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RINGKASAN 

R.o.t.ty 
1'1rtlltN4 D11Jpll11 11rAAdap 'Prod,..tWitQB K�r/A KwyAWM 'PAlla 

1'1. l14JCII!do R.Aya .M.Aa��. 

Dibawah bimbiogan Bapak Muslim Wijaya, SE, MSi, sebagai Pembimbiog I dao Ibu. 
Ora. Isnaniah, LKS, MMA, sebagai Pembimbing II 

Dalam pencapaian tujuan perusahaan, salah satu faktor yang sangat penting 
dipertimbangkan adalah masalah kedisiplinan karyawan. Disiplin adalah sebuah 
gambaran kesadaran kelja dan moral kelja untuk melak:ukan tugas dengan baik sesuai 
dengan petunjuk yang diberikan pimpinan. 
Yang tennasuk didalam disiplio kerja adalah: 
I. Disiplin penggunaan waktu. 
2. Disiplio peoggunaan sumber daya. 
3. Disiplin terhadap peraturan yang berlaku. 
Fak"tor-faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan: 
I. Motivasi. 
2. Pendidikan dan latihan. 
3. Kepemimpioan. 
Produktlvitas tenaga kerja adalah kaitan antara out put (hasil kerja) dengan waktu 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. 
Faktor·Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas: 
• Tingkat pendidikan 
• Latihan • Motivasi keJja • Etos kerja 
• Mental dan kemampuan fisik karyawan yang bersangk:utan 
• i..inglrungan kerja terrnasuk teknologi dan produksi 
• Perhatian terhadap kesejahteraan karyawan 
• Kesehatan dan keselamatan kerja 
Dalam mengelola sumber daya rnanusia, manajemen harus dapat mengetahui faktor 
filktor apa yang merupakan pendorong (motivasi) para tenaga kerja agar dapat 
melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan. Pada perusahaan kecil 
pimpioan dapat mengenal tenaga keJjanya secara keseluruhan. Pimpinan sering 
mengadakan pendekatan secara keseluruhan, pimpinan sering mengadakan 
pendekatan secara kekeluargaan. Sedangkan pada perusahaan besar hubungan 
kekeluargaan hampir tidak ada dan kontak antara pimpinan perusahaan dan tenaga 
kerjanya pada tingkat paling bawah san gat jarang sekali. 
Pennasalahan yang diangkat dalam penelitian ioi dirumuskan sebagai berikut: 
"Apakab penerapan disiplin kerja karyawan yang dilaksanakan sudah efektif sehingga 
berpengaruh positif lerhadap produktivitas kerja". 
Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan korelasi 
diperoleh nilai r sebesar 0, I 053 yang menunjukkan peranan antara variabel bebas (X) 
terlladap variabel (Y) adalah positif, atau semakin tinggi tingkat disiplio maka 
semakin tinggi tingkat produktivitas kerja karyawan . 

.Kata kuoci : Disiplin Kerja dan Produktivilas Kerja Karyawan 
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KATAPENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang seoantiasa 

mencurahkan Kasih dan Karunia-Nya schinggn penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi ini berjudul "Pcnuau Disiptia Tcrluldap Produktivitu Kcrja 

Karyawu Pada PT. Luxiado Raya Mcdaa" 

Penulis menyadari bahwa isi skripsi ini belum sempuma, hal ini discbabkan 

oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki daJam 

penyajiannya. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerirna 

kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, yang nantinya dapat berguna 

untuk penyempumaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besamya 

lo.epada: 

I. Bapak Prof. Or. H. A. Ya 'lrub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan 

Area. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Sya 'ad Afifuddin, SE, MEc, selaku Dekan Fakultas .Ekonomi 

Universitas Medan Area. 

3. Bapak Ibsan Effendi, SE, MSi, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonorni -Universitas Medan Area. 

4. Bapak Muslim Wijaya, SE, MSi selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi 

ini. 

S. lbu. Ora. lsnaniah, LKS, MMA selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi 

ini. 
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6. Seluruh Staf Pengajar dan pegawai pada FakuJtas Ekonomi • Universitas Mcdan 

Area. 

7. Bapak Pimpinan serta para staf dan pegawai pada PI'. Luxindo Raya Medan yang 

telah memberikan kesempatan pada penulis mengadakan penelitian dalam hal 

penyelesaian skripsi ini. 

8. Seluruh keluarga yang tersayang yang telah memberi semangat dan dukungan nya 

kepada penulis. 

Atas bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan kiranya dengan 

berserah diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWf 

semoga amalan bailc Bapak dan lbu Pembimbing serta Pimpinan Universitas dan 

Fakultas Ekonomi UMA tersebut mendapat imbalan yang bailc pula dari Nya. Amin 

YaRabbal Alamin. 

Medan, April2010 
Penulis 

RO!Itety 
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BABJ 

PENDAHULUAN 

A. Aluan Pemilib1n Judul 

Perusahaan dalam menjalankan operasinya lidak terlepas dari 

beroagai sumber daya yang dimiliki antara lain terdiri dari manusia (Man), 

dana (Money), mesin-mesin (Machines). bahan baku (Ma1erial) dan pasar 

(Market), yang kesemuanya ini dikombinasikan dan diatur sedemikian rupa 

dengan skills, sehingga dapat mcnghasilkan baraog dan jasa yang mempunyai 

nilai kegunaan yang lebih besar dari semula. 

Untuk meneapai nilai yang telah digariskan oleb perusahaan maka 

setiap perusahaan haruslah berusaha menciptakan disiplin kelja dalam upaya 

peningkatan produktivitas kelja di dalam suatu perusahaan. 

Oalarn mengelola sumber daya manusia, manajemen barus dapat 

mengetahui falaor-fak1or apa yang merupakan pendorong (motivasi) para 

teoaga kelja agar dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang 

diharapkan. Dalam perusahaan !cecil masalah sumber daya manusia tidak 

begitu rumit sebagaimana pada pen•sahaan besar. 

!>ada perusahaan kccil pimpinan dapat mengenal tenaga keljanya 

secara keseluruhan. Pimpinan sering mengadakan pendekatan secara 

keseluruban, pimpinan sering mengadakan pendekatan secara kekeluargaan. 

Sehingga septa masalah-masalah yang betbubungan dengan disip lin tenaga 

lcerja dapat diawi, sedangkan dalam perusahaan besar hubungan 
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kekcluargaan hampir tidak ada dan kontal antara pimpinan pcrusahaan dan 

tenaga kerjanya pada tingkat paling bawah sangat jarang sekali. 

Banyak usaha yang dilakukan pimpinan pcrusahaan di dalam 

pcningkatan disiplin kcrja karyawan sepcrti: pcm ilihan karyawan dan 

pcocmpatan karyawan yang tepa!, pcmbcrian upah yang layak, 

mempcrbatikan kesejabteraan lwyawan, mcngadakan promosi, 

mcmpcrbatikan lingkungan kcrja. 

1erlebih lagi dalam upaya pimpinan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja yang ada di pcrusahaan, maka pimpinan dapat 

melakukannya dcngan meningkatkan disiplin kcrja sehingga prosedur dan 

ketentuan dalarn bekerja dapat tcrpenuhi. 

Mcningkatkan besamya pcranan manajemen dalam usaha 

meningkatkan disiplin guna tercapainya produktivitas kerja yang tinggi 

membuat pcnuJis mcrasa tertarilc: hingga mclakukan penelitian dcngan judul: 

"PERANAN DISJPLIN KERJA TERBADAP PRODUKTMTAS 

KERJA KA.RYAW AN PADA PT. LUXINOO RA YA MEDAN." 

B. Ru:m•su Masalab 

Bcrdasarkan pcnelitian pcndahuluan pada PT. Luxindo Raya Mcdan, 

maka penulis mcrumuskan masalah sebagai berilrut: " Apakah sistem 

pcnerapan disiplin kerja karyawan yang dilaksanakan sudah cfektif sehingga 

berpengaruh posit if produktivitas kcrja yang diharapkan. 
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