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ABSTRAK 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh disiplin kerja dan stres kerja terhadap produktivitas dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel inrervening di PT. Borneo Melintang Buana Eksport 

Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 200 karyawan di PT. Borneo 

Melintang Buana Eksport Yogyakarta. Metode analisis menggunakan analisis regresi 

berganda dan analisis jalur dengan SPSS 17. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja 

terhadap kepuasan kerja, terdapat pengaruh signifikan stres kerja terhadap kepuasan 

kerja, terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap produktivitas, terdapat 

pengaruh signifikan stres kerja terhadap produktivitas, terdapat pengaruh signifikan 

kepuasan kerja terhadap produktivitas, terdapat pengaruh langsung disiplin kerja 

terhadap produktivitas lebih besar daripada pengaruh tidak langsung dari disiplin 

kerja terhadap produktivitas melalui kepuasan kerja, terdapat pengaruh langsung stres 

kerja terhadap produktivitas lebih besar daripada pengaruh tidak langsung dari stress 

kerja terhadap produktivitas melalui kepuasan kerja. 

 

Kata Kunci: Disiplin Kerja, Stres Kerja, Produktivitas, Kepuasan Kerja. 

 

 

mailto:noormaangguns@yahoo.co.id


4 
 

ABSTRACT 

 

This research is a quantitative research that aims to know the influences of 

work discipline and job stress on productivity with job satisfaction as a variable 

intervening in PT Borneo Melintang Buana Eksport Yogyakarta. Data collection 

methods used in this study is using questionnaires that distributed to 200 employees 

in PT Borneo Melintang Buana Eksport Yogyakarta. The analytical method used in 

this study is multiple regression analysis and path analysis with SPSS 17. 

 The result of this research shows that there is significant influence in work 

discipline on job satisfaction, there is a significant influence of job stress on job 

satisfaction, there is a significant influence work discipline on productivity,  there is a 

significant influence of job stress on productivity, there is a s significant influence of 

job satisfaction on productivity,  there is significant influence work discipline on 

productivity through job satisfaction, there is significant influence job stress on 

productivity through job satisfaction.  

 

Key words: Work Discipline, Job Stress, Productivity, Job Satisfaction. 

PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam 

kegiatan pencapaian tujuan organisasi, karena manusia merupakan sumber daya yang 

dapat menggerakan sumber daya lainnya. Dengan demikian, unsur sumber daya 

manusia merupakan faktor kunci yang harus dipertahankan suatu organisasi sejalan 

dengan tuntutan yang senantiasa dihadapi organisasi untuk setiap tantangan yang ada. 

Snell & Bohlander (2012:4) yang menyatakan bahwa manajemen  sumber  daya  



5 
 

manusia merupakan  proses  dalam  mengelola  kemampuan  manusia untuk  

mencapai  tujuan perusahaan. 

Upaya untuk mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas 

merupakan langkah utama perusahaan. Salah satu bentuk dari kualitas sumber daya 

manusia tercermin dari produktivitas karyawan. Mathis  and  Jackson  (2006:69)  

mendefinisikan  produktivitas  sebagai  pengukuran atas  kuantitas  dan  kualitas  dari  

pekerja  yang  diselesaikan, dengan  mempertimbangkan biaya dari sumber daya yang 

digunakan. Dalam hal ini produktivitas karyawan menjadi ukuran yang sangat 

penting karena terdapat hubungan yang erat antara produktivitas perorangan dengan 

produktivitas organisasi. Dengan kata lain, apabila produktivitas karyawan baik maka 

kemungkinan besar produktivitas organisasi juga baik. Oleh karena itu peningkatan 

kerja karyawan menjadi fokus utama dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. 

Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, salah satu cara yang dapat 

ditempuh dengan ditegakkannya disiplin kerja pada suatu organisasi. Disiplin kerja 

dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku yang dilakukan secara sukarela 

dengan penuh kesadaran dan kesediaan mengikuti peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan atau atasan, baik tertulis maupun tidak tertulis Robbins 

(2005). 

Disiplin kerja sangat penting bagi suatu organisasi. Disiplin kerja yang tinggi 

mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang 

diberikan. Dari tanggung jawab tersebut akan mendorong gairah kerja, semangat 

kerja serta terwujudnya tujuan organisasi. Terciptanya disiplin kerja juga dapat 

digunakan sebagai sarana untuk karyawan tidak melakukan atau mengurangi tindakan 

yang dapat merugikan suatu organisasi. Jadi disiplin kerja sangat dibutuhkan agar 

seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai mekanisme yang sudah ditentukan dalam suatu 

organisasi. 
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Stres kerja merupakan hal penting yang juga mempengaruhi produktivitas 

karyawan. Luthans (2006:441) mendefinisikan stres kerja sebagai respon adaptif yang 

dihubungkan oleh perbedaan individu dan proses psikologi yang merupakan tuntutan 

psikologis atau fisik yang berlebihan pada seseorang. Stres merupakan suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang 

menurut  Handoko (2008:200). Hasilnya, stress yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan yang akhirnya menganggu 

pelaksanaan tugas-tugasnya. Maka dari itu apabila stres kerja tidak dikelola dengan 

baik maka berdampak negatif pada produktivitas karyawan. 

Stres kerja juga dapat berdampak positif. Petreanu et. al. (2013) dalam jurnal 

yang berjudul “Assessment of Work Stress Influence on Work Productivity in 

Romanian Companies” menjelaskan bahwa stres kerja secara signifikan mempunya 

pengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Stres kerja dapat dikelola dengan baik 

atau diminimalisir. Oleh karena itu manajer harus mencari cara untuk meminimalisir 

stres kerja pada karyawan. 

Kepuasan kerja juga erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas. 

Kepuasan kerja adalah hasil persepsi karyawan tentang seberapa baik pekerjaan 

mereka memberikan hal-hal yang dipandang penting menurut Luthans (2002:230). 

Handoko (2014:193) juga mengemukakan bahwa kepuasan kerja (job satisfaction) 

adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan 

para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan juga cerminan dari perasaan 

pekerja terhadap pekerjaannya. Robbins & Judge (2015:49) kepuasan kerja (job 

satisfaction) menjelaskan suatu perusahaan positif tentang pekerjaan, yang dihasilkan 

dari suatu evaluasi pada karakteristik-karakteristik. Seseorang dengan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, 

sedangkan seseorang dengan level yang rendah memiliki perasaan negatif. Apabila 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan rendah akan memberikan dampak 
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negatif terhadap perusahaan karena kinerja karyawab tersebut akan menurun dan 

akibatnya kinerja perusahaan akan terganggu. 

Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja karyawan, baik 

lingkungan diantara para karyawan maupun hubungan dengan manajemen di atasnya. 

Kepuasan kerja karyawan harus diperhatikan secara serius oleh setiap perusahaan. 

Ketidakpuasan menjadi titik awal pada munculnya masalah-masalah dalam organisasi 

maupun perusahaan seperti kemangkiran, konflik atasan dengan pekerja, tingkat 

absensi yang tinggi, adanya pemogokan dan perputaran karyawan. Dari sisi pekerja, 

ketidakpuasan dapat menyebabkan menurunnya motivasi, menurunnya moril kerja, 

dan menurunnya tampilan kerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. 

Kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap karyawan 

seperti timbulnya loyalitas dan disipin terhadap pekerjaan serta akan meningkatkan 

produktivitas karyawan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneluis 

mengemukakan beberapa rumusan masalaah, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) 

Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja?  2) Apakah ada 

pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja? 3) Apakah ada pengaruh disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja? 4) Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap 

produktivitas kerja? 5) Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas? 

6) Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas melalui kepuasan kerja? 

7) Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap produktivitas melalui kepuasan kerja? 

KAJIAN TEORI 

DISIPLIN KERJA 

Kedisiplinan karyawan dalam memenuhi semua tugas dengan tepat waktu dan 

mentaati semua peraturan yang ada menjadi salah satu keunggulan yang harus 

dimiliki oleh karyawan. Karyawan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi akan 
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meningkat kinerja dan akan dihargai oleh atasan karena kinerja tersebut. Menurut 

Bohlander & Snell (2010:590) disiplin kerja adalah perilaku tertib dalam sebuah 

organisasi serta pelatihan yang membentuk dan memperkuat perilaku yang diinginkan 

atau mengoreksi perilaku yang tidak diinginkan dan mengembangkan pengendalian 

diri. 

Sedangkan menurut Handoko (2014:208) disiplin adalah kegiatan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasional. Menurut Robbins (2005) disiplin kerja 

dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku yang dilakukan secara sukarela 

dengan penuh kesadaran dan kesediaan mengikuti peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan atau atasan, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Menurut Mondy (2008:162) disiplin adalah kondisi kendali diri karyawan dan 

perilaku tertib yang menunjukkan tingkat kerjasama tim yang sesungguhnya dalam 

organisasi. Menurut Mathis dan Jackson (2002:314) disiplin merupakan bentuk 

pelatihan yang menegakkan peraturan-peraturan perusahaan. Dalam kaitannya 

dengan pekerjaan, pengertian disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku yang 

menunjukkan ketaatan karyawan terhadap organisasi. 

STRES KERJA 

Setiap pekerjaan yang dilakukan tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan, 

seringkali terdapat kendala dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. 

Kendala yang tidak dapat diatasi dapat membuat karyawan menjadi stres. Luthans 

(2006:441) mendefinisikan stres kerja sebagai respon adaptif yang dihubungkan oleh 

perbedaan individu dan proses psikologi yang merupakan tuntutan psikologis atau 

fisik yang berlebihan pada seseorang. 

Menurut Gibson (2011:339) mendefinisikan stres kerja adalah suatu tanggapan 

penyesuaian, diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individu dan/atau proses-proses 

psikologis, akibat dari setiap tindakan lingkaran, situasi atau peristiwa yang 
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menetapkan permintaan psikologi dan/atau fisik berlebihan kepada seseorang. 

Sedangkan menurut Umar 2013:44) stres (stress) di definisikan sebagai suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang pekerja.  

Pendapat lain menurut Handoko (2014:200) stres merupakan suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Stres 

yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi 

lingkungan. 

Robbins (2002:222) mendefinisikan stres adalah suatu kondisi dinamik dalam mana 

seorang individu dikonfrontasikan dengan sebuah peluang, kendala dan tuntutan yang 

dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkan dan yang hasilnya dipersepsikan 

sebagai tidak pasti dan penting. 

KEPUASAN KERJA 

Dalam penelitian ini kepuasan kerja menjadi variabel intervening, maka perlu 

dipahami definisi dari kepuasan kerja. Menurut Handoko (2014:193) kepuasan kerja 

(job satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 

Sedangkan menurut Robbins & Judge (2015:49) kepuasan kerja (job satisfaction) 

menjelaskan suatu perusahaan positif tentang pekerjaan, yang dihasilkan dari suatu 

evaluasi pada karakteristik-karakteristik. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja 

yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, sedangkan 

seseorang dengan level yang rendah memiliki perasaan negatif.  

Menurut Kreitner dan Kinicki (2014:169) mendefinisikan kepuasan kerja (job 

satisfaction adalah sebuah tanggapan afektif atau emosional terhadap berbagai segi 

pekerjaan seseorang. 
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PRODUKTIVITAS 

Menurut Menurut Mathis  and  Jackson  (2006:69)  mendefinisikan  produktivitas  

sebagai  pengukuran atas  kuantitas  dan  kualitas  dari  pekerja  yang  diselesaikan,  

dengan  mempertimbangkan biaya dari sumber daya yang digunakan. 

Pendapat lain menurut Umar (2009:9) produktivitas adalah perbandingan antara hasil 

yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). 

Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah 

efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal yaitu 

pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua 

yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input yang realisasi 

pengunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. 

Menurut Sinungan (2005:12) produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil 

nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan masukan yang sebenarnya. 

HIPOTESIS 

H1: Diduga terdapat pengaruh signifikan dari disiplin kerja terhadap kepuasan kerja. 

H2: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari stres kerja terhadap kepuasan 

kerja. 

H3: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari disiplin kerja terhadap 

produktivitas. 

H4: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari stres kerja terhadap produktivitas. 

H5: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap 

produktivitas. 

H6: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari disiplin kerja terhadap 

produktivitas melalui kepuasan kerja. 
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H7: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari stres kerja terhadap produktivitas 

melalui kepuasan kerja. 

     H3 

                     H6  

H7                           

  

  

    

 H1    

      

  H5    

        

 H2    

  

  

    

      H7 

           

  H4 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Menurut Creswell (2014) penelitian kuantitatif merupakan pendekatan 

untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. 

Disiplin Kerja (X1) 

1. Disiplin waktu 

2. Disiplin peraturan 

3. Disiplin tanggung 

jawab 

 

 

(Robbins 2005:182) 

Stres Kerja (X2) 

1. Gejala fisik 

2. Tingkah laku 

3. Gejala tempat 

kerja 

(Cooper dan Straw 

dalam Umar 2013:44) 

Kepuasan Kerja (Z) 

1. Pemenuhan 

Kebutuhan 

2. Ketidaksesuaian 

3. Pencapaian Nilai 

4. Keadilan 

5. Komponen 

disposisi/genetik 

(Kreitner dan Kinicki 

2014:169) 

 

 

Produktivitas (Y) 

a. Kemampuan  

b. Meningkatkan 

hasil yang dicapai  

c. Semangat kerja  

d. Pengembangan 

diri  

e. Mutu  

f. Efisiensi  

(Sutrisno 2016:104) 
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Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Borneo 

Melintang Buana Eksport Yogyakarta berjumlah 200 karyawan. Menurut Martono 

(2011:79) sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota 

populasi dipilih sebagai sampel. Alasan penggunaan seluruh populasi sebagai sampel 

adalah karena penelitian memiliki sasaran dalam penelitian yaitu seluruh karyawan 

dalam perusahaan yang akan diteliti. Sehingga jumlah sampel berjumlah 200 orang 

yang merupakan karyawan PT. Borneo Melintang Buana Eksport. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Data yang diambil 183 responden yang selanjutnya diolah menggunakan 

program SPSS.  

Menurut Menurut Ghozali (2011:47) uji reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dari hasil uji reliabilitas 

semua variabel telah teruji reliable. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha > tingkat signifikan (0,6). 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Disiplin Kerja (X1) 0,934 Reliabel 

Stres Kerja (X2) 0,934 Reliabel 

Kepuasan kerja (Z) 0,925 Reliabel 

Produktivitas (Y) 0,957 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, Tahun 2018 
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Nilai  Alpha Cronbach dari semua variabel penelitian yaitu disiplin kerja, stres 

kerja, kepuasan kerja dan produktivitas menunjukkan lebih besar dari nilai 0,6. 

Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian 

tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Analisis Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013:19) analisis deskriptif adalah memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standard deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi). 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan ketergantungan suatu 

variabel terikat (dependent) yang disebabkan oleh variabel bebas (independent). 

Uji Hipotesis 

Menurut Ghozali (2006:84) uji F menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Menurut Ghozali (2006:84) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. 

Koefisien Determinan 

Menurut Ghozali (2013:97) koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
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kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. 

Analisis Jalur 

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis jalur 

merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah 

penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel 

(model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori Ghozali 

(2011:249). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Hasil analisis karakteristik responden 

Hasil analisis karakteristik responden sebagai berikut: berdasarkan kelompok 

responden usia terbanyak berusia 31-40 tahun sebanyak 105 orang atau 57,4%. 

Berdasarkan kelompok responden menurut status pernikahan responden belum 

menikah sebanyak 30 orang atau 16,4% dan responden yang menikah sebanyak 153 

atau 83,6%. Berdasarkan kelompok responden pendidikan terakhir bahwa responden 

dalam penelitian ini mayoritas memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK 164 orang 

atau sebesar 89,6%. Berdasarkan kelompok responden menurut lama bekerja bahwa 

berdasarkan kategori lama bekerja responden paling banyak dalam rentang 2-10 

tahun sebesar 59,0%. Berdasarkan kelompok responden penghasilan perbulan 

menunjukkan hasil responden memiliki penghasilan Rp.1.574.550-Rp.2.500.000 

sebesar 71,6%. 

Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

H1:  “Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja” Terbukti. 
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H2:  “Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja” Terbukti. 

H3:   “Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas” Terbukti. 

H4:  “Stres Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas” Terbukti, 

H5: “Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas” Terbukti. 

H6: “Terdapat pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas melalui Kepuasan 

Kerja” Terbukti. 

H7:  “Terdapat pengaruh Stres Kerja terhadap Produktivitas melalui Kepuasan Kerja” 

Terbukti. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil uji t Disiplin Kerja mendapatkan hasil p-value sebesar 

0,000 < 0,05. Artinya hipotesis pertama “Terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja 

terhadap kepuasan kerja” terbukti. Dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja memiliki 

pengaruh terhadap produktivitas karyawan PT. Borneo Melintang Buana Eksport 

(PT. BMB Eksport) Yogyakarta. 

Pengaruh Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil uji t stres kerja mendapatkan hasil p-value sebesar 0,046 < 

0,05. Artinya hipotesis kedua “Terdapat pengaruh signifiksn stres kerja terhadap 

kepuasan kerja” terbukti. Dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh 

terhadap produktivitas karyawan PT. Borneo Melintang Buana Eksport (PT. BMB 

Eksport) Yogyakarta. 
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Disiplin Kerja terhadap Produktivitas 

Berdasarkan hasil uji t Disiplin Kerja mendapatkan hasil p-value sebesar 

0,000 < 0,05. Artinya hipotesis ketiga “Terdapat pengaruh sifnifikan stres kerja 

terhadap produktivitas” terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai 

disiplin kerja, maka produktivitas akan semakin tinggi dan hal tersebut juga 

membuktikan disiplin kerja akan meningkatkan produktivitas yang maksimal pada 

suatu perusahaan, dalam hal ini adalah pada PT. Borneo Melintang Buana Eksport 

(PT. BMB Eksport) Yogyakarta. 

Pengaruh Stres Kerja terhadap Produktivitas 

Berdasarkan hasil uji t stres kerja mendapatkan hasil p-value sebesar 0,037 < 

0,05. Artinya hipotesis keempat “Terdapat pengaruh signifikan stres kerja terhadap 

produktivitas” terbukti. Dapat disimpulkan bahwa stres kerja terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas. Namun pada penelitian ini stres kerja berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai stres 

kerja, maka akan menurunkan produktivitas dan hal tersebut juga membuktikan stres 

kerja mempengaruh produktivitas suatu perusahaan, dalam hal ini adalah pada 

perusahaan PT. Borneo Melintang Buana Eksport (PT. BMB Eksport) Yogyakarta. 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas 

Berdasarkan hasil uji t stress kerja mendapatkan hasil p-value sebesar 0,000 < 

0,05. Artinya hipotesis kelima “Terdapat pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap 

produktivitas” terbukti. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi nilai kepuasan kerja, maka akan meningkatkan produktivitas, dengan demikian 

kepuasan kerja mempengaruhi produktivitas suatu perusahaan, dalam hal ini adalah 

pada perusahaan PT. Borneo Melintang Buana Eksport (PT. BMB Eksport) 

Yogyakarta. 
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Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas melalui Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari disiplin kerja terhadap produktivitas melalui kepuasan kerja sebesar 

0,109. Selain itu terdapat pengaruh langsung disiplin kerja terhadap produktivitas 

sebesar 0,400 pada PT. Borneo Melintang Buana Eksport (PT. BMB Eksport) 

Yogyakarta. 

Pengaruh Stres Kerja terhadap Produktivitas melalui Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari stress kerja terhadap produktivitas melalui kepuasan kerja sebesar -

0,048. Selain itu terdapat pengaruh langsung stress kerja terhadap produktivitas 

sebesar -0,146 pada PT. Borneo Melintang Buana Eksport (PT. BMB Eksport) 

Yogyakarta. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan 

kepada karyawan PT. Borneo Melintang Buana Eksport maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja. 

2. Terdapat pengaruh signifikan stres kerja terhadap kepuasan kerja. 

3. Terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap produktivitas. 

4. Terdapat pengaruh signifikan stres kerja terhadap produktivitas. 

5. Terdapat pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap produktivitas. 

6. Terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap produktivitas melalui 

kepuasan kerja. 

7. Terdapat pengaruh signifikan stres kerja terhadap produktivitas melalui 

kepuasan kerja. 
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Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas, berikut merupakan saran 

untuk PT. Borneo Melintang Buana Eksport Yogyakarta, yaitu: 

PT. Borneo Melintang Buana Eksport Yogyakarta perlu memberikan imbalan 

yang sesuai dengan beban pekerjaan masing-masing karyawan, memberikan bonus 

pada karyawan yang telah memenuhi target maupun melebihi target selain itu juga 

perusahaan perlu memberikan tunjangan. Dengan begitu karyawan merasa dihargai 

oleh perusahaan. Ketika karyawan merasa dihargai oleh perusahaan, maka dengan 

kesadaran diri karyawan tersebut juga akan merasa puas.  

PT. Borneo Melintang Buana Eksport Yogyakarta perlu memberikan 

pelatihan pada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka, maka karyawan 

dapat merasa puas bekerja diperusahaan tersebut. Karyawan dapat mempelajari hal-

hal baru dan mengasah keahlian mereka. Dengan begitu stres kerja yang dialami 

karyawaan berkurang dan kepuasan kerja bertambah, sehingga tercipta produktivitas 

karyawan yang maksimal. 

Kepada peneliti yang selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel 

yang berbeda, misalnya menggunakan kompensasi dan pelatihan, jumlah sampel yang 

lebih banyak, sehingga lebih bervariasi. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Azadeh, P. M. (2014). The Impact of Job Security, Satisfaction and Stress on 

Performance Assessment and Optimization of Generation Companies . 

Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 343-348. 

Alwi, S. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif 

edisi kedua. Yogyakarta: BPFE. 

Baron, J. G. (2000). Behavior In Organizations. New Jersey: Prentice-Hall. 



19 
 

Creswell, J. W. (2014). Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan 

Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Dessler, G. (2011). Human Resource Management. England: Pearson Education 

Limited. 

George Halkos, D. B. (2017). The Effect of Stress and Dissastifaction On Employees 

During Crisis. Economic Analysis and Policy, 25-34. 

Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Ghozali, I. (2014). Structural Equation Modeling Alternatif dengan PartialLeast 

Square (PLS) edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Gibson, J. L. (2011). Organisasi Struktur Proses. Jakarta: Binapura Aksara. 

Handoko, T. H. (2014). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. 

Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. 

Hasibuan, M. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. 

Jackson, R. L. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat. 

Jackson, R. L.-J. (2004). Human Resource Management (Sumber Daya Manusia). 

Jakarta: Salemba Empat. 

Jui-Chen Chen, C. S. (2018). The Impact of Locus of Control on Job Stress, Job 

Performance and Job Satisfaction in Taiwan. Leadership & Organozation 

Development Journal, 572-582. 

Kinicki, R. K. (2014). Perilaku Organisasi. Jakarta Selatan: Salemba Empat. 

Luthans, F. (2002). Organizational Behavior. Americas, New York: McGraw-Hill . 

Luthans, F. L. (2006). Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh. Yogyakarta. 

Mangkunegara, A. P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

Cetakan kesepuluh. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Mauritz D.S Lumentru, L. O. (2015). Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Bank Sulut Cabang 

Airmadidi. Jurnal EMBA, 74-85. 



20 
 

Mondy, R. W. (2008). Human Resource Managemet (Sumber Daya Manusia). 

Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Neuman, W. L. (2016). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif . Jakarta Barat: Permata Putri Media. 

Obednego Saranga, B. K. (2017). The Influence Of Individual Capability, Work 

Discipline and Work Environmnet Toward The Employee Satisfaction With 

Career Development As The Mediation. IOSR Journal of Business and 

Management, 06-11. 

Robbins, S. (2005). Teori Organisasi, Struktural, Desain dan Aplikasi. Jakarta: 

Archan. 

Robbins, S. P. (2015). Perilaku Organisasi . Jakarta: Salemba Empat. 

Rocky Potale, Y. U. (2015). Pengaruh Kompensasi dan Stres Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado. 

Jurnal EMBA, 63-73. 

Rumondor, V. W. (2013). Motivasi, Disiplin Kerja dan Kepemimpinan Terhadap 

Produktivitas Kerja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Minahasa 

Selatan. Jurnal EMBA, 1042-1052. 

Sekaran, U. R. (2014). Research Metods for Business. New York : Wiley. 

Shannon Cecilia Y. Assagaf, L. O. (2015). Pengaruh Disiplin, Motivasi dan 

Semangat Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA, 639-649. 

Sinungan, M. (2005). Produktivitas? Apa dan Bagaimana? edisi kedua. Jakarta: 

Bumi Aksara. 

Snell, B. (2010). Principles of Human Resource Management. United States: South-

Westren. 

Sutanto, I. A. (2014). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan CV. Intaf Lumajang. AGORA, 1-11. 



21 
 

Sutrisno, E. (2016). Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta: Prenadamedia 

Group. 

Tavousi, M. N. (2015). Dispositional Effect of Job Stressor and Job Satisfaction: The 

Role of Core Evaluations. Procedia - Social and Behavior Sciences, 61-68. 

Umar, H. (2013). Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo. 

Viorica Petreanu, R. I. (2013). Assessment of Work Stress Influence on Work 

Productivity in Romanian Companies. Procedia - Social and Behavior, 420-

425. 

Wardoyo, D. T. (2016). The Influence of the Discipline and Compensation Against 

Work Productivity (Study on the Security Services Company, PT. Garuda 

Milky Artha Surabaya). International Journal of Business Management, 64-

71. 

Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Witjaksono, O. W. (2013). Pengaruh Stres Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 

Melalui Kepuasan Kerja. Jurnal Ilmu Manajemen, 650-662. 

  

 

 

 

 

 

 


