentase skor jawaban digunakan rumus : 

 
N
n

=%  x 100% 

Keterangan : 

n  = Skor yang diperoleh 

N =  Skor ideal 

% =  Nilai persentase atau hasil 

Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan 

dengan tabel deskriptif presentase yang dikelompokkan dalam empat 

kategori yaitu ; sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. 

3.5.2 Metode Analisis Statistik   

3.5.2.1 Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.2.1.1.Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan data menggunakan perhitungan komputasi program 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions), Yaitu suatu program 

komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat 

dan tepat, menjadi berbagai output yang dikehendaki para pengambil 

keputusan. 

 



 45

3.5.2.1.2. Tehnik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisis terlebih 

dahulu secara benar agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian 

ini tehnik yang digunakan yaitu tehnik analisis regresi ganda.  

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut : 

1.  Persamaan regresi linier berganda 

Untuk mengetahui pengaruh pengawasan, disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pelintingan 

diperusahaan rokok sukun Mc Wartono kudus digunakan analisis 

regresi linier  berganda dengan rumus sebagai berikut : 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 

Keterangan : 

Y        = Tingkat Produktivitas sebagai variabel terikat 

X1         = Pengawasan, sebagai variabel bebas 

X2        = Disiplin kerja, sebagai variabel bebas 

b0           = Konstanta 

b1,b2  = Koefisien regresi yang dicari. (Sudjana, 1996:348) 

2. Uji simultan 

Uji simultan dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang sama terhadap 

variabel terikat. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji F. Jika 

F hitung > F tabel maka menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima 

hipotesis alternatif (Ha), artinya semua variabel bebas secara 
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bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Algifari, 

2000:71). 

Setelah melakukan uji F, perlu juga dicari besarnya 

koefisien korelasi (R) yang bertujuan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara seluruh variabel bebas dengan variabel terikat. 

Apabila R = 0, berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel 

tersebut. Sedangkan apabila R = ±   1, maka kedua variabel 

tersebut mempunyai hubungan yang sempurna. Selanjutnya perlu 

dicari koefisien determinasi (R2) simultannya. Koefisien 

determinasi (R2) ini dilakukan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh semua variabel 

secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. (Algifari, 

2000:54) 

3. Uji Parsial 

Uji parsial atau koefisien regresi dimaksudkan untuk 

memastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam persamaan 

tersebut secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. 

Caranya dengan melakukan pengujian terhadap koefisien regresi 

setiap variabel bebas dengan menggunakan uji t.  

Selain melakukan pembuktian dengan uji t, perlu juga 

dicari besarnya koefisien korelasi (r) yang bertujuan untuk 
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mengetahui keeratan hubungan antara masing-masing variabel 

bebas dengan variabel terikat. Apabila nilai r = 0, berarti tidak ada 

hubungan antara kedua variabel tersebut. Sedangkan apabila r = ±  

1, maka kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang 

sempurna. Setelah koefisien korelasi (r) diketahui, selanjutnya 

perlu dicari koefisien determinasi (r2) parsialnya untuk mengetahui 

besarnya kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. (Algifari,2000:52) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Pabrik Rokok Sukun Kudus 

Perusahan Rokok Kretek Sukun didirikan oleh Bapak Mc. Wartono, 

didesa Gondosari. Beliau adalah pendiri sekaligus yang mengembangkan 

sampai menjadi besar. Beliau dilahirkan pada tahun 1921 di desa Gebog  

Kudus. Beliau mulai mengembangkan jiwa wiraswasta pada tahun 1938 

dengan mendirikan perusahaan tahu. Usaha lain yang juga ditekuni adalah 

membuat tenun rakyat dengan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) pada 

tahun 1941, namun usaha tenun ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 

17 Agustus 1947 beliau beralih usaha dengan membuat home industri 

rokok kretek sedangkan usaha tahunya masih tetap berjalan. 

Usaha rokok kretek yang telah didirikan ini pada mulanya hanya 

mempekerjakan beberapa orang saja (sekitar 6 – 10 orang) dengan merk 

rokok (rokok klobot) yang pertama kali digunakan adalah rokok “Siyem”. 

Usaha rokok kretek yang ditekuninya ini memberikan prospek yang baik 

dan terus berkembang. Mulai tahun 1950, Bapak Mc. Wartono mulai 

mengembangkan merk barunya yaitu Rokok Kretek Cap “SUKUN”, merk 

baru Sukun ini juga terus berkembang baik. 

Mengingat industri rokok yang ini terus berkembang sehingga 

memerlukan perhatian yang besar, maka pada tahun 1953 perusahaan 
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tahunya dihentikan, hal ini juga dalam usaha memberikan kesempatan 

berkembangan perusahaan tahu yang lain yang mulai banyak dilakukan 

penduduk setempat. Ketekunan dalam membina usahanya yang 

berorientasi terhadap pemenuhan kepuasan konsumen, kearifan dalam 

membina tenaga kerja untuk meningkatkan produktifitasnya serta 

pandangan  jauh kedepan terhadap situasi ekonomi nasional, semua ini 

membuat usahanya terus berkembang. Tenaga kerjanya kini sudah menjadi 

ribuan, bermacam-macam jenis rokok untuk berbagai tingkat harga dengan 

merk Sukun dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar  di hampir 

seluruh pulau Jawa pantai utara. 

Sebagai manusia biasa yang umurnya sudah ditentukan oleh Yang 

Maha Kuasa, beliau memenuhi panggilan-Nya pada tanggal 20 Pebruari 

1974. Sampai akhir hayatnya, beliau berhasil membina usahanya dengan 

menampung tenaga kerja sekitar 10.000 karyawan baik perusahaan rokok 

PR Sukun maupun perusahaan tekstil PT. Sukun Tex yang ia dirikan pada 

tahun 1970. Usaha yang telah dibina ini beserta kerangka menajemennya 

dilanjutkan putra-putranya yaitu Bapak Tas’an Wartono, Bapak Rindho 

Wartono dan  Yusuf Wartono. Sedangkan putranya yang lain yang juga 

telah dibekali ilmu dan pengetahuan tentang rokok yaitu Ibu Sri Fatimah 

Wartono mendirikan rokok merk “SIYEM” di Semarang dan Ibu Ani 

Wartono mendirikan perusahaan rokok  merk “LANGSEP” di Kudus. 

 

 



 50

4.1.2 Hasil dan Proses Produksi 

Hasil produksi pertama yang dihasilkan pada tahun 1947 adalah jenis 

rokok kretek klobot, pada saat tersebut memang belum berkembang rokok 

dengan bungkus papir/ kertas cigarettes. Jumlah produksi yang dihasilkan 

pertama kali setiap hari berkisar 10.000 batang. Sampai saat ini hasil 

produksi PR Sukun dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian : 

1. Rokok klobot 

2. Sigaret Kretek Tangan (SKT) 

3. Sigaret Kretek Mesin (SKM) 

Rokok klobot adalah rokok yang bahan pembungkusnya berasal dari 

klobot (kulit jagung) yang pengerjaanya dilinting satu persatu dengan 

tangan, maka istilah untuk pembuatannya adalah karyawan tukang linting. 

Sigaret kretek tangan adalah rokok yang bahan pembungkusnya 

berasal dari kertas papir atau cigarette. Cara pengerjaanya setiap rokok 

digiling satu persatu dengan satu alat giling dari bahan kayu, maka istilah 

untuk pembuatannya adalah karyawan tukang giling, sedangkan pembantu 

karyawan tukang giling yang tugasnya menggunting ujung-ujung rokok 

setelah digiling supaya rapi biasanya disebut karyawan batil. 

Sigaret kretek mesin merupakan rokok yang pembungkusnya berasal 

dari kertas papir atau cigarette dengan pengerjaan pembuatan menjadi 

batangan-batangn rokok dilakukan dengan menggunakan mesin dan 

biasanya diberi filter pada setiap ujungnya. 
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Pada dasarnya bahan baku rokok terdiri dari 3 komponen utama 

yaitu tembakau, cengkih dan caos (bahan penyedap dan pewangi). 

Tembakau biasanya dikelompokkan sesuai dengan penghasilnya yaitu ada 

yang namanya tembakau Weleri, Temanggung, Muntilan, Mranggen, 

Bojonegoro, Madura, dan tembakau impor.  

Proses pembuatan rokok dilakukan dengan urutan-urutan yaitu 

pertama-tama mencampur komposisi tembakau (dari bermacam-macam 

kelompok tembakau) dan diaduk supaya merata pencampurannya dan ini 

disebut nyawut, selanjutnya komposisi tembakau yang telah siap dicampur 

secara merata dengan cengkih yang telah siap pula, campuran tembakau 

dan cengkih yang telah siap selanjunya diberi bahan caos  menjadi bahan 

baku siap pakai, bahan baku yang telah siap pakai kemudia dilinting 

(untuk rokok klobot) digiling (untuk SKT) dan dimasukkan dalam mesin 

(untuk SMK) guna dibuat menjadi rokok batangan, yang terakhir rokok 

batangan (SKT dan klobot) dibungkus dan ditempeli pita sesuai dengan 

bungkus yang akan dijual sedangkan untuk rokok SKM sebagian besar 

dibungkus dengan menggunakan mesin. 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan memerlukan rancangan 

yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengawasan. Apabila terdapat kemacetan pada salah satu fungsi manajerial 

ini maka akan menimbulkan hambatan yang akhirnya dapat mengganggu 

jalannya perusahaan. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan 
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sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan pengorganisasian 

menggunakan sistem garis lurus yang menempatkan masing-masing 

kepala bagian bertanggung jawab dan menjalankan fungsi pengawasan 

dalam bagiannya. 

Secara skematis, struktur organisasi Perusahaan Rokok Kretek 

Sukun Mc Wartono Kudus dapat dilihat pada lampiran sedangkan masing-

masing tugas dan wewenang dari tiap-tiap bagian dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Direktur 

Sebagai pimpinan harus bijaksana, sebab pimpinanlah yang 

menentukan arah atau tujuan, memberi bimbingan terhadap karyawan. 

Pimpinan sangat penting karena pimpinan merupakan inti dari motor 

penggerak manajemen.  

Adapun aspek pimpinan adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan policy perusahaan secara menyeluruh 

b. Membimbing dan mengembangkan orang yang dipimpinnya 

c. Mengenal sifat-sifat setiap individu dan mengenal kualitas 

pengikutnya masing-masing. 

2. Sekretaris 

Seorang sekretaris harus mengetahui sifat serta kesenangan dari 

pimpinannya dan harus tahu pula bentuk-bentuk surat serta lancar 

berbahasa dan mengetik.  
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Adapun aspek sekretaris adalah sebagai berikut : 

a. Membantu tugas pimpinan 

b. Menyusun surat, membuat notulen dalam rapat 

c. Mengatur rapat-rapat 

d. Merupakan perantara antara pimpinan dengan bawahannya 

3. Bagian Pemasaran 

Adapun aspek bagian pemasaran adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan kebijakansanaan perusahaan tentang pemasaran 

b. Menganalisa fungsi penjualan 

c. Mengembangkan prosedur penjualan yang efektif 

d. Menyusun struktur organisasi perusahaan 

e. Mengusahakan sales promotion yang sempurna 

4. Bagian Keuangan 

Adapun aspek bagian keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang kas 

b. Mengadakan pencatatan semua transaksi yang berhubungan dengan 

kas perusahaan 

c. Menilai sumber-sumber dana yang diperlukan bagi perusahaan untuk 

kemudian dikeluarkan dengan yang paling ekonomis 

5. Bagian Produksi 

Adapun aspek bagian produksi adalah sebagai berikut : 

a. Menjalankan penelitian proses produksi 
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b. Meneliti persediaan bahan baku 

c. Mengontrol hasil produksi 

d. Menghubungi stock-stock bahan baku 

e. Mengadakan penelitian tentang gerak kerja dan menentukan waktu 

kerja 

6. Bagian Pembukuan 

Adapun aspek bagian pembukuan adalah sebagai beriku : 

a. Mencatat dan mengolah transaksi perusahaan secara teratur 

b. Menjumlah laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu 

c. Menentukan harta, utang dan modal perusahaan setiap waktu 

d. Menyelesaikan neraca apabila tutup buku dan membuat neraca baru 

dan seterusnya 

7. Bagian Percetakan 

Adapun aspek bagian percetakan adalah sebagai berikut : 

a. Mencatat cap-cap dengan merk “SUKUN” 

b. Membuat kalender pada akhir tahun 

c. Menerima pesanan-pesanan dari luar 

8. Bagian Teknis 

Adapun aspek bagian teknis adalah sebagai berikut : 

a. Memperbaiki mesin-mesin yang rusak 

b. Meneliti mesin-mesin yang rusak 

c. Meneliti mesin-mesin dalam perusahaan 
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9. Bagian Kendaraan 

Adapun aspek bagian kendaraan adalah sebagai berikut : 

a. Menyelidiki kendaraan angkutan untuk mendatangi agen-agen 

b. Menyiapkan kendaraan untuk keperluan umum perusahaan 

c. Bekerja bersama dengan bagian teknis agar segala keperluan 

terpenuhi 

10. Bagian Personalia 

Adapun aspek bagian personalia adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan tujuan dan standar 

b. Memimpin penyelenggaraan 

c. Mengurusi  dalam perusahaan 

d. Mengurusi hasil surat-surat antar perusahaan 

4.1.4 Karakteristik Responden 

4.1.4.1 Jenis kelamin  

Karyawan bagian produksi pelintingan di Perusahaan Rokok Kretek 

Sukun Mc Wartono Kudus seluruhnya adalah wanita. Hal ini disebabkan 

pekerjaan melinting rokok relatif mudah dan ringan serta membutuhkan 

ketelatenan. Oleh karena itu yang paling cocok melakukan pekerjaan ini 

adalah wanita.  

4.1.4.2 Usia Responden 

Usia karyawan bagian produksi Pelintingan pada Perusahaan Rokok 

Kretek Sukun Mc Wartono Kudus dapat di sajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.1 Usia Responden Penelitian 
No. Usia Jumlah 

Responden 
Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

31 – 35 tahun 

36 – 40 tahun 

41 – 45 tahun 

46 – 50 tahun 

51 – 55 tahun 

56 – 60 tahun 

11 

10 

0 

21 

15 

2 

18.64% 

16.95% 

0,00% 

35.59% 

25.42% 

3.39% 

Jumlah 59 100% 

Sumber : Data penelitian yang sudah diolah 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

karyawan bagian produksi pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek 

Sukun Mc Wartono usianya antara 46 sampai dengan 50 tahun (35,59%), 

dan antara 51 sampai dengan 55 tahun (25,59%). Dengan demikian, dilihat 

dari usinya menunjukkan bahwa karyawan tersebut sudah mulai tidak 

produktif lagi karena sudah tua. 

4.1.4.3  Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan karyawan bagian produksi Pelintingan pada 

Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc Wartono Kudus dapat di sajikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan  Responden Penelitian 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

Responden 
Persentase 

1. 
2. 
3. 

Tidak Sekolah 
SD 

SLTP 

32 
14 
13 

54.24% 
23.73% 
22.03% 

Jumlah 59 100% 

Sumber : Data penelitian yang sudah diolah 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagain besar 

karyawan bagian produksi pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek 

Sukun Mc Wartono tidak memiliki bekal pendidikan formal yaitu 54,24% 

dan sebagiannya lagi relatif pendidikannya juga masih rendah yaitu hanya 

tamatan SD dan SLTP. 

4.1.4.4 Masa Kerja Responden 

Masa kerja masing-masing karyawan bagian produksi Pelintingan 

pada Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc Wartono Kudus dapat di sajikan 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Masa Kerja Responden Penelitian 
No. Masa Kerja Jumlah 

Responden 
Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 

0 – 10 tahun 
11 – 20 tahun 
21 – 30 tahun 
31 – 40 tahun 

6 
13 
27 
13 

10.17% 
22.03% 
45.76% 
22.03% 

Jumlah 59 100% 
Sumber : Data penelitian yang sudah diolah 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

karyawan bagian produksi pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek 

Sukun Mc Wartono telah memiliki masa kerja yang lama yaitu antara 21 

sampai dengan 30 tahun. Sedangkan yang tergolong karyawan baru yaitu 

dengan masa kerja kurang dari 10 tahun hanya sebanyak 10,17% saja. 

4.1.5 Deskriptif  Variabel Penelitian 

Gambaran dari  masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu 

pengawasan kerja (X1), disiplin kerja (X2) dan produktifitas kerja (Y) 

dilakukan dengan analisis deskriptif persentase. Dalam analisis deskriptif 

persentase ini disajikan hasil analisis dari tiap butir pertanyaan dan analisis 

tiap variabel penelitian. 
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Berikut ini  disajikan hasil analisis deskritif persentase tiap 

variabel dan tiap indikator : 

Hasil analisis deskriptif persentase dari tiap variabel penelitian  

yaitu pengawasan kerja, disiplin kerja dan produktivitas kerja dapat 

disajikan berikut ini  

1. Pengawasan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase pada lampiran 8 

menunjukkan bahwa rata-rata skor variabel pengawasan kerja adalah 

25. Dengan skor maksimal 36 diperoleh prosetase 68,60% dan termasuk 

kategori baik. Dilihat dari jawaban masing-masing karyawan diketahui 

bahwa karyawan menyatakan pengawasan kerja di perusahaan rokok 

kretek sukun Mc Wartono kudus baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.4 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang 

Pengawasan Kerja  

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 

Responden 

Persentase 

29,25 – 36,00 81,25 – 100 Sangat baik 9 15,25% 

22,50 – 29,25 62,50 – 81,25 Baik 27 45,76% 

15,75 – 22,50 43,75 – 62,50 Cukup 23 38,98% 

9,00 – 15,75 25,00 – 43,75 Kurang baik 0 0,00% 

Jumlah 59 100,00 

Sumber: data yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa (45,75%) 

menyatakan bahwa pengawasan kerja termasuk kategori baik, 35,98% 

termasuk kategori cukup baik dan 15,25% termasuk kategori sangat 

baik. 

Ditinjau dari tiap-tiap indikator pengawasan kerja yang terdiri 

dari standar, tingkat pengawasan, tingkat penyimpangan, dan perbaikan 

kesalahan diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel sebagai berikut : 

 a. Standar 

Tabel 4.5 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang Standar  

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 

Responden 

Persentase 

383,5 – 472,0 81,25 – 100 Sangat baik 18 22.50% 

295,0 – 383,5 62,50 – 81,25 Baik 30 37.50% 

206,5 – 295,0 43,75 – 62,50 Cukup 10 12.50% 

118,0 – 206,5 25,00 – 43,75 Kurang baik 1 1.25% 

Jumlah 59 100,00 

Sumber: data yang diolah 

 
Berdasarkan tabel 4.5 di atas diketahui bahwa (37,50%) 

menyatakan bahwa standar pengawasan termasuk kategori baik, 

22,50% termasuk kategori sangat baik, 12,50% termasuk kategori 

cukup baik dan 1,25% termasuk kategori kurang baik. Dari hasil 

tersebut dapat dijelaskan bahwa standar pengawasan sudah termasuk 

baik. 
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b. Tingkat Pengawasan 

Tabel 4.6 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang Tingkat 
Pengawasan 

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 
Responden 

Persentase 

383,5 – 472,0 81,25 – 100 Sangat baik 12 15.00% 
295,0 – 383,5 62,50 – 81,25 Baik 30 37.50% 
206,5 – 295,0 43,75 – 62,50 Cukup 11 13.75% 
118,0 – 206,5 25,00 – 43,75 Kurang baik 6 7.50% 

Jumlah 59 100,00 
Sumber: data yang diolah 
 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui bahwa (37,50%) 

menyatakan bahwa tingkat pengawasan termasuk kategori baik, 15% 

menyatakan termasuk kategori sangat baik, 13,75% termasuk 

kategori cukup baik dan 7,5% termasuk kategori kurang baik. Dari 

hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengawasan sudah 

termasuk baik. 

c. Tingkat Penyimpangan 

Tabel 4.7 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang Tingkat 

Penyimpangan 

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 

Responden 

Persentase 

383,5 – 472,0 81,25 – 100 Sangat besar 9 11.25% 

295,0 – 383,5 62,50 – 81,25 Besar 16 20.00% 

206,5 – 295,0 43,75 – 62,50 Cukup besar 26 32.50% 

118,0 – 206,5 25,00 – 43,75 Kecil 8 10.00% 

Jumlah 59 100,00 

Sumber: data yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui bahwa sebagian besar 

(20%) menyatakan bahwa tingkat penyimpangan termasuk kategori 

besar, 11,25% menyatakan termasuk kategori sangat besar, dan 

32,50% termasuk kategori cukup besar dan 10% termasuk kategori 

kecil. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat 

penyimpangan termasuk cukup besar. 

d. Perbaikan Kesalahan 

Tabel 4.8 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang 
Perbaikan Kesalahan 

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 
Responden 

Persentase 

575,3 – 708,0 81,25 – 100 Sangat baik 13 16.25% 
442,5 – 575,3 62,50 – 81,25 Baik 25 31.25% 
309,8 – 442,5 43,75 – 62,50 Cukup 20 25.00% 
177,0 – 309,8 25,00 – 43,75 Kurang baik 1 1.25% 

Jumlah 59 100,00 
Sumber: data yang diolah 

 
Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa (31,5%) 

menyatakan bahwa perbaikan kesalahan termasuk kategori baik, 

25% menyatakan termasuk kategori cukup baik, dan 16,25% 

termasuk kategori sangat baik dan 1,25% termasuk kategori kurang 

baik. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa perbaikan kesalahan 

sudah termasuk baik. 

2. Disiplin Kerja 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase pada lampiran 6 

menunjukkan bahwa rata-rata skor variabel disiplin kerja adalah 30. 
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Dengan skor maksimal 44 diperoleh prosetase 67,33% dan termasuk 

kategori baik. Dilihat dari jawaban masing-masing karyawan diketahui 

bahwa karyawan menyatakan pengawasan kerja di perusahaan rokok 

kretek sukun Mc Wartono kudus baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.9 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang disiplin 

Kerja  

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 

Responden 

Persentase 

31,25 – 38,00 81,25 – 100 Sangat baik 7 11,86% 

24,50 – 31,25 62,50 – 81,25 Baik 29 49,15% 

17,75 – 24,50 43,75 – 62,50 Cukup 23 36,98% 

11,00 – 17,75 25,00 – 43,75 Kurang baik 0 0,00% 

                        Jumlah 59 100,00 

Sumber: data yang diolah 

 
Berdasarkan tabel 4.9 di atas diketahui bahwa (49,15%) 

menyatakan bahwa disiplin kerja  karyawan termasuk kategori baik, 

36,98% termasuk kategori cukup baik dan 11,86% termasuk kategori 

sangat baik. 

Ditinjau dari tiap-tiap indikator disiplin kerja yang terdiri dari 

tepat waktu, berpakaian rapi, penggunaan perlengakapan atau peralatan 

kerja, patuh dan tanggung jawab diperoleh hasil seperti disajikan pada 

tabel sebagai berikut : 
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a. Tepat Waktu 

Tabel 4.10 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang Tepat 

Waktu 

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 

Responden 

Persentase 

767,0 – 944,0 81,25 – 100 Sangat tepat 16 20.00% 

590,0 - 767,0 62,50 – 81,25 Tepat 32 40.00% 

413,0 – 590,0 43,75 – 62,50 Cukup Tepat 11 13.75% 

236,0 – 413,0 25,00 – 43,75 Kurang Tepat 0 0.00% 

                            Jumlah 59 100,00 

Sumber: data yang diolah 

 
Berdasarkan tabel 4.10 di atas diketahui bahwa (40%) 

waktu masuk kerja termasuk dalam kategori Tepat waktu, 20% 

termasuk kategori sangat tepat waktu, dan 13,75% termasuk 

kategori cukup tepat waktu. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa ketepatan waktu karyawan  sudah termasuk tepat waktu. 

b. Berpakaian Rapi 

Tabel 4.11 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang 
Berpakaian Rapi 

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 
responden 

Persentase 

767,0 – 944,0 81,25 – 100 Sangat Rapi 12 15.00% 
590,0 – 767,0 62,50 – 81,25 Rapi 16 20.00% 
413,0 – 590,0 43,75 – 62,50 Cukup Rapi 26 32.50% 
236,0 – 412,0 25,00 – 43,75 Kurang Rapi 5 6.25% 
                                Jumlah 59 100,00 

Sumber: data yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui bahwa (32,5%) 

kerapian pakaiannya masuk dalam kategori cukup rapi, 20% dalam 

kategori rapi, 15% dalam kategori sangat rapi dan 6,25% dalam 

kategori kurang rapi. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 

karapian pakaian karyawan sudah termasuk cukup rapi. 

c. Penggunaan Perlengkapan atau Peralatan 

Tabel 4.12 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang 

Penggunaan Perlengkapan atau Peralatan  

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 

responden 

Persentase 

191,8 – 236,0 81,25 – 100 Sangat baik 9 11.25% 

147,5 – 191,8 62,50 – 81,25 Baik 16 20.00% 

103,3 – 147,5 43,75 – 62,50 Cukup 26 32.50% 

59,0 – 103,3 25,00 – 43,75 Kurang baik 8 10.00% 

                                Jumlah 59 100,00 

Sumber: data yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas diketahui bahwa (32,5%) 

menggunakan perlengkapan atau peralatan kerja yang  termasuk 

kategori cukup baik, 20% termasuk kategori baik, 11,25% termasuk 

kategori sangat baik dan 10% termasuk kategori kurang baik. Dari 

hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan perlengkapan dan 

peralatan kerja sudah termasuk  cukup baik. 
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d. Patuh 

Tabel 4.13 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang  Patuh.  

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 

Responden 

Persentase 

383,5 – 472,0 81,25 – 100 Sangat patuh 17 21.25% 

295,0 – 295,0 62,50 – 81,25 Patuh 28 35.00% 

206,5 – 295,0 43,75 – 62,50 Cukup Patuh 12 15.00% 

118,0 – 206,5 25,00 – 43,75 Kurang patuh 2 2.50% 

                                Jumlah 59 100,00 

Sumber: data yang diolah 

 
Berdasarkan tabel 4.13 di atas diketahui bahwa (35%) 

memiliki kepatuhan yang termasuk kategori patuh, 21,21% termasuk 

kategori sangat patuh, 15% termasuk kategori cukup patuh dan 2,5% 

termasuk kategori kurang patuh. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa kepatuhan karyawan sudah termasuk patuh. 

e. Tanggung Jawab 

Tabel 4.14 Distribusi Fekuensi Jawaban Responden Tentang 
Tanggungjawab 

Rentang Skor Rentang % Kategori Jumlah 
responden 

Persentase 

575,3 – 708,0 81,25 – 100 Sangat besar 13 16.25% 
442,5 – 575,3 62,50 – 81,25 Besar 23 28.75% 
309,8 – 442,5 43,75 – 62,50 Cukup besar 17 21.25% 
177,0 – 309,8 25,00 – 43,75 Kurang  6 7.50% 
                                            Jumlah 59 100,00 

Sumber: data yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.14 di atas diketahui bahwa (21,25%) 

memiliki tanggung jawab yang masuk kategori cukup besar, 28,75% 

termasuk kategori besar, 16,25% termasuk kategori sangat besar dan 

7,5% termasuk kategori kurang. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa tanggung jawab karyawan sudah termasuk  cukup besar. 

3. Produktivitas kerja 

Berdasarkan hasil perhitungan produktivitas kerja pada lampiran 

9 diketahui bahwa variabel produktivitas kerja karyawan rata-rata 

adalah 712 batang dan termasuk kategori cukup tinggi. Dilihat dari 

produktivitas kerja masing-masing karyawan diketahui bahwa sebagian 

besar karyawan memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Lebih 

jelasnya produktivitas kerja dari  masing-masing karyawan dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.15 Hasil  perhitungan  diskriptif persentase  variabel 
produktivitas Kerja    

Kategori Produktivitas kerja 
(Dalam Batang) 

Jumlah 
Responden 

Prosentase 

Sangat tinggi 
Tinggi 

Cukup tinggi 
Rendah 

825 – 900 
750 – 825 
675 – 750 
600 - 675 

5 
15 
21 
18 

8,47% 
25,42% 
35,59% 
30,51% 

                              Jumlah 59 100,00 
Sumber : Data Penelitian, Diolah 
 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa produktivitas 

kerja dari sebagian besar karyawan yaitu 35,59% adalah cukup tinggi, 

selebihnya yaitu 30,51% dalam kategori rendah, 25,42% dalam kategori 

tinggi dan hanya 8,47% yang telah masuk dalam kategori sangat tinggi. 
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4.1.6 Analisis regresi linier ganda 

Analisis regresi linier ganda digunakan untuk menguji hipotesis 

yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu “Ada pengaruh antara 

pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas  kerja 

karyawan  bagian produksi pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek 

Sukun Mc Wartono Kudus”. 

Langkah-langkah dalam analisis  regresi linier ganda adalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan persamaan regresi ganda 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 

menggunakan program komputasi SPSS for Windows release 10 pada 

lampiran 10 diperoleh  persamaan regresi yaitu  Y =
)

181,033 + 

11,110X1 + 8,657X2.  

Dari persamaan regresi dua prediktor yang diperoleh tersebut 

menunjukkan bahwa harga a1 = 11,110 dan a2 = 8,657 bertanda positif, 

dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara pengawasan 

kerja (X1) dan disiplin kerja (X2) terhadap  produktivitas kerja (Y). 

Dengan kata lain, makna dari persamaan di atas yaitu : 

a. Konstanta sebesar 181,033 menyatakan bahwa jika tidak ada 

pengawasan kerja dan disiplin kerja, maka produktivitas kerja 

karyawan akan menjadi 181,033. (Lampiran 10) 
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b. Koefisien regresi X1 sebesar 11,110 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan pengawasan kerja akan meningkatkan 

produktivitas kerja sebesar 11,110. 

c. Koefisien regresi X2 sebesar 8,657 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan disiplin kerja akan meningkatkan 

produktivitas kerja sebesar 8,657. 

d. Koefisien regresi X1 sebesar 11,110 menentukan perubahan untuk Y 

bagi setiap perubahan satuan X1 apabila X2 dianggap tetap. 

e. Koefisien regresi X2 sebesar 8,657 menentukan perubahan untuk Y 

bagi setiap perubahan satuan X2 apabila X1 dianggap tetap. 

2. Uji simultan 

Guna menguji signifikansi dari persamaan regresi ganda yang 

diperoleh tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Hasil yang 

diperoleh dari pengujian dengan menggunakan uji F pada lampiran 10 

yaitu Fhitung = 46,487 dan F tabel = 3,16 pada α = 5% dengan dk 

pembilang = 2 dan dk penyebut = 59-2-1=56. Karena F hitung = 46,487 > 

F tabel = 3,16 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda tersebut 

signifikan. Sehingga hipotesis kerja yang menyatakan bahwa “Ada 

pengaruh antara pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas  kerja karyawan bagian produksi  pelintingan pada 

Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc Wartono Kudus” Diterima. 
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Keeratan hubungan antara variabel X1 (pengawasan kerja) dan X2 

(disiplin kerja) dengan variabel Y (produktivitas) dapat dilihat dari hasil 

analisis korelasi ganda. Berdasarkan hasil analisis korelasi ganda   pada 

lampiran 10 diperoleh harga R = 0,790. Dengan demikian derajat 

hubungan antara pengawasan kerja dan disiplin kerja dengan 

produktivitas kerja sebesar 0,790 tersebut termasuk kategori cukup erat.  

3. Uji parsial 

Untuk mengetahui korelasi  dari masing-masing prediktor yaitu 

X1 (pengawasan kerja ) dan X2 (disiplin kerja) terhadap Y 

(produktivitas kerja) secara parsial maka dapat dilihat dari besarnya 

koefisien parsial masing-masing prediktor.  

Berdasarkan hasil analisis pada lampiran diketahui harga 

koefisien korelasi antara X1 (pengawasan kerja) dengan Y 

(produktivitas kerja) jika X2 (disiplin kerja) dikontrol sebesar 0,547. 

Berdasarkan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji 

t diperoleh t hitung = 4,889 dan t tabel = 2,00 pada α = 5 % dengan dk = 

56. Karena t hitung = 4,889 > t tabel = 2,00 menunjukkan bahwa ada 

pengaruh secara signifikan antara pengawasan kerja dengan 

produktivitas kerja jika disiplin kerja dikontrol atau dikendalikan.  

Berdasarkan hasil analisis pada lampiran 10 diketahui harga 

koefisien korelasi antara X2 (disiplin kerja) dengan Y (produktivitas 

kerja) jika X1 (pengawasan kerja) dikontrol sebesar 0,463. Berdasarkan 

uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t diperoleh t 
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hitung = 3,907 dan t tabel = 2,00 pada α = 5 % dengan dk = 56, karena t 

hitung = 3,907 > t tabel = 2,00, menunjukkan ada pengaruh secara 

signifikan antara X2 (disiplin kerja) dengan Y (produktivitas kerja)  jika 

X1 (pengawasan kerja) dikontrol atau dikendalikan. 

4. Koefisien determinasi 

Besarnya  kontribusi atau sumbangan yang diberkan oleh variabel 

pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja dapat 

diketahui dari harga koefisien determinasi ganda atau harga R2. 

Besarnya R2 berdasarkan analisis komputasi dengan program SPSS For 

Windows release 10 yaitu sebesar 0,624 (lampiran 10). Dengan 

demikian besarnya pengaruh yang  diberkan oleh variabel pengawasan 

kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja secara bersama-

sama atau secara simultan adalah sebesar 62,4%. Sedangkan  sisanya 

yaitu 37,6% adalah pengaruh dari factor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Besarnya pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja secara parsial dapat dilihat dari besarnya koefisien 

deteminasi parsial r2 masing-masing predictor. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh hasil seperti terangkum dalam table berikut : 

Tabel 4.36 Rangkuman Koefisien Korelasi Parsial dan Determinasi 
Parsial 

Prediktor Koefisien Parsial Determinasi Parsial (r2) 

X1 

X2 

0,547 

0,463 

0,2992 

0,2144 

 Sumber : Hasil Analisis Data 
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Berdasarkan Tabel 4.27 ternyata variabel pengawasan kerja 

mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap produktivitas kerja 

karyawan yaitu 29,92% sedangkan variabel disiplin kerja memberikan 

pengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 21,44%. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier ganda, diketahui 

bahwa produktivitas kerja dipengaruhi oleh pengawasan kerja dan disiplin 

kerja, persamaannya yaitu : Y =
)

181,033 + 11,110X1 + 8,657X2.  

Guna menguji signifikansi secara simultan dari persamaan regresi 

ganda yang diperoleh tersebut digunakan uji F pada lampiran 10 yaitu F hitung 

= 46,487. Pada taraf signifikan 55 dengan derajat kebebasan (dk) pembilang 

= 2 dan dk penyebut = 59-2-1=56. Diperoleh F table = 3,16. Dengan demikian 

F hitung > F table maka hipotesis kerja (Ha) diterima. Oleh karena itu secara 

simultan dikatakan bahwa pengawasan kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi 

pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc. Wartono Kudus. Hasil 

penelitian ini selaras dengan pendapat J. Ravianto (1986:20) dan M. Sinungan 

(1997:78), yang menyebutkan bahwa salah satu factor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja adalah pengawasan kerja dan disiplin kerja. 

Besarnya sumbangan yang diberkan oleh variabel pengawasan kerja 

dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi 

pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc. Wartono Kudus 

secara simultan (R2) = 62,4% sedangkan sisanya sebesar 37,6% dipengaruhi 
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faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa tinggi 

rendahnya produktivitas kerja karyawan ikut ditentukan oleh pengawasan 

kerja dan disiplin kerja, oleh karena itu semakin tinggi pengawasan kerja dan 

disiplin kerja yang diberikan maka semakinmeningkat produktivitas kerja, 

dan sebaliknya, apabila semakin rendah pengawasan kerja dan disiplin kerja 

yang diberikan maka semakin rendah produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc. Wartono 

Kudus. 

Pengawasan dapat ditingkatkan dengan melakukan pengawasan 

secara langsung terhadap setiap pekerjaan karyawan melalui inspeksi 

langsung, observasi ditempat dan laporan ditempat serta pemberian keputusan 

secara langsung ditempat tersebut jika diperlukan. Selain pengawasan secara 

langsung, pengawasan juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui 

permintaan laporan tertulis maupun tidak tertulis atau lesan secara rutin. 

Dengan pemberian pengawasan secara langsung dan tidak langsung ini 

diharapkan produktivitas kerja karyawan bagian produksi pelintingan pada 

Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc. Wartono Kudus dapat meningkat. 

Dan disiplin kerja dalam hal ini dapat dilakukan pendisiplinan. 

Pendisiplinan harus bersifat membangun yaitu selain menunjukkan kesalahan 

yang telah dilakukan oleh karyawan, haruslah diikuti dengan petunjuk cara 

pemecahannya sehingga karyawan tidak merasa binggung dalam menghadapi 

kesalahan yang dilakukan, pendisiplinan harus dilakukan secara langsung 

dengan segera yaitu dengan melakukan tindakan setelah terbukti bahwa 

karyawan telah melakukan kesalahan. 
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Besarnya sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat diketahui dari sumbangan secara parsial masing-masing 

variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y), sebagai berikut :  

1. Pengawasan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase pada lampiran 9 

menunjukkan bahwa variabel pengawasan kerja termasuk kategori baik 

walaupun jika dilihat dari bobot persentasenya masih belum optimal yaitu 

sebesar 68,60%. Ditinjau dari masing-masing sub variabel diketahui 

bahwa dari keempat sub variabel pengawasan kerja yaitu standar kerja, 

tingkat pengawasan, tingkat penyimpangan kerja dan perbaikan terhadap 

kesalahan kerja semuanya telah termasuk dalam kategori baik lihat pada 

lampiran 8. 

Sesuai dengan hasil penelitian dengan 59 responden mengenai 

pengawasan banyak yang mengatakan baik. Namun demikian ada 

beberapa responden yang mengatakan bahwa pengawasan pada 

Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc. Wartono Kudus baik, ada yang 

mengatakan cukup. Hal ini disebabkan karena beberapa hal misalnya 

standar mengenai kerusakan barang yang dilakukan karyawan cukup 

besar. Dalam menyelesaikan pekerjaan ada beberapa karyawan yang tidak 

sesuai dengan prosedur dan cara kerja dari perusahaan. Oleh karena itu 

perlu ditinjau ulang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan 

pengawasan kerja pada karyawan bagian produksi pelintingan yang sangat 

baik agar perusahaan tidak merugi. 
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Pengawasan dapat ditingkatkan dengan melakukan pengawasan 

secara langsung terhadap setiap pekerjaan karyawan melalui inspeksi 

langsung, observasi ditempat dan laporan ditempat serta pemberian 

keputusan secara langsung ditempat tersebut jika diperlukan. Selain 

pengawasan secara langsung, pengawasan juga dapat dilakukan secara 

tidak langsung melalui permintaan laporan tertulis maupun tidak tertulis 

atau lesan secara rutin. Dengan pemberian pengawasan secara langsung 

dan tidak langsung ini diharapkan produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc. Wartono 

Kudus dapat meningkat. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier ganda dengan 

menguji secara parsial terhadap koefisien regresi b1 yaitu untuk variabel 

pengawasan (X1) diperoleh t hitung sebesar 4,889 dan lebih besar dari t table 

sebesar 2,00 dengan taraf signifikan 55 yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dari pengawasan terhadap produktivitas kerja. 

Adapun besarnya sumbangan parsial atau koefisien determinasi parsial (r2) 

untuk pengawasan kerja (x1) terhadap produktivitas kerja sebesar 29,92%. 

Semakin besar koefisien determinasi parsial (r2) untuk pengawasan kerja 

diberikan besar pula pengaruhnya terhadap produktivitas kerja dan 

sebaliknya semakin kecil koefisien determinasi parsial (r2) untuk 

pengawasan yang diberikan semakin kecil pengaruhnya terhadap 

produktivitas kerja. Jika produktivitas ingin ditingkatkan maka 

pengawasan kerja juga harus ditingkatkan. 
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2. Disiplin Kerja  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja 

karyawan telah masuk dalam kategori baik walaupun jika dilihat dari 

bobot persentasenya masih belum optimal sebesar 67,33% lihat lampiran 

9. Belum optimalnya disiplin kerja karyawan tersebut ditunjukkan dari 

masih banyaknya karyawan yang belum tepat waktu saat dating ketempat 

kerja, memulai kerja dan pulang. Selain itu juga karyawan yang tidak 

berpakaian secara rapi saat datang ketempat kerja, belum digunakannya 

perlengkapan kerja dan peralatan kerja secara baik oleh karyawan, masih 

banyaknya karyawan yang tidak mengembalikan seluruh peralatan kerja, 

rendahnya tingkat persensi karyawan, serta banyaknya hasil kerja 

karyawan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian perlu kiranya langkah-langkah untuk pendisiplinan pada 

karyawan ini agar produktivitas kerjanya meningkat. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier ganda dengan 

pengujian secara parsial terhadap koefisien regresi b2 yang untuk variabel 

disiplin kerja (X2) diperoleh t hitung sebesar 3,907 lebih besar t table sebesar 

2,00 dengan taraf signifikan 5% yang berarti bahwa disiplin kerja 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja jika pengawasan kerja dikontrol 

atau dianggap konstan. 

Besarnya sumbangan secara parsial atau koefisien determinasi 

parsial (r2) untuk disiplin kerja (X2) terhadap produktivitas kerja sebesar 

21,44%. Dengan demikian disiplin kerja yang diberikan kepada karyawan 
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bagian produksi pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc. 

Wartono Kudus berpengaruh terhadap produktivitas kerjanya sebesar 

21,44%. 

Rendahnya pengaruh yang diberikan oleh disiplin kerja ini 

disebabkan sebagian karyawan tidak disiplin. Hal ini perlu adanya 

peningkatan pendisiplinan kerja karyawan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, menurut Heijerochman dan Suad Husnan (1993:241) 

menyatakan bahwa pendisiplinan harus dilakukan secara pribadi dengan 

menghindari menegur kesalahan dihadapan orang banyak. Karena kalau 

hal tersebut dilakukan menyebabkan karyawan yang bersangkutan malu 

dan tidak menutup kemungkinan sakit hati yang dapat menimbulkan rasa 

dendam akhirnya dapat melakukan tindakan balasan yang dapat merugikan 

perusahaan, pendisiplinan harus bersifat membangun yaitu selain 

menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan oleh karyawan, haruslah 

diikuti dengan petunjuk cara pemecahannya sehingga karyawan tidak 

merasa binggung dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan, 

pendisiplinan harus dilakukan secara langsung dengan segera yaitu dengan 

melakukan tindakan setelah terbukti bahwa karyawan telah melakukan 

kesalahan. Jangan biarkan masalah menjadi kadaluarsa sehingga akan 

terlupakan oleh karyawan bersangkutan. Pendisiplinan yang dilakukan 

dengan segera selain karyawan akan cepat tahu kesalahannya sehingga 

dengan pula akan mengubah sikapnya. Juga akan meredam 

berkembangnya kesalahan tersebut, tindakan pendisiplinan juga harus 

dilakukan secara adil tanpa pilih kasih. Siapapun yang telah melakukan 
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kesalahan harus mendapat tindakan pendisiplinan secara adil, tanpa 

membeda-bedakan, pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan 

karyawan yang bersangkutan  secara pribadi agar ia tahu bahwa ia telah 

melakukan kesalahan. Karena akan percuma pendisiplinan yang dilakukan 

tanpa adanya pihak yang melakukan kesalahan dan setelah pendisipinan 

hendaknya wajar kembali yaitu sikap pimpinan terhadap karyawan yang 

telah melakukan kesalahan tersebut tidak berubah agar proses kerja dapat 

lancar kembali dan tidak kaku dalam bersikap.   

 Besarnya sumbangan pengawasan kerja dan disiplin kerja secara 

simultan dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 

0,624 (62,4%) terhadap produktivitas kerja, sedangkan sisanya sebesar 

0,376 (37,6) dipengaruhi factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Oleh karena itu besarnya sumbangan yang diberikan oleh pengawsan kerja 

dan disiplin kerja secara bersama-sama, maka semakin meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, begitu juga sebaliknya, semakin rendah 

pengawasan kerja dan disiplin kerja yang diberikan berakibat semakin 

lemah produktivitas kerja karyawan yang ada pada Perusahaan Rokok 

Kretek Sukun Mc. Wartono Kudus. 

Pemberian pengawasan kerja dan disiplin kerja, dapar menyebabkan 

hasil kerja karyawan bagian produksi pelintingan dapat lebih meningkat, 

sehingga produktivitas kerja karyawan meningkat. Pengawasan kerja dan 

disiplin kerja yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan sebagai 

upaya untuk menertibkan karyawan yang terkait, dan karyawan akan 

melaksanakan pekerjaan pada tingkat kemampuan mereka yang paling 

terampil, sehingga produktivitas kerja karyawan meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Variabel pengawasan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan yang ditunjukkan pada uji signifikan yaitu t 

hitung > t tabel sebesar 4,889 > 2,00 dan sumbangan parsial dari variabel 

pengawasan kerja terhadap produktivitas kerja sebesar 29,92%. Bila dilihat 

dari hasil deskreptif persentase variabel pengawasan sudah termasuk 

dalam kategori baik yaitu 68,60%. 

2. Variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan yang ditunjukkan pada uji signifikan yaitu t 

hitung > t tabel sebesar 3,907 > 2,00 dan sumbangan parsial dari variabel 

pengawasan kerja terhadap produktivitas kerja sebesar 21,44%. Bila dilihat 

dari hasil deskreptif persentase variabel disiplin kerja sudah termasuk 

dalam kategori baik yaitu 67,33%. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di atas yang menunjukkan bahwa 

pengawasan kerja memililiki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan 

disiplin kerja, maka peneliti menyarankan sebagai berikut : 

1. Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian produksi 

pelintingan pada Perusahaan Rokok Kretek Sukun Mc Wartono Kudus 

dapat ditempuh dengan meningkatkan  variabel pengawasan kerja terutama 

pengawasan terhadap penyimpangan hasil kerja. Usaha peningkatan 

pengawasan ini lebih baiknya dilakukan secara langsung, karena dilihat 

dari cukup besarnya penyimpangan hasil kerja yang dilakukan karyawan. 

Dengan memantau secara langsung maka karyawan secara langsung dapat 

ditegur dan dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. 

2. Pihak manajemen perusahaan hendaknya memperhatikan kembali 

kedisiplinan kerja karyawan yang kurang baik yaitu dengan cara 

melakukan pendisiplinan pada karyawan, terutama pendisiplinan dalam hal 

berpakaian rapi, dan penggunaan perlengkapan atau peralatan. Usaha 

peningkatan pendisiplinan ini lebih baiknya dalam hal berpakaian rapi ini 

dilakukan dengan cara, perusahaan membuat seragam kerja untuk 

karyawan, dan dalam hal penggunaan perlengkapan atau peralatan kerja ini 

dilakukan dengan cara, setiap karyawan harus dilengkapi dengan alat 

linting saat bekerja dan dalam menggunakan alat linting kerja tersebut 

karyawan diberi tahu untuk berhati-hati.   
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