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ABSTRAK 

Penelitian ini terkait dengan bagaimana pengaruh disiplin kerja dan etos kerja 

terhadap efektivitas kerja karyawan PT.PLN (PERSERO) di Jateng dan DIY. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan antara 

disiplin kerja terhadap efektifitas kerja karyawan PT.PLN (PERSERO) di Jateng 

dan DIY, mengetahui pengaruh signifikan antara etos kerja terhadap efektivitas 

kerja karyawan di PT. PLN (PERSERO) di Jateng dan DIY, mengetahui disiplin 

kerja atau etos kerja yang paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas kerja 

karyawan PT. PLN (PERSERO) di Jateng dan DIY. Responden dalam penelitian 

ini adalah 75 karyawan di PT. PLN (PERSERO) di Jateng dan DIY. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kuisioner dan dalam menganalisis datanya menggunakan teknis analisis data yang 

meliputi analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R
2
), uji 

validitas dan uji realibilitas, serta uji asumsi klasik. 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari 

disiplin kerja terhadap efektivitas kerja karyawan di PT. PLN (PERSERO) di 

Jateng dan DIY, ada pengaruh positif dan signifikan dari etos kerja terhadap 

efektivitas kerja karyawan PT. PLN (PERSERO) di Jateng dan DIY, dan 

pengaruh disiplin kerja terhadap efektivitas kerja karyawan lebih dominan 

daripada etos kerja terhadap efektivitas kerja karyawan di PT. PLN (PERSERO) 

di Jateng dan DIY. 

Kata kunci: Disiplin Kerja, Etos Kerja, dan Efektivitas Kerja 

ABSTRACT 

 

This study is related to how the influence of labor discipline and work ethic to the 

effectiveness of employees of PT PLN (Persero) in Central Java and Yogyakarta. 

The purpose of this study was to determine the effect of significantly between 

disciplines working on the effectiveness of employee PT.PLN (Persero) in Central 

Java and Yogyakarta, knowing a significant influence on the effectiveness of the 

work ethic of employees working in PT. PLN (Persero) in Central Java and 

Yogyakarta, knowing the work discipline or work ethic of the most dominant in 

influencing the effectiveness of employees of PT. PLN (Persero) in Central Java 

and Yogyakarta. Respondents in this study were 75 employees at PT. PLN 

(Persero) in Central Java and Yogyakarta. Data collection methods used in this 

study is the use of questionnaires and in analyzing the data using data analysis 

techniques including multiple linear regression analysis, t test, F test, the 

coefficient of determination (R2), test validity and reliability, as well as the 

classical assumption. These results indicate that there is a positive and significant 

impact on the effectiveness of the work discipline of employees working at PT. 

PLN (Persero) in Central Java and Yogyakarta, there are positive and significant 

influence on the effectiveness of the work ethic of employees of PT. PLN 

(Persero) in Central Java and Yogyakarta, and the influence of the work discipline 
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of the effectiveness of employees is more dominant than the work ethic of the 

effectiveness of employees in PT. PLN (Persero) in Central Java and Yogyakarta.  

Keywords: Work Discipline, Work Ethics, and Work Effectiveness. 

PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara profesional agar 

terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan 

kemampuan organisasi perusahaan. Dengan pengaturan manajemen sumber daya 

manusia secara profesional, diharapkan pegawai dapat bekerja secara produktif. 

Menurut Mangkunegara (2011:2) manajemen sumber daya manusia merupakan 

suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 

pengadaan , pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, 

dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.Disiplin 

kerja itu sangat penting keberadaannya dalam kelangsungan hidup organisasi. 

Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.Dan menurut Sutrisno (2010 : 97) 

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. 

Etos kerja memiliki semangat kerja yang tinggi melalui bekerja keras dan 

cerdas sehingga menghasilkan karyawan yang selalu memiliki disiplin dalam 

pekerjaannya. Karyawan yang disiplin dalam pekerjaannya dapat dilihat dari besar 

kecilnya dia hadir tepat waktu di tempat kerja, dalam kualitas pekerjaan yang dia 
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berikan, cara bekerjanya, kejujuran, dan kerjasama antar pegawai maupun 

atasanya.Dan menurut Nawawi (2003: 395) bahwa untuk mengukur etos kerja 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya meliputi : kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, dan kerja sama. 

Menurut Siagian (2002) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat 

waktu yang telah ditentukan, jadi dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dilihat dari 

baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut melainkan 

bagaimana cara melaksanakannya dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan 

pekerjaan tersebut. Ada hal lain yang penting untuk meningkatkan efektivitas 

kerja pegawai yaitu dengan adanya pengawasan dari pimpinan yang selalu 

memperlihatkan kinerja mereka dan kebutuhan yang mereka yang selalu dihargai. 

Jika mereka dalam melaksanakan aktivitasnya dengan baik maka menghasilkan 

kerja yang baik dan akan tercapai efektivitas kinerja yang maksimal. 

Dengan demikian bahwa disiplin kerja dan etos kerja berperan sangat 

penting di dalam peningkatan kemajuan organisasi tersebut sehingga 

mempengaruhi terjadinya efektivitas kerja pegawainya yang selalu di amati oleh 

atasannya sendiri. Disiplin kerja yang telah dilakukan pegawai PT. PLN berjalan 

dengan baik  dan penuh rasa tanggung jawab tetapi tidak semuanya melakukan hal 

seperti itu.Oleh karena itu berdasarkan fakta yang sudah terlihat, peneliti tertarik 

meneliti dengan judul “ Pengaruh Disiplin kerja dan Etos Kerja terhadap 

Efektivitas kerja Karyawan PT. PLN di Jateng dan DIY ’’ 
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Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap efektifitas kerja 

karyawan PT. PLN (PERSERO) di Jateng dan DIY ? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan etos kerja terhadap efektifitas kerja 

karyawan PT. PLN (PERSERO) di Jateng dan DIY ? 

3. Apakah disiplin kerja memiliki pengaruh lebih dominan daripada etos 

kerja terhadap efektivitas kerja karyawan PT. PLN (PERSERO) di Jateng 

dan DIY ? 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Banni dan Korompot (2013) bahwa variabel disiplin kerja (X1) dan 

motivasi kerja (X2) berpengaruh nyata secara parsial dan simultan terhadap 

kinerja karyawan (Y) di PT. PLN (PERSERO) wilayah Kalimantan Timur 

Area Samarinda. Selanjutnya Menurtu Darsono (2010)  bahwa variabel iklim 

organisasi (X1) , etos kerja (X2) , dan disiplin kerja (X3) berpengaruh nyata 

secara parsial dan simultan terhadap kepuasan kerja dampaknya terhadap 

efektivitas kinerja organisasi di Distrik Navigasi Kelas II Semarang. Dalam 

hal ini hubungan secara bersama-sama antara iklim organisasi, etos kerja, dan 

disiplin kerja dengan kepuasan kerja sangat kuat. Sedangkan pendapat lain 

menurut Rahayu (2006) bahwa ada pengaruh positif signifikan antara disiplin 

kerja dengan pengawasan kerja terhadap efektifiitas kerja pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Semarang, hal ini dapat diketahui dari nilai 

Fhitung sebesar 65,823 > Ftabel = 3,11 pada taraf signifikan 5% (0,05) dengan 
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sumbangan dan variabel disiplin kerja dan pengawasan kerja terhadap 

efektivitas kerja sebesar 61,3% sisanya sebesar 38,7% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dapat diungkap dalam penelitian ini. 

LANDASAN TEORI 

Setiap orang harus bisa mengatur dan mengelola para pegawainya agar 

mau bekerja dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan dalam melaksanakan 

tugasnya. Menurut Hasibuan (2005:1) manajemen adalah ilmu dan seni yang 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.Menurut Martoyo 

(2000:3) manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, 

menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan 

kepegawaian, pengarahan, dan kepeminpinan serta melakukan pengawasan. 

Bagi organisasi adanya disiplin kerja dapat membuat kesepakatan dalam 

terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga dapat 

memperoleh hasil yang optimal.Menurut Siagian (2006: 305) disiplin kerja dapat 

diartikan sebagai suatu tindakan manajemen untuk mendorong para pegawai 

perusahaan dalam memenuhi tuntutan dengan berbagai ketentuan. Kedisiplinan 

menurut Hasibuan (2001 : 212) adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

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

Setiap organisasi yang selalu ingin maju pasti akan melibatkan anggotanya 

untuk meningkatkan mutu kinerjanya. Salah satunya dengan cara meningkatkan 

mutu diantaranya setiap orang yang ada didalam organisasi tersebut harus 
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memiliki etos kerja yang baik. Etos kerja sangat berpacu pada suatu pandangan 

dan sikap.Menurut Chaplin (2001) etos kerja merupakan watak atau karakter 

suatu kelompok nasionak atau kelompok rasial tertentu.Etos kerja menurut 

Tasmara (2002) merupakan suatu totalitas kepribadian dari individu serta cara 

individu mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna 

terhadap suatu yabng mendorong individu untuk bertindak dan meraih hasil yang 

optimal. Sehingga etos kerja yang dimiliki oleh seseorang merupakan sumber 

motivasi bagi perbuatannya. 

. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauh mana 

organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

 Menurut Siagian (1999) mengatakan efektivitas kerja adalah penyelesaian 

pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu pekerjaan 

dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, cara 

melakukan, dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

KERANGKA PIKIR 

Untuk menganalisis variabel yang dominan pengaruhnya terhadap 

efektivitas kerja karyawan PT.PLN (PERSERO) Jateng dan DIY. Atas dasar 

kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka kerangka konseptual yang 

menggambarkan hubungan dan pengaruh antara disiplin kerja dan etos kerja 

terhadap efektivitas kerja karyawan PT.PLN (PERSERO) Jateng dan DIY sebagai 

berikut : 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Menurut Arikunto (1996:67) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. 

1. Ada pengaruh yang signifikan disiplin kerja (X1) terhadap efektivitas kerja 

(Y) karyawan. 

2. Ada pengaruh yang signifikan etos kerja (X2) terhadap efektivitas kerja (Y) 

karyawan. 

DISIPLIN KERJA (X1) 

(Siagian, 2006)  

ETOS KERJA (X2) 

(Nawawi, 2003) 

EFEKTIVITAS 

KERJA (Y) 

(Hasibuan, 2003) 
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3. Variabel disiplin kerja (X1) lebih dominan berpengaruh daripada etos kerja 

(X2) terhadap efektivitas kerja (Y) karyawan. 

METODE PENELITIAN 

Peneliti mengambil lokasi di PT. PLN (PERSERO) di Jateng dan DIY. 

Responden dalam penelitian ini adalah 75 orang karyawan PT. PLN (PERSERO) 

di Jateng dan DIY. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Disiplin Kerja 

(X1) dan Etos Kerja (X2). Sedangkan variabel terikatnya adalah Efektivitas Kerja. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner dan dalam menganalisis datanya menggunakan teksin 

analisi data yang meliputi analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien 

determenasi (R
2
) dan uji validitas serta uji realibilitas. 

HASIL ANALISIS 

Pengujian Hipotesis 

1. Persamaan Regresi (Uji Regresi Berganda) 

Hasil uji regresi berganda untuk menguji pengaruh disiplin kerja dan etos 

kerjaterhadap efektivitas kerja karyawan PT. PLN (PERSERO) di Kota 

Yogyakartadalam penelitian ini tampak pada tabel berikut: 

Tabel 4.12. Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Variabel B t hitung t tabel Sig. 

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

DisiplinKerja (X1) 0,429 4,375 1,984 0,000 

EtosKerja (X2 0,453 4,366 1,984 0,000 
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 
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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  

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

sebesar 0,261 dengan asumsi faktor-faktor lain bernilai nol yang dalam hal 

ini disiplin kerja dan etos kerja. 

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. 

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 Asumsi Klasik 

a) Normalitas 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis stastistik 

Kolmogorov–Smirnov. Apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0.05, maka 

residual memiliki distribusi normal yang tampak pada tabel berikut: 

Tabel 4.9. 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 
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Kolmogorov-Smirnov Z .687 

Asymp. Sig. (2-tailed) .732 

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 

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. Sehingga menunjukkan 

bahwa model penelitian berdistribusi normal. 

b) Uji Heterokedastisitas 

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: 

Tabel 4.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel t hitung Sig. 

Konstanta -10,775 0,080 

DisiplinKerja (X1) 10,457 0,149 

EtosKerja (X2 0,336 0,738 
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 

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. 
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c) Uji Multikolinearitas 

 Apabila nilai VIF berada di bawah 5 dan nilai toleransi lebih dari 0,1, 

maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat 

multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinearitas: 

Tabel 4.11. Hasil Uji Multikolinieritas 

No. Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1. DisiplinKerja (X1) 0,301 3,327 

2. EtosKerja (X2) 0,301 3,327 
Sumber : Pengolahan Data Primer 

 Dari table 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. 

 

3. Uji t 

a) Hasil uji t variabel disiplin kerja terhadap efektivitas kerja 

Tabel 4.14. Hasil Uji t Disiplin Kerja 

Variabel B t hitung t tabel Sig. 

DisiplinKerja (X1) 0,429 4,375 1,993 0,000 
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 
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 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 terhadap efektivitas kerja, 

H01 ditolak. 

b) Hasil uji t variabel etos kerja terhadap efektivitas kerja 

Tabel 4.15. Hasil Uji t Etos Kerja 

Variabel B t hitung t tabel S;ig. 

EtosKerja (X2) 0,453 4,366 1,993 0,000 
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 

 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, H02 ditolak. 

4. Uji F 

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 4.13. Hasil Uji F 

 

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     
Sumber : Pengolahan Data Primer, 2014 
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 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. 

5. Koefisien Determinasi (R
2
) 

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%, sedangkan sisanya adalah 23,6% dapat dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

PEMBAHASAN 

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) yang berarti variabel disiplin 

kerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja. Artinya dapat di 

simpulkan bahwa disiplin kerja yang baik sangat berpengaruh terhadap efektivitas 

kerja karyawan. Disiplin kerja itu sangat penting keberadaannya dalam 

kelangsungan hidup organisasi. 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 
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seseorang menanti semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku.  

 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.  

 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 Kota Yogyakarta akan semakin 

meningkatkan efektifitas kerja, dengan adanya etos kerja yang baik akan tercapai 

efektivitas kinerja yang maksimal. 

PENUTUP 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap efektivitas kerja 

karyawan PT. PLN (PERSERO) di Kota Yogyakarta (p=0,000). 

2. Terdapat pengaruh signifikan etos kerja terhadap efektivitas kerja 

karyawan PT. PLN (PERSERO) di Kota Yogyakarta (p=0,000). 

3. Etos kerja memiliki pengaruh lebih dominan (b2=0,453) daripada disiplin 

kerja (b1=0,429)terhadap efektivitas kerja karyawan  PT. PLN 

(PERSERO) di Kota Yogyakarta 

Saran 

1. PT. PLN (PERSERO) di Kota Yogyakarta agar lebih meningkatkan dan 

mempertahankan etos kerja dan disiplin kerja yang sudah baik, mengingat 

etos kerja dan disiplin kerja sangat penting keberadaannya dalam 

kelangsungan hidup perusahan. 

2. Perlu penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi efektifitas kerja karyawan di PT. PLN (PERSERO) di Kota 

Yogyakarta. 
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