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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1  Analisis Deskripsi 

4.1.1  Deskripsi Responden Penelitian 

   Deskriptif karakteristik responden menjelaskan tentang profil PT. PLN 

(Persero) di Jateng dan DIY ada 75 orang. Deskripsi karakteristik subyek 

penelitian akan disajikan meliputi jenis kelamin, usia, masa kerja, dan 

pendidikan. Hasil analisis deskriptif karakteristik responden penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin tampak pada table 

berikut: 

Tabel 4.1. 

Karakteristik Responden 

 

 

Tabel 4.1, menunjukkan bahwa responden yang merupakan 

karyawanPT. PLN sebagian besar berjenis kelamin perempuanyaitu 

Karakteristik Responden   Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin Pria 37 49,3 

 

Wanita 38 50,7 

Total 

 

75 100,0 
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sebanyak 50,7 persen sedangkan 49,3 persen sisanya adalah berjenis 

kelamin laki-laki. 

2. Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia tampak pada table berikut: 

Tabel 4.2. 

Karakteristik Responden 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer,Diolah 2014 (Lampiran4, halaman 111) 

Tabel 4.2, menunjukkan bahwa responden PT. PLN didominasi 

berumur > 50 tahun sebanyak 31 orang atau 41,3%, usia < 30 tahun 

sebanyak 16 responden (21,3%), dan usia 30-40 tahun maupun 40-50 tahun 

masing-masing sebanyak 14 responden (18,7%). 

3. Masa Jabatan 

Karakteristik responden berdasarkan masa jabatan tampak pada table 

berikut: 

Tabel 4.3. 

Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden   Jumlah Persentase 

Usia < 30 th 16 21,3 

 

30-40 th 14 18,7 

 

40-50 th 14 18,7 

 

> 50 th 31 41,3 

Total 

 

75 100,0 

Karakteristik Responden   Jumlah Persentase 
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Sumb

er : 

Data 

Primer,Diolah 2014 (Lampiran 4, halaman 111) 

Tabel 4.3, menunjukkan bahwa sebagian besar responden PT. 

PLNtelah bekerja selama 20-30 tahun sebanyak 36 responden (48,0%). 

Karyawan dengan masa jabatan < 10 tahun sebanyak 21 responden (28,0%). 

Dan masa jabatan 10-20 tahun serta > 30 tahun masing-masing sebanyak 9 

responden (12,0%). 

4. Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan tampak pada table berikut: 

Tabel 4.4. 

Karakteristik Responden 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer,Diolah 2014 (lampiran 4, halaman 111) 

Tabel 4.4, menunjukkan bahwa sebagian besar responden PT. PLN 

merupakan lulusan sarjana sebanyak 35 responden (46,7%). Responden 

Masa Jabatan < 10 th 21 28 

 

10-20 th 9 12 

 

20-30 th 36 48 

 

> 30 th 9 12 

Total 

 

75 100,0 

Karakteristik Responden   Jumlah Persentase 

Pendidikan Sarjana 35 46,7 

 

Diploma 19 25,3 

 

SMU/SMK 20 26,7 

 

SLTP 1 1,3 

 

SD 0 0 

Total 

 

75 100,0 
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lulusan SMU/SMK sebanyak 20 responden (26,7%), lulusan diploma 

sebanyak 19 responden (25,3%) dan 1 responden lulusan SLTP (1,3%). 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan-

pernyataan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak 

relevan.Menurut sebuah butir pertanyaan dikatakan valid jika mampu 

mengukur apa yang di inginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara teppat. Jika r hitung lebih besar daripada r tabel maka 

butir-butir pertanyaan tersebut dikatakan valid atau sahih. Sebaliknya jika 

harga r perhitungan lebih kecil daripada r tabel berarti butir-butir pertanyaan 

dinyatakan tidak valid. Untuk mengukur uji validitas peneliti menggunakan 

rumus korelasi product moment.Uji validitas dilakukan pada responden 

dimana nilai yang dihitung dinyatakan shahih, apabila nilai rhitung > 

rtabel.Besarnya r tabel untuk sampel75 adalah sebesar 0,224. Hasil uji 

validitas diperoleh dari program SPSS dimana hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

a) Hasil Uji Validitas Disiplin Kerja 

Disiplin kerja terdiri dari 18 butir pertanyaan dengan hasil validitas 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. 

Hasil Pengujian Validitas Disiplin Kerja (X1) 

Butir Pertanyaan rhitung rtabel  Keterangan 

Saya mampu dalam menghadapi 

kendala-kendala dalam teknis 

perusahaan 

0,535 0,224 Valid 

Saya mampu mengatasi masalah yang 

rumit di dalam perusahaan agar 

mencapai efektivitas 

0,51 0,224 Valid 

Saya mampu menyesuaikan diri dengan 

standar hasil kerja 
0,704 0,224 Valid 

Saya tidak mampu beradaptasi dengan 

peraturan 
0,413 0,224 Valid 

Saya mampu meningkatkan hasil kerja 

yang maksimal 
0,656 0,224 Valid 

Saya suka melakukan pekerjaan yang 

menantang untuk mendapatkan hasil 

kerja yang baik 

0,687 0,224 Valid 

Saya tidak bisa melakukan pekerjaan itu 

dengan sendirinya 
0,179 0,224 

Tidak 

Valid 

Saya merasa aman dalam melaksanakan 

pekerjaan 
0,205 0,224 

Tidak 

Valid 

Saya memiliki ketrampilan yang 

berhubungan dengan pekerjaan 
0,516 0,224 Valid 

Saya mampu bekerja sama guna 

mencapai tujuan yang wajib ditaati 
0,772 0,224 Valid 

Saya mampu memahami cara kerja yang 

ditentukan oleh perusahaan 
0,67 0,224 Valid 

Saya tidak mampu menyelesaikan tugas 

pekerjaan dengan tepat waktu 
0,532 0,224 Valid 
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Saya saling menghargai dalam 

melakukan pekerjaan 
0,701 0,224 Valid 

Saya tidak mampu beradaptasi 

dengan lingkungan perusahaan 
0,625 0,224 Valid 

Saya mampu beradaptasi dengan 

peraturan perusahaan 
0,789 0,224 Valid 

Saya berusaha menggunakan 

pakaian sesuai dengan jadwal 

yang sudah ditentukan 

0,562 0,224 Valid 

Saya akan patuh pada saksi yang 

diberikan oleh perusahaan apabila 

saya memiliki kesalahan 

0,586 0,224 Valid 

Saya selalu bersikap positif dalam 

membangun sebuah hubungan 

pekerjaan dengan rekan kerja 

0,712 0,224 Valid 

Sumber : Data Primer, Diolah 2014 (Lampiran 2, Halaman 86) 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja terdiri dari 

18 butir pertanyaan diketahui nilai r hitung yang diperoleh lebih besar dari r table 

(0,224) untuk butir 1-6 dan butir 9-18 yang berarti valid sebagai alat ukur. 

Sedangkan nilai r hitung butir 7 dan 8 lebih kecil dari r table (0,224) yang berarti 

tidak valid sebagai alat ukur.Sehingga pertanyaan disiplin kerja yang valid 

sebagai alat ukur tinggal 16 pertanyaan. 

b) Hasil Uji Validitas Etos Kerja 

Etos kerja terdiri dari 17 butir pertanyaan dengan hasil validitas sebagai 

berikut: 
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Table 4.3 

Hasil Pengujian Validitas Etos Kerja (X2) 

Etos kerja rhitung rtabel Keterangan 

Saya peduli terhadap situasi dan kondisi 

perusahaan saat ini dan masa yang akan 

dating 

0,609 0,224 Valid 

Saya akan menjaga nama baik 

perusahaan 
0,668 0,224 Valid 

Saya akan melakukan yang terbaik 

untuk kemajuan perusahaan 
0,501 0,224 Valid 

Saya tidak akan menjaga rahasia yang 

ada di dalam perusahaan 
0,534 0,224 Valid 

Saya melakukan pekerjaan secara 

efektid di dalam perusahaan 
0,6 0,224 Valid 

Saya mampu memegang amanah yang 

diberikan oleh atasan maupun rekan 

kerja 

0,725 0,224 Valid 

Saya tidak melakukan pekerjaan sesuai 

dengan SOP perusahaan 
0,57 0,224 Valid 

Saya berani menanggung resiko atas 

hasil kerja yang diperoleh 
0,484 0,224 Valid 

Saya selalu datang tepat waktu di dalam 

bekerja 
0,483 0,224 Valid 

Saya tidak akan meninggalkan tempat 

kerja pada saat jam kerja berlangsung 
0,31 0,224 Tidak Valid 

Saya selalu pulang tepat waktu 0,169 0,224 Tidak Valid 

Saya beusaha patuh terhadap perintah 

yang diberikan oleh atasan 
0,367 0,224 Valid 

Saya akan mentaati peraturan yang ada 

di dalam perusahaan 
0,492 0,224 Valid 

Saya mampu bekerja sama dengan 

pegawai yang lainnya 
0,688 0,224 Valid 

Saya menjalin hubungan baik dengan 

atasan dan karyawan lain 
0,62 0,224 Valid 

Saya tidak menerima pendapat dari 

karyawan lain 
0,498 0,224 Valid 

Saya berusaha menolong orang lain 

walaupun tidak diminta 
0,469 0,224 Valid 
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Sumber :Data Primer, Diolah 2014 (lampiran 2, halaman 107) 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa variabel etos kerja terdiri dari 17 

butir pertanyaan diketahui nilai r hitung yang diperoleh lebih besar dari r table 

(0,224) untuk butir 1-9 dan butir 12-17 yang berarti valid sebagai alat ukur. 

Sedangkan nilai r hitung butir 10 dan 11 lebih kecil dari r table (0,224) yang 

berarti tidak valid sebagai alat ukur.Sehingga pertanyaan etos kerja yang valid 

sebagai alat ukur tinggal 15 pertanyaan. 

c) Hasil Uji Validitas Efektivitas Kerja 

Efektivitas kerja terdiri dari 9 butir pertanyaan dengan hasil validitas 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4. 

 Hasil Pengujian Validitas Efektivitas Kerja (Y) 

Butir Pertanyaan rhitung rtabel  Keterangan 

Saya tidak mampu berkinerja optimum 

untuk mencapai target perusahaan 
0,694 0,224 Valid 

Saya mampu menerima tambahan 

pekerjaan di luar jam kerja biasa 
0,46 0,224 Valid 

Saya mampu mencapai hasil kerja yang 

diperoleh 
0,671 0,224 Valid 

Saya sangat teliti dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh atasan 
0,504 0,224 Valid 

Saya tidak memiliki ketrampilan dalam 

bekerja 
0,487 0,224 Valid 

Saya melaksanakan tugas-tugas 

pekerjaan yang diberikan 
0,657 0,224 Valid 

Saya mampu dalam melaksanakan 

tugas di luar pekerjaan 
0,567 0,224 Valid 

Saya tidak menyelesaikan pekerjaan 0,527 0,224 Valid 
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Sumber : Data Primer, Diolah 2014 (lampiran 2, halaman 108) 

 Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa variabel efektivitas kerja terdiri 

dari 9 butir pertanyaan diketahui nilai r hitung yang diperoleh seluruhnya 

lebih besar dari r table (0,224) yang berarti valid sebagai alat ukur.  

4.2.2  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

dan karena instrumen tersebut sudah baik.Dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan Cronbach Alpha. Skala pengukuran yang reliabel sebaiknya 

memiliki nilai Cronbach Alpha minimal 0,60. Uji reliabilitas dengan teknik 

Cronbach Alpha ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha N of Items Keterangan 

Disiplin Kerja (X1) 0,918 16 Reliabel 

Etos Kerja (X2) 0,889 15 Reliabel 

Efektivitas Kerja (Y) 0,852 9 Reliabel 

Sumber : Data Primer, Diolah 2014(lampiran 3, halaman 104) 

dengan tepat waktu 

Saya mampu menggunakan waktu 

dalam bekerja dengan sebaik-baiknya 
0,684 0,224 Valid 
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Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja, etos kerja, 

dan efektivitas kerja mempunyai nilai cronbach apha > 0,6. Hal ini berarti 

bahwa instrumen variable-variabel yang digunakan reliabel sebagai alat ukur. 

4.3 Analisis Data 

4.3.1  Analisis Deskriptif variabel 

  Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan data penelitian 

hasil pengisian kuesioner responden.Analisis dilakukan dengan membuat 

kategori dengan berdasarkan kelas interval skor rata-rata. Nilai distribusi 

frekuensi dilakukan dengan menggunakan kategori jawaban sebagai berikut: 

Skor minimum = 1 

Skor maksimum = 4 

Sehingga diperoleh batasan persepsi sebagai berikut : 

1  –  1,75    = Sangat Rendah 

1,76  –  2,5 = Rendah 

2,6  –  3,25 = Tinggi  

3,26  –  4    = Sangat Tinggi 

1. Analisis Deskriptif Data Disiplin Kerja 

 Variabel disiplin kerja diukur menggunakan 18 butir pertanyaan yang 

ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut ini : 
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Tabel 4.6. 

Analisis Deskripsi Variabel Disiplin Kerja (X1) 

Disiplin kerja Rata-rata Persentase Kategori 

Saya mampu dalam menghadapi 

kendala-kendala dalam teknis 

perusahaan 

3,11 
77,75 

Tinggi 

Saya mampu mengatasi masalah 

yang rumit di dalam perusahaan 

agar mencapai efektivitas 

3,08 
77,00 

Tinggi 

Saya mampu menyesuaikan diri 

dengan standar hasil kerja 

3,28 82,00 Sangat Tinggi 

Saya tidak mampu beradaptasi 

dengan peraturan 

3,21 80,25 Tinggi 

Saya mampu meningkatkan hasil 

kerja yang maksimal 

3,28 82,00 Sangat Tinggi 

Saya suka melakukan pekerjaan 

yang menantang untuk 

mendapatkan hasil kerja yang baik 

3,13 
78,25 

Tinggi 

Saya tidak bisa melakukan 

pekerjaan itu dengan sendirinya 

2,63 65,75 Tinggi 

Saya merasa aman dalam 

melaksanakan pekerjaan 

3,07 76,75 Tinggi 

Saya memiliki ketrampilan yang 

berhubungan dengan pekerjaan 

3,16 79,00 Tinggi 

Saya mampu bekerja sama guna 

mencapai tujuan yang wajib ditaati 

3,41 85,25 Sangat Tinggi 

Saya mampu memahami cara kerja 

yang ditentukan oleh perusahaan 

3,28 82,00 Sangat Tinggi 

Saya tidak mampu menyelesaikan 

tugas pekerjaan dengan tepat 

waktu 

3,17 
79,25 

Tinggi 

Saya saling menghargai dalam 

melakukan pekerjaan 

3,37 84,25 Sangat Tinggi 

Saya tidak mampu beradaptasi 

dengan lingkungan perusahaan 

3,32 83,00 Sangat Tinggi 

Saya mampu beradaptasi dengan 

peraturan perusahaan 

3,32 83,00 Sangat Tinggi 

Saya berusaha menggunakan 

pakaian sesuai dengan jadwal yang 

3,32 83,00 Sangat Tinggi 
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sudah ditentukan 

Saya akan patuh pada saksi yang 

diberikan oleh perusahaan apabila 

saya memiliki kesalahan 

3,28 
82,00 

Sangat Tinggi 

Saya selalu bersikap positif dalam 

membangun sebuah hubungan 

pekerjaan dengan rekan kerja 

3,36 
84,00 

Sangat Tinggi 

Rata-rata disiplin kerja 3,21 80,25 Tinggi 

 Sumber : Data primer, diolah 2014 (lampiran 7, halaman 111) 

Hasil rata-rata instrument disiplin kerja tertinggi pada pertanyaan 

nomer 10 sebesar 3,41 dalam kategori sangat tinggi, dan terendah pertanyaan 

nomer 7 sebesar 2,63dalam kategori tinggi. Rata-rata disiplin kerja sebesar 

3,21dalam kategori tinggi. 

2. Analisis Deskriptif Data Etos Kerja Karyawan 

 Variabel etos kerja diukur menggunakan 17 butir pertanyaan yang 

ditunjukkan pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7. 

Analisis Deskriptif variabel Etos Kerja (X2) 

 Etos kerja Rata-rata Persentase Kategori 

Saya peduli terhadap situasi dan 

kondisi perusahaan saat ini dan 

masa yang akan dating 

3,35 
83,75 

Sangat Tinggi 

Saya akan menjaga nama baik 

perusahaan 

3,51 87,75 Sangat Tinggi 

Saya akan melakukan yang 

terbaik untuk kemajuan 

perusahaan 

3,48 
87,00 

Sangat Tinggi 

Saya tidak akan menjaga rahasia 

yang ada di dalam perusahaan 

3,41 85,25 Sangat Tinggi 
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Saya melakukan pekerjaan secara 

efektid di dalam perusahaan 

3,21 80,25 Tinggi 

Saya mampu memegang amanah 

yang diberikan oleh atasan 

maupun rekan kerja 

3,35 
83,75 

Sangat Tinggi 

Saya tidak melakukan pekerjaan 

sesuai dengan SOP perusahaan 

3,32 83,00 Sangat Tinggi 

Saya berani menanggung resiko 

atas hasil kerja yang diperoleh 

3,13 78,25 Tinggi 

Saya selalu datang tepat waktu di 

dalam bekerja 

3,17 79,25 Tinggi 

Saya tidak akan meninggalkan 

tempat kerja pada saat jam kerja 

berlangsung 

2,23 
55,75 

Rendah 

Saya selalu pulang tepat waktu 
2,93 73,25 Tinggi 

Saya beusaha patuh terhadap 

perintah yang diberikan oleh 

atasan 

3,16 
79,00 

Tinggi 

Saya akan mentaati peraturan 

yang ada di dalam perusahaan 

3,35 83,75 Sangat Tinggi 

Saya mampu bekerja sama 

dengan pegawai yang lainnya 

3,28 82,00 Sangat Tinggi 

Saya menjalin hubungan baik 

dengan atasan dan karyawan lain 

3,33 83,25 Sangat Tinggi 

Saya tidak menerima pendapat 

dari karyawan lain 

3,24 81,00 Tinggi 

Saya berusaha menolong orang 

lain walaupun tidak diminta 

3,05 76,25 Tinggi 

Rata-rata etos kerja 3,21 80,25 Tinggi 

 Sumber : Data Primer, Diolah 2014 (lampiran 7, halaman 118) 

Hasil rata-rata instrument etos kerja tertinggi pada pertanyaan nomer 2 

sebesar 3,51 dalam kategori sangat tinggi, dan terendah pertanyaan nomer 

10sebesar 2,23 dalam kategori rendah. Rata-rata etos kerja sebesar 3,21dalam 

kategori tinggi. 
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3. Analisis Deskriptif Variabel Efektivitas Kerja 

Variabel efektivitas kerja diukur menggunakan 9 pertanyaan yang 

ditunjukkan pada tabel 4.8 sebagai berikut : 

Tabel 4.8. 

Analisis DeskriptifVariabel Efektivitas Kerja (Y) 

 Efektivitas kerja Rata-rata Persentase Kategori 

Saya tidak mampu berkinerja 

optimum untuk mencapai target 

perusahaan 

3,15 
78.75 

Tinggi 

Saya mampu menerima 

tambahan pekerjaan di luar jam 

kerja biasa 

2,96 
74.00 

Tinggi 

Saya mampu mencapai hasil 

kerja yang diperoleh 

3,17 79.25 Tinggi 

Saya sangat teliti dalam 

melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh atasan 

3,16 
79.00 

Tinggi 

Saya tidak memiliki ketrampilan 

dalam bekerja 
3,27 

81.75 
Sangat Tinggi 

Saya melaksanakan tugas-tugas 

pekerjaan yang diberikan 

3,23 80.75 Tinggi 

Saya mampu dalam 

melaksanakan tugas di luar 

pekerjaan 

3,01 
75.25 

Tinggi 

Saya tidak menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat waktu 

3,21 80.25 Tinggi 

Saya mampu menggunakan 

waktu dalam bekerja dengan 

sebaik-baiknya 

3,17 
79.25 

Tinggi 

Rata-rata efektifitas kerja 3,15 78.75 Tinggi 

 Sumber : Data Primer, Diolah 2014 ( lampiran 7, halaman 119) 
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Hasil rata-rata instrument efektifitas kerja tertinggi pada pertanyaan 

nomer 5 sebesar 3,27 dalam kategori sangat tinggi, dan terendah pertanyaan 

nomer 2sebesar 2,96 dalam kategori tinggi. Rata-rata efektifitas kerja sebesar 

3,15 dalam kategori tinggi. 

4.3.2 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Regresi Linear Berganda  

  Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan melakukan analisis 

regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda dilakukan dengan 

variabel bebas : Disiplin kerja (X1) dan Etos kerja (X2) dengan variabel 

terikat Efektivitas kerja (Y) karyawan PT. PLN (PERSERO) di Kota 

Yogyakarta dalam penelitian ini tampak pada tabel berikut ini 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Variabel B t hitung t table Sig. 

Konstanta 0,261 1,363 1,984 0,177 

Disiplin Kerja (X1) 0,429 4,375 1,984 0,000 

Etos Kerja (X2) 0,453 4,366 1,984 0,000 

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 (lampiran 5, halaman 112) 

Dari hasil uji regresi berganda pada tabel 4.9 secara matematis dapat 

disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y = 0,261 + 0,429X1 + 0,453X2  

a. Konstanta (a) sebesar 0,261 artinya besarnya nilai efektivitas kerja  

sebesar 0,261 dengan asumsi faktor-faktor lain bernilai nol yang dalam hal 
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ini disiplin kerja dan etos kerja. 

b. Koefisien regresi variabel disiplin kerja (b1) sebesar 0,429. Artinya, setiap 

peningkatan nilai disiplin kerja sebesar 1 satuan akan meningkatkan 

efektivitas kerja sebesar 0,429 satuan. 

c. Koefisien regresi variabel etos kerja (b2) sebesar 0,453. Artinya, setiap 

peningkatan nilai kualitas etos kerja sebesar 1 satuan akan meningkatkan 

efektivitas kerja sebesar 0,453 satuan. 

2. Uji F atau Uji Simultan 

Uji F statistik digunakan untuk menguji pengaruh disiplin kerja dan 

etos kerja secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen 

efektivitas kerja. Berikut hasil uji F pada pengujian regresi dalam 

penelitian ini:    

Tabel 4.10. 

Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data Primer, Diolah 2014 (lampiran 5, halaman 113) 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel 

(116,701>3,123) dengan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja dan etos kerjaberpengaruh secara 

simultan terhadap efektivitas kerja, H03 ditolak. 

 

Model 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F F tabel Sig. 

1 Regression 6,120 2 3,060 116,701 3,123 0,000 

 Residual 1,888 72 0,026    

 Total 8,008 74     
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           Daerah penerimaan H0   

     Daerah penolakan H0     Daerah penolakan H0 

      

Ftabel: 3,123 Fhitung: 116,701 

Gambar 4.3 Kurva Hipotesis uji F 

a. Uji t atau Parsial 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan kriteria pengambilan 

keputusan jika probabilitas > 0,05 maka hipotesis ditolak dan sebaliknya 

jika probabilitas < 0,05 maka hipotesis diterima. 

a) Hasil uji t variabel disiplin kerja terhadap efektivitas kerja 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji t Disiplin Kerja 

Variabel B t hitung t table Sig. 

Disiplin Kerja (X1) 0,429 4,375 1,993 0,000 
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 (lampiran 5, halaman 112) 

Hasil uji t pada variabel disiplin kerja, diperoleh nilai t hitung > t 

tabel (4,375> 1,993) dengan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05). Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan 
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terhadap efektivitas kerja, Ha diterima. 

 

 

 

 

 

           Daerah penerimaan H0   

     Daerah penolakan H0     Daerah penolakan H0 

      

ttabel: 4,375 thitung: 1,993 

Gambar 4.4 Kurva Uji t Disiplin Kerja 

b) Hasil uji t variabel etos kerja terhadap efektivitas kerja 

Tabel 4.12. 

Hasil Uji t Etos Kerja 

Variabel B t hitung t table S;ig. 

Etos Kerja (X2) 0,453 4,366 1,993 0,000 
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 (halaman 112, lampiran 5) 

Hasil uji t pada variabel etos kerja, diperoleh nilai t hitung > t 

tabel (4,366> 1,993) dengan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05). Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa variabel etos kerja berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas kerja,Ha diterima. 
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           Daerah penerimaan H0   

     Daerah penolakan H0     Daerah penolakan H0 

      

ttabel: 4,366 thitung: 1,993 

Gambar 4.5 Uji t Etos Kerja 

b. Koefisien Determenasi 

Koefisien determinasi (R
2
) dari hasil uji regresi berganda menunjukkan 

seberapa besar variabel dependen (efektivitas kerja) bisa dijelaskan oleh 

variabel independen yaitu: disiplin kerja dan etos kerja.  

Hasil koefisien determinasi (R
2
) variabel disiplin kerja dan etos kerja 

sebesar 0,764. Hal ini berarti variabel efektivitas kerja dapat dijelaskan oleh 

disiplin kerja dan etos kerja sebesar 76,4 persen, sedangkan sisanya adalah 

23,6 persen dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 

penelitian ini. 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian hasil 
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menggunakan standar signifikansi 5 persen atau 0,05. Nilai signifikan hasil 

perhitungan dibandingkan dengan 0,05, jika p>0,05, maka data berkontribusi 

normal.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis stastistik 

Kolmogorov–Smirnov. Hasil pengujian normalitas data penelitian dapat 

dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut : 

Tabel 4.13. 

Hasil Uji Normalitas 

 
Unstandardize

d Residual 

N 75 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean .0000000 

Std. Deviation .15972856 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .079 

Positive .067 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .687 

Asymp. Sig. (2-tailed) .732 

Sumber :Data Primer, Diolah 2014 (halaman 114, lampiran 6) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan 

program komputer SPSS 15.0 for windows diperoleh nilai  kolmogorov-

smirnov z untuk residual (µi) sebesar  0,687 dengan  probability 0,732. 

Perbandingan antara probability dengan standar signifikansi yang sudah 

ditentukan diketahui bahwa nilai probability sebesar 0,732 lebih besar dari 

0,05. Deteksi normalitas juga dilakukan dengan melihat grafik Normal 

Probability Plot sebagai berikut: 
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                Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas 

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa distribusi data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.Sehingga 

menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian normal. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Asumsi heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi di mana 

varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa 

varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak 

memiliki pola tertentu. 
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Dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari koefisien parameter, 

jika nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas 

signifikansinya di bawah 0,05 maka dapat dikatakan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini : 

 

          Gambar 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Dari hasil tersebut terlihat titik-titik residual menyebar secara acak 

baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model 

regresi. 
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Tabel 4.14. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t hitung Sig. 

Konstanta -10,775 0,080 

Disiplin Kerja (X1) 10,457 0,149 

Etos Kerja (X2 0,336 0,738 

Sumber : Data Primer, Diolah 2014 (halaman 115, lampiran 6) 

Dari hasil uji Glejser tersebut dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

dari masing-masing variabel bebas yang diteliti lebih besar dari 0,05 (5%). 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model 

regresi. 

3. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi linier yang sempurna 

diantara beberapa atau semua variabel independennya.Idealnya variabel-

variabel independen dari persamaan regresi tidak memiliki korelasi satu 

dengan lainnya. 

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melakukan analisis 

regresi berganda dengan program SPSS 15.0, dan melihat nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) yang ditampilkan pada hasil output analisis 

regresi berganda. Apabila nilai VIF berada di bawah 5 dan nilai toleransi 
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lebih dari 0,1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut 

tidak terdapat multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinearitas: 

Tabel 4.15. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

No. 

Variabel Collinearity Statistics 

 Tolerance VIF 

1. Disiplin Kerja (X1) 0,301 3,327 

2. Etos Kerja (X2) 0,301 3,327 

  Sumber : Data Primer , Diolah 2014 (halaman 116, lampiran 6) 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF dari kedua variable adalah 

3,327 (VIF<5) dan nilai tolerance sebesar 0,301 (tolerance>0,1). Maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel 

bebas dalam penelitian ini. 
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4.4 Rekapitulasi Hasil Penelitian 

Tabel 4.16 

Hasil Ringkasan Seluruh Uji 

Uji Hasil Keterangan 

Deskripsi Variabel   

   Rata-rata disiplin kerja 3,21 Tinggi 

   Rata-rata etos kerja 3,21 Tinggi 

   Rata-rata efektifitas kerja 3,15 Tinggi 

Uji validitas   

Disiplin kerja 0,179-0,789 No 7 dan 8 tidak valid 

Etos kerja -0,310-0,725 No 10 dan n0 11 tidak valid 

Efektifitas kerja 0,460-0,694 Valid semua 

Uji reliabilitas   

Disiplin kerja 0,918 Reliabel 

Etos kerja 0,889 Reliabel 

Efektifitas kerja 0,852 Reliabel 

Uji Normalitas p>0,05 Data normal 

Uji Heteroskedastisitas p>0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Uji Multikolinearitas VIF<5 Tidak terjadi multikolinearitas 

Uj F P<0,05 Terdapat pengaruh simultan 

Uji t   

Disiplin kerja 
P<0,05 

Disiplin kerja berpengaruh 

terhadap Efektifitas kerja 

Etos kerja 
P<0,05 

Etos kerja berpengaruh terhadap 

Efektifitas kerja 

 

4.5 Pembahasan 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap 

efektivitas kerja. Artinya dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja yang baik 

sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja karyawan. Disiplin kerja itu sangat 

penting keberadaannya dalam kelangsungan hidup organisasi. Disiplin kerja 

yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-
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tugas yang diberikan kepadanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari 

Sutrisno (2010 : 97) mengemukakan disiplin kerja merupakan alat yang 

digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka 

bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan mentaati semua peraturan perasaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Karyawan sebagai sumber daya manusia yang 

baik di dalam organisasi tidak hanya dituntut mampu melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh atasannya, akan tetapi juga harus memiliki sikap moral yang 

harus dimiliki oleh setiap karyawan. Salah satu dari sikap moral yang harus 

dimiliki oleh setiap karyawan dalam berorganisasi agar dapat bekerja optimal 

adalah dengan disiplin kerja.Disiplin kerja ini sangat sekali diperlukan baik 

individu maupun organisasi.Disiplin kerja menunjukkan suatu kondisi atau sikap 

hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan 

perusahaan. 

Hasil ini sesuai dengan teori Sutrisno (2010)  mengatakan disiplin kerja 

merupakan alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan 

karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai 

suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menanti 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut 

Hasibuan (2009),tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, perusahaan sulit 

untuk mewujudkan tujuannya yaitu pencapaian kinerja optimal pegawai. 



86 

 

 

 

Perusahaan bukan hanya mengharapkan pegawai yang mampu, cakap, dan 

terampil tetapi yang penting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk 

mencapai kinerja yang maksimal. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Banni dan Korompot (2013)pada 

kinerja pegawai PT. PLN (PERSERO) wilayah Kalimantan Timur Area 

Samarinda hasil menunjukkan disiplin berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai.Demikian juga Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitiannya Kusnan 

(2006) yang memperoleh hasil bahwa disiplin kerja berpengaruh pada efektifitas 

kinerja organisasi di Garnisun Tetap III Surabaya. 

Hasil uji t pada variabel etos kerja, diperoleh nilai t hitung > t tabel (4,366> 

1,993) dengan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05) yang berarti variabel etos kerja 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja. Artinya dapat disimpulkan 

bahwa etos kerja yang baik sangat berpengaruh terhadap efektifitas kerja 

karyawan. Etos kerja yang baik dalam perusahaan dapat membantu karyawan 

dalam memahami bagaimana mereka bekerja dalam menjalankan tugasnya. 

Segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan termasuk dalam berfikir, bersikap, 

dan bertingkah laku sangat dipengaruhi oleh etos kerja yang sudah di bentuk di 

perusahaan tersebut. Sehingga etos kerja yang dimiliki oleh seseorang 

merupakan sumber motivasi bagi perbuatannya. 

Etos kerja merupakan watak atau karakter suatu kelompok nasional atau 

kelompok rasial tertentu. Etos kerja dalam perusahaan tidak akan timbul begitu 
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saja, namun harus dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh melalui proses 

yang melibatkan semua sumber daya manusia dalam seperangkat sistem dan alat 

yang mendukung (Chaplin, 2001). Etos kerja menurut Tasmara (2002) 

merupakan suatu totalitas kepribadian dari individu serta cara individu 

mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna terhadap suatu 

yang mendorong individu untuk bertindak dan meraih hasil yang optimal.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitiannya Zulham (2008) yang 

menemukan bahwa budaya organisasi dan etos kerja secara simultan maupun 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Fakultas Ekonomi 

Universitas Sumatera Utara Medan. Demikian juga penelitian di SBU PII PT 

Sucofindo (Persero) Pusat Jakarta memperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang 

positif motivasi, etos kerja dan status kepegawaian secara bersama-sama 

terhadap efektifitas kinerja organisasi di SBU PII PT Sucofindo (Persero) Pusat 

Jakarta (Unsoed, 2007). 

Hasil koefisien regresi variabel disiplin kerja (b1) sebesar 0,429 dan 

koefisien regresi variabel etos kerja (b2) sebesar 0,453.Variable etos kerja 

memiliki nilai beta paling besar yang berarti variabel tersebut mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap efektivitas kerja. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semakin baik etos kerja karyawan PT. PLN (PERSERO) di Jateng dan 

DIYakan semakin meningkatkan efektifitas kerja, dengan adanya etos kerja yang 

baik akan tercapai efektivitas kinerja yang maksimal. 
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Hasil pengujian hipotesis dijelaskan secara berikut : 

4.5.1  Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Efektivitas Kerja Karyawan 

Hasil pengujian hipotesis 1, berdasarkan hasil pengujian secara parsial 

atau individu dari variabel disiplin kerja menunjukkan bahwa variabel disiplin 

kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara individu terhadap efektivitas 

kerja karyawan, terbukti dengan nilai koefisien 0,429 dan nilai hitung > t tabel 

(4,375 >1,993) dan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05) menunjukkan H01 

ditolak. Hal ini berarti adanya pengaruh yang signifikan menandakan semakin 

tinggi disiplin kerja yang diberikan oleh perusahaan maka efektivitas kerja 

karyawan akan semakin meningkat atau berbanding lurus dengan peningkatan 

variabel motivasi kerja karyawan. 

 Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara parsial disiplin kerja terhadap efektivitas kerja 

karyawan diterima. 

4.5.2 Pengaruh Etos Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan 

Hasil pengujian hipotesis 2, berdasarkan hasil pengujian secara parsial 

atau individu dari variabel etos kerja menunjukkan bahwa variabel memiliki 

pengaruh yang signifikan secara individu terhadap efektivitas kerja karyawan, 

terbukti dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,453 dan nilai t hitung > t tabel 

(4,366 > 1,993) dan siginifikansi 0,000 (p < 0,05) menunjukkan H02 ditolak 

ditolak. Adanya pengaruh yang signifikan ini menyatakan bahwa etos kerja 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap karyawan PT. PLN (PERSERO) 

artinya semakin tinggi etos kerja yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

sehingga efektivitas karyawan akan semakin meningkat. 

Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara parsial etos kerja terhadap efektivitas kerja 

karyawan diterima. 

4.5.3 Pengaruh  Yang Paling Dominan Mempengaruhi Efektivitas Kerja 

Karyawan 

Hasil pengujian hipotesis 3 untuk mengetahui variabel mana yang 

paling dominan diantara kedua variabel disiplin kerja dan etos kerja terhadap 

efektivitas kerja karyawan, digunakan koefisien beta. Dari hasil analisis 

regresi linear berganda diperoleh koefisien beta untuk masing-masing variabel 

sebagai berikut : 

                    Tabel 4.17  

Koefisien Beta 

Variabel Koefisien beta 

Disiplin Kerja 0,429 

Etos Kerja 0,453 

Sumber: data penelitian yang telah diolah 

  Berdasarkan perhitungan dengan spss for window menghasilkan 

koefisien beta untuk disiplin kerja (X1) diperoleh koefisien beta yang paling 

besar yaitu sebesar 0,453. Hal ini menunjukkan bahwa etos kerja mempunyai 
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pengaruh yang lebih dominan terhadap efektivitas  kerja karyawan PT.PLN 

(PERSERO) di Jateng dan DIY daripada disiplin kerja. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu : “ Jenis etos kerja 

lebih dominan berpengaruh terhadap efektivitas kerja karyawan PT. PLN 

(PERSERO)”. 

  Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel 

etos kerja lebih dominan berpengaruh daripada disiplin kerja terhadap 

efektivitas kerja karyawan diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


