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ABTRAKSI 

 

Pada umumnya perusahaan bertujuan memperoleh laba dan menyediakan 

lapangan pekerjaan serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan untuk 

mewujuidkan tujuan perusahaan diperlukan karyawan yang mempunyai produktivitas 

yang tinggi. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

promosi jabatan dan disiplin kerja pada swalayan mitra di kartasura dan apakah promosi 

jabatan dan disiplin kerja berpengaruh dan mempunyai hubungan yang erat terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada swalayan mitra di kartasura. Sedang hipotesis yang 

diajukan penulis adalah diduga ada pengaruh dan mempunyai hubuingan yang erat antara 

promosi jabatan dan disiplin kerja terhadap produktivitas  kerja karyawan dan diduga 

faktor yang dominan pengaruhnya adalah disiplin kerja didalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan swalayan mitra di kartasura. 

Hasil uji regresi berganda menunjukan bahwa promosi jabatan dan disiplin kerja 

meningkat maka akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Uji t regresi 

menunjukan (t table>t hitung) bahwa promosi jabatan (X1) dan disiplin kerja (X2) 

berpengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja (Y). uji f menunjukan (f hitung 

> f table) bahwa adanya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara promosi 

jabatan (X1) dan disiplin kerja (X2) terhadap produktivitas kerja(Y). analisis korelasi 

parsial menunjukan bahwa promosi jabatan yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

produktivitas kerja dibandingkan disiplin kerja serta mempunyai pengaruh yang agak 

rendah dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

 

Mengetahui 

Pembimbing utama                                                                                     Dekan 

 

 

(Drs. WIDOYONO, MM)                                                          (Drs SYAMSUDIN, MM) 



 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan didirikannya perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh 

laba yang maksimal dan menyediakan lapangan kerja yang mampu memeberikan 

sumbangan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sekitarnya. Hal ini dimaksudkan 

agar perusahaan dapat terus berkembang dan semakin luas klegiatan usahanya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perusahaan harus berjalan secara efektif dan efisien. 

Untuk menjamin agar perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien 

maka perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan usaha. Hal 

tersebut dimaksudkan agar terdapat kesesuaian antara rencana yang ditetapkan 

dengan pelaksanaannya. 

Semakin ketat persaingan antar perusahaan dewasa ini menuntut perusahaan 

harus mampu bertahan dan berkompetisi  dengan perusahaan lain, salah satu hal yang 

dapat ditempuh perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat adalah 

meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain lingkungan kerja, ketrampilan, disiplin, etika, teknologi, 

motivasi, manajerial, upah, gizi, kesehatan,  promosi jabatan, dan lain-lain. 

Didalam penelitian ini penulisan akan mengkaji  tentang pengaruh promosi 

jabatan dan disiplin kerja. Dalam hal ini promosi jabatan adalah promosi untuk 

kesempatan bagi karyawan untuk maju mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, 

yang dapat menjadi salah satu alat untuk mendorong karyawan agar bekerja dengan 



lebih baik didalam meningkatkan produktivitas kerja. Dasar-dasar dalam menentukan 

promosi jabatan adalah: 

1. Kecakapan kerja (ability), yaitu seseorang akan dipromosikan jabatan berdasarkan 

penilaian kecakapan.Pertimbangan promosi jabatan ini adalah kecakapan orang 

yang cakap atau ahli akan mendapatkan prioritas untuk dipromosikan. Jadi 

kecakapan adalah total dari semua keahlian yang diperlukan untuk mencapai hasil 

yang bisa dipertanggungjawabkan.  

2. Pengalaman kerja (senioritas), yaitu promosi jabatan yang didasarkan pada 

lamanya pengalaman kerja karyawan, pertimbangan promosi jabatan ini adalah 

pengalaman kerja seseorang, orang yang lama bekerja dalam perusahaan akan 

mendapat prioritas dalam tindakan promosi jabatan.   

Sedangkan disiplin adalah suatu pengawasan terhadap diri prinbadi untuk 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pimpinan organisasi untuk 

mencapai tujuan (R. Santoso Sastro Putro, 1998: 228). Disiplin adalah bentuk 

pengendalian dari karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat 

kesungguhan tim kerja di dalam suatu organisasi. 

Disiplin merupakan salah satu hal penting dalam setiap kegiatan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Menurut Flippo terdapat tiga konsep dalam pelaksanaan 

tindakan disipliner yaitu: aturan tungku panas, tindakan disipliner progresif, dan 

tindakan disipliner tanpa hukum. Menurut pendekatan aturan tungku panas, tindakan 

disipliner haruslah memiliki konsekuensi yang analog dengan menyentuh sebuah 

tungku panas, tindakan disipliner progresif dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

dijatuhkan hukuman minimal yang tepat terhadap pelanggaran penggunan tindakan 



ini meliputi jawaban-jawaban serangkaian pertanyaan mengenai kerasnya 

pelanggaran. Sedangkan tindakan disipliner tanpa hukuman yaitu memberikan time-

off dengan gaji untuk memikirkan apakah dia benar-benar ingin mengikuti aturan-

aturan dan meneruskan bekerja untuk perusahaan, apakah mengundurkan diri dari 

perusahaan.Berdasar  uraian  diatas penulis dapat mengambil judul                  

“PENGARUH  PROMOSI JABATAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP  

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN  PADA SWALAYAN  MITRA  DI   

KARTASURA”.  

 

 
B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dilakukan dengan maksud memfokuskan penelitian 

pada permasalahan yang sebenarnya dan agar tidak menyimpang dari sasarannya. 

Penelitian ini dibatasi pada:  

1. Objek penelitian ini adalah karyawan Swalayan Mitra.  

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah promosi jabatan disiplin 

kerja dan produktivitas kerja. 

3. Jumlah sampel sebanyak 40 orang diharapkan dapat mewakili populasi yang ada 

pada Swalayan Mitra.  

   
C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Apakah promosi jabatan dan disiplin kerja berpengaruh dan mempunyai 

hubungan yang erat terhadap produktivitas kerja karyawaan dan faktor manakah yang 



paling dominan pengaruhnya  terhadap produktifitas kerja karyawan pada Swalayan 

Mitra di Kartasura”?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara promosi jabatan dan disiplin 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada Swalayan Mitra di Kartasura. 

2. Untuk mengetahui keeratan hubungan antara pomosi jabatan dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada Swalayan Mitra di Kartasura. 

3. Untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan antara promosi jabatan dan 

disiplin kerja terhadap prodduktivitas kerja karyawan pada Swalayan Mitra di 

Kartasura. 

 

 
E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi 

kepada pimpinan swalayan mitra didalam mengambil kebijakan mengenai promosi 

jabatan dan disiplin kerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

untuk  dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 



 
F. Sistematika Skripsi 

 

BAB I Pendahuluan 

 Terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.  

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Berisi tentang pengertian dan fungsi manajemen personalia, pengerian 

promosi jabatan berisi tentang jenis-jenis dan tujuan promosi jabatan, 

pengertian disiplin kerja berisi tentang jenis-jenis dan faktor penting 

mengenai disiplin kerja, pengertian produktivitas kerja berisi tentang 

konsep-konsep dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, 

serta teknik-teknik yang relevan yang mendukung penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian 

Berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesa, data dan sumber data, dan 

metode analisa data. 

BAB IV Pelaksanaan dan Hasil Penelitian 

Meliputi gambaran umum dari obyek penelitian,data-data yang diperoleh 

dari penelitian, analisa data, pembahasan, dan hasil penelitian. 

BAB V Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 



 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Manajemen Personalia 

Manajemen didefinisikan sebagai ilmu dan seni guna membentuk proses atau 

aktivitas dengan bantuan orang lain untuk tujuan yang diinginkan (M. Manullang, 

1991: 94). 

Manajemen personalia dapat juga didefinisikan sebagai seni atau ilmu 

perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja untuk tercapainya tujuan 

yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan kata lain manajemen personalia 

adalah ilmu yang mempelajari cara bagaimana memberikan fasilitas untuk 

perkembangan pekerjaan dan suatu unit aktivitas (M.. Manullang, 1991:11). 

Manajemen personalia mencakup fungsi-fungsi sebagai berikut:  

1. Fungsi Manajemen, meliputi: 

a. Perencanaan 

Perencanaan berarti penentuan program personalia yang akan membantu 

tercapainya sasaran yang telah disusun untuk perusahaan. 

b. Pengorganisasian 

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan. jika telah 

ditentukan bahwa fungsi personalia tertentu akan membantu tercapainya ke 

arah tujuan perusahaan, maka manajer personalia harus menyusun 



organisasi dengan merancang struktur organisasi hubungan antara 

pekerjaan, personalia dan faktor-faktor fisik. 

c. Pengarahan 

Fungsi ini berarti mengusahakan agar karyawan mau bekerja sama secara 

efektif. 

d. Pengawasan 

Adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana dan 

mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan maka perlu disesuaikan 

kembali dengan rencana yang telah dibuat. 

2. Fungsi Operasional, meliputi:  

a. Pengadaan tenaga kerja Merupakan fungsi operasional manajemen 

memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

b. Pengembangan tenaga kerja  

Dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan lewat latihan (training) 

yang diperlukan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. 

c. Pemberian kompensasi 

Pemberian kompensasi adalah pemberian penghargaan atau upah yang adil 

terhadap para tenaga kerja sesuai sumbangan mereka untuk mencapai tujuan 

organisasi, karena naik turunnya upah akan mengakibatkan naik turunnya 

produktivitas kerja. 



d. Pengintegrasian 

Integrasi menyangkut penyesuaian keinginan individu dengan keinginan 

organisasi dan masyarakat. 

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi 

yang telah ada. 

f. Pemisahan 

Pemisahan ini berfungsi untuk memutuskan hubungan kerja dan 

mengembalikan orang-orang tersebut pada masyarakat. 

Dalam fungsinya baik sebagai fungsi manajemen maupun sebagai fungsi 

operasional semua berorientasi pada pengaturan salah satu faktor produksi yaitu 

tenaga kerja dan faktor manusianya. 

 

B. Produktivitas Kerja 

Setiap perusahaan atau organisasi dalam usaha pencapai tujuannya 

dipengaruhi dan ditentukan oleh produktivitas tenaga kerjanya. Dengan demikian 

adanya produktivitas tenaga kerja yang tinggi maka akan meningkatkan 

produktivitas perusahaan. 

1. Pengertian Produktivitas Kerja 

Pada dasarnya pengertian produksi mencakup sikap mental yang 

berpandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan 

SO yang dicapai besok harus lebih baik dari hari ini. Sikap yang demikian 

membuat seseorang selalu menari perbaikan - perbaikan dan peningkatan dalam 



bekerja Orang yang memiliki sikap demikian akan selalu terdorong untuk 

menjadi dinamis, kreatif, inovatif, serta terbuka ide-ide baru dalam perubahan-

perubahan. Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-

besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan keluaran 

(out put ) yang optimal. (Siagan, 198: 2) 

2. Konsep-Konsep Produktivitas Kerja 

Beberapa konsep, mengenai produktivitas ( Muchdarsah, 1997 ) 

Diantaranya : 

a. Konsep Ekonomi 

Konsep Ekonomi adalah Produktivitas merupakan usaha manusia untuk 

menghasilkan barang yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia. 

b. Konsep  Filosofis 

Konsep Filosofis adalah Produktivitas mengandung pandangan hidup dan 

sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. 

3. Faktor-faktor mempengaruhi produktivitas kerja antara lain; 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah: 

a. Motivasi 

Tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh 

motivasi kerja. Motivasi seseorang untuk bekerja sangat dipengaruhi oleh 

sistem kebutuhan individu yang bersangkutan. Kebutuhan akan menjadi 

motivator penggerak jika kebutuhan belum terpenuhi. 

 



b. Kecakapan tenaga kerja 

Kemampuan seseorang untuk bekerja awal dari pendidikan dan pelatihan 

yang dialaminya. Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya merupakan sarana 

bagi penambahan pengetahuan dan keterampilan manusia serta memberikan 

kemungkinan perubahan sikap serta motivasi berprestasi. 

c. Penempatan tenaga kerja 

Penempatan tenaga kerja dapat terjadi karena dua hal: 

1) Karena lemahnya manajemen organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan, atau pimpinan yang kurang mengetahui gambaran tugas 

yang sebenarnya. 

2) Karena ketidakseimbangan antara jenis lowongan pekerjaan yang 

tersedia dan kualifikasi pasokan tenaga kerja dengan pendidikan umum 

yang berlimpah. 

d. Ketegangan dan kepenatan kerja 

Ketegangan dan kepenatan kerja akan berpengaruh kuat pada daya tahan 

seseorang dalam bekerja dalam bekerja. 

e. Kejelasan peranan tenaga kerja 

Kejelasan akan peranan seseorang menyangkut perilaku apa yang harus ia 

lakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jika interaksi antar tenaga 

kerja ini menghasilkan dampak positif maka kepuasan tenaga kerja secara 

umum akan tinggi. 

 

 



f. Manajerial 

Faktor manajerial akan berpengaruh pada semangat kerja karyawan melalui 

gaya kepemimpinan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan peraturan-peraturan 

penuh. 

g. Etika, sikap dan disiplin kerja 

Kemampuan seseorang yang tinggi belum cukup menjamin produktivitas 

kerja yang tinggi karena perlu didukung etika, sikap dan disiplin kerja yang 

tinggi pula. 

h. Gizi dan kesehatan 

Gizi yang cukup, badan yang sehat merupakan syarat bagi produktivitas 

yang tinggi. Makin berat suatu pekerjaan fisik makin banyak kalori yang 

diperlukan untuk melakukan pekerjaan. 

i. Upah 

Tenaga kerja dengan upah yang layak secara obyektif barulah mampu 

memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga (J. Ravianto Putra, 

1990:31) 

j. Promosi Jabatan 

Dengan adanya promosi jabatan diharapkan dapat menjadi motivasi di dalam 

meningkatkan produktivitas. 

 



C. Promosi Jabatan 

1.   Pengertian Promosi Jabatan 

Promosi jabatan adalah suatu promosi dimana perpindahan dari jabatan satu ke 

jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi 

disertai dengan peningkatan gaji serta hak-hak yang lainnya.(Ranupandojo,1993 

:110) 

Menurut Nitisemito, (1986: 134 ) 

“promosi jabatan adalah proses kegiatan pemindahan karyawan dari satu jabatan 

ke jabatan yang lebih tinggi”. 

2.   Jenis-jenis Promosi Jabatan 

Beberapa jenis promosi jabatan (Hasibuan,1990:128)  

a. Promosi sementara (Temporari Promotion)  

Seseorang dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan 

yang kosong atau lowong yang harus diisi. 

b. Promosi Tetap (Permanen Promotion) 

Seseorang karyawan dipromosikan dari satu jabatan ke jabatan yang lain 

lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk 

dipromosikan. 

c. Promosi Kecil (Small Promotion) 

Menaikkan jabatan seseorang dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke 

jabatan yang sulit yang memiliki keterampilan tertentu tidak disertai dengan 

peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan juga gaji. 



d. Promosi Kering (Dry Promotion ) 

Seseorang karyawan dinaikkan jabatannya yang lebih tinggi disertai 

peningkatan pangkat wewenang, tanggung jawab tetapi tidak disertai 

dengan kenaikan gaji dan upah. 

3. Tujuan Promosi Jabatan 

Tujuan dari pelaksanaan promosi jabatan (Ranupandojo, 1993) 

a. Memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar 

kepada karyawan yang berprestasi tinggi 

b. Menambahkan atau memperluas pengetahuan serta. pengalaman kerja para 

karyawan. 

c. Mempermudah penarikan pelamar-pelamar sebab dengan adanya 

kesempatan promosi merupakan daya pendorong serta perangsang bagi 

pelamar untuk memasukkan lamarannya. 

d. Mengisi kekosongan jabatan yang tepat, maka semangat ketenangan dalam 

bekerja semakin meningkat sehingga produktivitas kerja juga meningkat. 

e. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan 

kreativitas dan inovasi yang lebih baik demi keuntungan optimal bagi 

perusahaan. 

 



D. Disiplin Kerja 

Disiplin berasal dari bahasa latin disiplin yang berarti latihan atau 

pendidikan kesopanan dan kerohanian serta perkembangan tabiat, jadi disiplin 

berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. 

Disiplin karyawan sangat erat hubungannya dengan semangat kerja. 

Disiplin dapat dilakukan melalui suatu latihan pengembangan disiplin, misalnya 

bekerja dengan menghargai waktu, tenaga, dan biaya. Menanamkan disiplin pada 

karyawan atau bawahan dapat dikembangkan dengan cara selalu membangkitkan 

semangat jika ditengah-tengah karyawan dan selalu mendorong dari belakang 

keteladanan pemimpin perusahaan dapat membangkitkan disiplin yang kuat bagi 

karyawan dibawahnya. 

Disiplin merupakan salah satu hal penting dalam setiap kegiatan untuk 

mencapai tujuan perusahaan, Dalam suatu perusahaan disiplin sangat diperlukan agar 

segala aktivitas perusahaan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. 

Dengan disiplin yang baik seorang karyawan akan lebih dipercaya atasan dalam 

menjalankan suatu pekerjaan dan hal in] akan berpengaruh terhadap karier karyawan 

pada masa berikutnya. 

1. Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah sikap mental untuk memenuhi atau mentaati suatu kaidah 

baik tertulis maupun tidak tertulis didasarkan atas kebenaran manfaatnya. (H. 

Amir Mahmud, 1987:204) 



Disiplin adalah suatu pengawasan terhadap diri pribadi untuk memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan oleh pimpinan organisasi untuk mencapai 

tujuan. (R. Santoso sastropoetro, 1998: 228) 

Disiplin adalah penginaan beberapa bentuk hukuman atas sangsi jika karyawan 

menyimpang dari peraturan (Gibson, Donelly, 1993: 115 ) 

2. Jenis-jenis Disiplin Kerja 

Adapun dua jenis disiplin dalam organisasi yaitu ;  

a. Bersifat Preventif 

Disiplin yang bersifat Preventif adalah tindakan yang mendorong para 

karyawan untuk taat pada berbagai peraturan yang berlaku dan memenuhi 

standar yang telah ditetapkan . 

b. Jika karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan 

kepadanya dikenakan indisipliner. 

3. Pedoman - pedoman yang dianjurkan untuk tindakan Disipliner menurut  

Henry Simamora 

a. Pelanggaran -pelanggaran yang membutuhkan suatu peringatan lisan.  

1) Kelalaian dalam pelaksanaan tugas 

2) Ketidakhadiran kerja tanpa izin 

3) Inefisiensi dalam pelaksanaan tugas 

 

 

 



b. Pelanggaran - pelanggaran yang membutuhkan suatu peringatan tertulis 

1) Tidak berada ditempat kerja 

2) Kegagalan melapor kerja satu atau dua hari berturut-turut tanpa 

pemberitahuan. 

3) Kecerobohan dalam pemakaian properti perusahaan 

c. Pelanggaran - pelanggaran yang langsung membutuhkan pemecatan.  

1) Pencurian ditempat kerja 

2) Perkelahian ditempat kerja 

3) Pemalsuan kartu jam hadir kerja 

4) Kegagalan melapor kerja tiga hari berturut-turut tanpa adanya 

pemberitahuan. 

 
E. Hubungan Antara Promosi Jabatan, Disiplin Kerja Dan Produktivitas.  

Suatu kebijakan yang diberikan oleh perusahaan terhadap perlindungan 

tenaga kerja yaitu menyangkut promosi jabatan dan disiplin kerja yang merupakan 

upaya untuk meningkatkan mutu kerja dan pelayanan kepada pelanggan serta 

diharapkan juga mampu meningkatkan produktivitas. Adanya perbaikan promosi 

jabatan kerja dan disiplin kerja tersebut dimaksudkan untuk: 

1. Meningkatkan produktivitas 

Promosi jabatan dan Disiplin kerja merupakan hal yang penting sebagai 

pendorong para karyawan di dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

2. Memperbaiki moral kerja dengan memberikan arahan kepada karyawan agar 

ikut berpartisipasi didalam pekerjaan agar dapat dipromosikan ke jabatan yang 

lebih tinggi . 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Penelitian Terdahulu 

Untuk memperoleh data lebih lengkap penulis mengambil beberapa 

penelitian sebelumnya yagn berhubungan dengan masalah produktivitas sebagai 

acuan guna menambah referensi yang penulis butuhkan.  

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Lisza Dwi Utami 

Judul : pengaruh komunikasi, promosi jabatan dan kepemimpinan 

terhadap produktivitas kerja karyawan Rumah Sakit Islam di Ngemplak Tayu, 

pati.  

Hasil penelitian ini : bahwa promosi jabatan berpengaruh negatif 

terhadap produktivitas kerja.   

2. Rina Rahmawati 

Judul : hubungan motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada PT Air Mancur di Surakarta. 

Hasil penelitian ini : bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Air Mancur di 

Surakarta.  

3. Enta Widiyatami 

Judul : pengaruh pengalaman kerja dan absensi terhadap peningkatan 

produktivitas kerja pada perusahaan Rita Furniture, Gombong Klaten. 



Hasil penelitian ini : bahwa tingkat absensi dan masa kerja mempunyai 

hubungan yang positif terhadap produktivitas kerja karyawan.  

4. Rindu Winarsih 

Judul : pengaruh absensi dan pengalaman kerja terhadap produktivitas 

kerja pada CV Rodas Jati Karanganyar.  

Hasil penelitian ini : bahwa tingkat absensi dan pengalaman kerja 

mempunyai hubungan yang lemah terhadap produktivitas kerja karyawan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Promosi jabatan dan disiplin kerja dalam penulisan skripsi ini merupakan 

variabel independen (variabel bebas). Sedangkan produktivitas merupakan 

variabel dependen (variabel tak bebas). 

Untuk memperjelas kerangka pemikiran ini dapat digambarkan hubungan 

ketiga variabel tersebut secara sistematis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Dalam kerangka teoritik serta uraian di atas, dapat dikatakan bahwa 

antara promosi jabatan dan disiplin kerja mempunyai hubungan terhadap 

produktivitas kerja karyawan, jika disiplin kerja dilakukan dengan baik serta 

adanya penghargaan kepada karyawan berupa kenaikan jabatan maka dapat 

Promosi Jabatan 
(X1) 

Produktivitas kerja karyawan 
(Y) 

Disiplin Kerja  
(X2) 



tercipta produktivitas kerja karyawan yang pada akhirnya tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan keeratan huibungan promosi 

jabatan dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan dianalisis secara 

statistik dengan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan alat analisa; 

Reabilitas, Validitas, Analisis Regresi Berganda, Uji t regresi, Uji F, Analisis 

Korelasi Parsial, Uji t korelasi, Koefisien Determinant. 

 

1. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu persoalan (Winarno 

Surachmad, 1990:68). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis 

yang diajukan dalam  penulisan ini adalah: 

“Diduga ada pengaruh dan mempunyai hubungan yang erat antara 

promosi jabatan dan disiplin kerja terhadap produksitivitas kerjakaryawan  dan 

diduga faktor yang paling dominan pengaruhnya adalah disiplin kerja  didalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan Swalayan Mitra di Kartasura”.   

 

2. Data dan Sumber Data.  

 Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:  

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diambil peneliti dari objek 

penelitian atau data yang langsung dari individu yang diteliti mengenai sikap 

karyawan terhadap pelaksanaan promosi jabatan dan disiplin kerja dalam 

perusahaan serta data tentang begaimana tanggapan kerja karyawan terhadap 



faktor-faktor produktivitas kerja yang ada dalam perusahaan untuk 

memperoleh ini menggunakan kuesioner.  

b) Data Sekunder  

  Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, 

jadi data yang diperoleh dari pihak lain. Dari penelitian ini data sekunder 

diperoleh dari beberapa literatur, catatan, dan laporan perusahaan disetiap 

periode. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah Swalayan Mitra 

di Kartasura 

.   

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam upaya memperoleh data 

yang baik adalah antara lain: 

a) Kuesioner  

Kuesioner ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai diri 

karyawan yang dijadikan sebagai sampel untuk  bahan analisis sebagai bahan 

pertimbangan guna mengetahui penilaian karyawan terhadap perusahaan 

tempat karyawan tersebut bekerja.     

b) Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dengan cara menghimpun beberapa laporan. 

 

 

 



c) Wawancara 

Wawancara ini merupakan tanya jawab langsung dengan karyawan 

dan juga pimpinan bagian utama. Untuk melengkapi data yang diperoleh 

melalui kuesioner. 

 

4. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah jumlah keseluruhan untuk analisa yang ciri-cirinya dapat 

diduga. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi serta dipandang sebagai 

wakil dari populasi (Masri Singarimbun dan Sofyan Effensi, 1989: 152) 

 Sampel dalam penelitian ini diambil dari karyawan Swalayan  Mitra 

dimana dalam pengambilan sampel menggunakan metode random sampling (acak 

sederhana). Sampel yang diambil sebanyak 40 karyawan  dari populasi yang ada 

di Swalayan Mitra. Hal ini berarti bahwa semua responden akan dikenakan 

pilihan dan mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih dan kalau dipilih maka 

pilihan itu  berdasarkan hukum kebetulan (Koentjoroningrat, 1983: 89). 

 

5. Definisi Operasional Variabel 

a. Pengertian Promosi Jabatan 

Promosi jabatan adalah suatu promosi dimana perpindahan dari jabatan satu 

ke jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih  

tinggi disertai dengan peningkatan gaji serta  hak-hak yang 

lainnya.(Ranupandojo,1993 :110) 

Beberapa jenis promosi jabatan  (Hasibuan,1990:128) 



1. Promosi Sementara (Temporary Promotion) 

Seseorang dinaikan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan 

yang kosong atau lowong yang harus diisi.  

2. Promosi Tetap (Permanent Promotion) 

Seseorang karyawan dipromosikan dari satu jabatan ke jabatan yang lain 

lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk 

dipromosikan. 

3. Promosi Kecil (Small Promotion) 

Menaikan jabatan seseorang dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke 

jabatan yang sulit yang memiliki ketrampilan tertentu tidak disertai 

dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab dan juga gaji. 

4. Promosi kering (Dry Promotion ) 

Seseorang karyawan dinaikan jabatannya yang lebih tinggi disertai 

penigkatan pangkat wewenang,tanggung jawab tetapi tidak disertai dengan 

kenaikan gaji dan  upah. 

b. Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah sikap mental untuk memenuhi atau mentaati suatu 

kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis didasarkan atas kebenaran 

manfaatnya. (H.Amir Mahmud, 1987:204) 

2. Jenis-jenis Disiplin Kerja 

Adapun dua jenis disiplin dalam   organisasi yaitu : 



a. Bersifat Preventif adalah tindakan yang mendorong para karyawan untuk 

taat pada berbagai peraturan yang berlaku dan memenuhi standar yang 

telah ditetapkan. 

b. Bersifat Korektif  adalah  Jika karyawan yang nyata-nyata telah 

melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal 

memenuhi standar yang telah ditetapkan kepadanya dikenakan 

indisipliner.  

c.  Produktivitas Kerja 

1. Pengertian Produktivitas Kerja 

Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari 

sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan keluaran (out put ) 

yang optimal. (Siagan,1981;2). 

2. Konsep-konsep Produktivitas Kerja 

a. Konsep Ekonomi  

Konsep Ekonomi adalah Produktivitas marupakan usaha manusia untuk 

menghasilkan barang yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia. 

b. Konsep Filosofis  

Kosep Filosofis adalah Produktivitas mengandung padangan hidup dan 

sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. 

 

 

 



6. Metode Analisa Data 

a. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur yang menunjukkan apakah suatu alat ukur 

cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha 

Croanbach’s (Sugiyono, 2002:221) dengan formula sebagai berikut: 
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Dimana: 

α = Koefisien Alpha Croanbach 

K = Banyaknya belahan tes 

Sj2 = Varians belahan = 1,2,3,……k 

Sx2 = Varians skors tes 

Nilai Alpha minimum 0,6 untuk syarat diterimanya reliabilitas, sedangkan jika 

kurang dari 0,6 reliabilitasnya dikategorikan kurang baik (Sekaran: 2003:312). 

Sedangkan untuk memenuhi kriteria sebagai instrumen penelitian ini diuji 

validitasnya dan reliabilitasnya dengan menggunakan komputer program 

SPSS for Windows dengan tingkat signifikan 0,05. 

b. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur. Dalam penelitian ini yang dipakai adalah validitas konstruk, 

yaitu tipe validitas yang mengkorelasikan nilai atau skor item dengan nilai 

total (Sugiyono, 2002:220) dengan langkah sebagai berikut: 



1) Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur. 

2) Melakukan uji coba skala pengukur tersebut dnegan sejumlah responden. 

3) Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

4) Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment. 

c. Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara Variabel 

Independen (promosi jabatan dan disiplin kerja) terhadap Variabel Dependen 

(produktivitas kerja karyawan) rumus yang digunakan sebagai berikut 

(Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, 1990:309) 

Y1 = a + b1 x1 + b2 x2

Untuk mendapatkan nilai b1, b2, dan a digunakan rumus: 

b1 =  ( X∑ 2
2) ( X∑ 1Y) - (∑ X1 X2) (∑X2Y) 

  ( X∑ 1
2) ( X∑ 2

2) -  (∑ X1 X2)2   

 

b2 =  ( X∑ 1
2) ( X∑ 2Y) - (∑ X1 X2) (∑X1Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

 1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

   Mitra Swalayan Kartasura terletak di Jalan Ahmad Yani Kartasura, 

sebelah Selatan Terminal Kartasura dan berada di jalur utama               Solo – 

Yogyakarta dan Solo – Semarang. Pemilik dan pendiri Mitra adalah Bapak Henry 

Santoso yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 1994. Pada awal berdirinya, 

Mitra Swalayan Kartasura terdiri dari tiga lantai dengan luas 700 meter persegi. 

Saat ini Mitra Swalayan Kartasura sudah memiliki tiga cabang yang tersebar di 

Karisidenan Surakarta, yaitu di Palur, Sukoharjo dan Klaten. 

   Pada tahun 1998 saat kerusuhan, Mitra Swalayan Kartasura mengalami 

kerugian akibat dibakar massa. Hal ini menyebabkan seluruh karyawan untuk 

sementara waktu dipindahkan ke cabang-cabang Mitra yang ada. Dalam waktu 

yang tidak terlalu lama, tepatnya pada tanggal 24 Desember 1998 Mitra Swalayan 

Kartasura dibuka kembali dengan menggunakan gedung lama yang telah 

diperbaiki dan seluruh karyawan yang dialihkan dapat kembali bekerja di tempat 

semula sampai dengan sekarang. 

 

 

 



 

 2.  Tujuan Perusahaan 

  Tujuan didirikan Mitra Swalayan Kartasura antara lain adalah : 

1. Untuk memberikan kemudahan pelayanan berbelanja bagi masyarakat terdekat. 

2. Membantu serta menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengatasi masalah 

pengangguran. 

 

 3. Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi Perusahaan 

 Visi perusahaan dijabarkan sebagai berikut : 

 1.   Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan posisi keuangan. 

 2. Efektivitas sarana atau prasarana dalam rangka peningkatan perusahaan 

menuju perusahaan perdagangan yang kredibel dan kompeten serta 

menjadi perusahaan distribusi yang tangguh. 

 b. Misi Perusahaan.  

1. Dengan menetapkan bisnis pada perdagangan yang meliputi  seluruh eks-

Karisidenan Surakarta. 

2. Memelihara dan meningkatkan peran perdagangan dalam masyarakat 

khususnya sebagai suatu perusahaan yang mempunyai standar 

profesionalisme yang tinggi. 

 c. Manfaat perkembangan teknologi dengan menggunakan penciptaan nilai 

tambah melalui usaha perdagangan baik sendiri maupun melalui jaringan 

kerja yang dimiliki. 



 d. Menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau dan 

diimbangi dengan pemberian kualitas pelayanan yang baik, sehingga dapat 

memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi konsumen. 

 

 4.  Lay Out Swalayan 

 Pembagian ruangan yang ada di Mitra Swalayan Kartasura adalah sebagai berikut 

: 

 Lantai I   : - Konter timur (mainan anak, alat tulis dan sovenier) 

    - Konter tengah (asesoris, kosmetik dan obat) 

    - Konter barat (jam, alat elektronik dan kaset) 

 Lantai II :  - Konter selatan (sepatu dan sandal) 

    - Konter utara (pakaian anak dan fashion) 

    - Ruang pimpinan, manajer dan staf 

 Lantai III : - Gudang stok barang 

    - Kamar mandi 

    - Tempat istirahat dan shalat 

 Lantai IV : - Gudang untuk barang-barang  sudah tidak  dipakai. 

 

 5.  Struktur Organisasi 

 Setiap perusahaan mempunyai masalah-masalah dalam menjalankan kegiatan 

organisasi. Dengan mempunyai struktur formal untuk menjadi agen orang-orang 

yang melaksanakan tugas yang mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Setiap struktur organisasi lebih dahulu memusatkan perhatian pada kegiatan-



kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan manajemen, menganalisis 

jabatan-jabatan yang dilakukan orang dengan minat dan mempunyai kualifikasi 

tertentu ditarik untuk memegang jabatan. Koordinasi tentang kegiatan serta 

karyawan merupakan tanggung jawab penting dari seorang manajer untuk 

memperjelas hubungan kerjasama antar karyawan baik tingkat bawah.  

 Adapun gambaran yang jelas tentang struktur organisasi tersaji sebagai berikut : 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Swalayan Mitra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Perusahaan  

PERSONALIA ADMINISTRASI 

KEUANGAN MARKETING 

Brankas 
Dalam 

Brankas 
Dalam 

CS Keamanan Gudang Gudang

Pramuniaga

MANAGER 

OWNER 

 Keterangan : 

    =  Garis Perintah 

    =  Garis Koordinat 

  



Untuk menjaga kelancaran perusahaan, maka dilakukan pembagian tugas sebagai 

berikut : 

a. Owner (Direktur Utama) 

 1. Tugas : 

  a) Memimpin jalannya perusahaan. 

  b) Menentukan tujuan, strategi dan kebijaksanaan perusahaan. 

  c) Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan. 

 2. Wewenang : 

  Mengawasi dan mengatur jalannya perusahaan. 

 3. Tanggung jawab : 

  Mengelola perusahaan secara keseluruhan, sesuai dengan kebijaksanaan 

manajemen. 

b. Manajer 

 1. Tugas : 

  Mengkoordinasi manajemen-manajemen bagian yang berada di bawahnya 

langsung. 

 2. Tanggung jawab : 

  Menjadi wakil dari owner dalam mengelola perusahaan secara keseluruhan, 

sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. 

c. Personalia 

 1. Tugas : 

  a) Mengurusi kepegawaian, gaji karyawan. 

  b) Sebagai wakil perusahaan bila ada pertemuan di luar perusahaan. 



  c) Membuat surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian. 

 2. Tanggung jawab : 

  Membantu direktur dalam bidang kepegawaian. 

d. Administrasi  

 1. Tugas : 

  a) Membantu surat-surat yang dibutuhkan oleh direktur utama. 

  b) Mengarsipkan data atau dokumen yang diterima direktur utama. 

 2. Tanggung jawab : 

  Membantu direktur dalam mengelola administrasi dan akuntansi. 

e. Keuangan 

 Mengadakan pencatatan secara menyeluruh tentang data perusahaan yang 

berhubungan dengan keuangan yang meliputi pencatatan, penggolongan, 

pengikhtisaran dan penyajian laporan dalam bentuk laporan keuangan. 

f. Supervisor 

 1. Tugas : 

  a) Menggantikan posisi karyawan yang tidak hadir. 

  b) Menyelesaikan kegiatan administrasi. 

 2. Tanggung jawab : 

  Bertanggung jawab sebagai wakil manajer marketing. 

g. Bagian Gudang 

 1. Tugas : 

  a) Bertanggung jawab atas barang yang ada di gudang dan karyawan bagian 

gudang. 



  b) Melakukan distribusi barang sesuai dengan permintaan. 

 2. Tanggung jawab : 

  Bertanggung jawab kepada manajer operasional dalam mengelola bagian 

distribusi dan gudang. 

h. Pramuniaga 

 Adalah pelaksana dalam proses jual beli yang ada di dalam Mitra Swalayan 

Kartasura. Tugas pramuniaga adalah berhubungan langsung dengan konsumen, 

yaitu melayani konsumen Mitra Swalayan Kartasura. 

 

 6.  Personalia 

  Tenaga kerja merupakan faktor yang memegang peran penting dalam 

mencapai tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan hendaknya memperhatikan 

kualitas maupun kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang 

diperlukan. 

  Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

maka Mitra Swalayan mengadakan seleksi karyawan sebagai berikut ini : 

 a. Adanya surat lamaran masuk 

 b. Pemanggilan melalui : 

  1. Wawancara pertama tentang gambaran pada tugasnya. 

  2.  Pengisian kuisoner untuk penentuan bisa tidaknya calon tersebut diterima 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 

  3. Wawancara kedua untuk mendapatkan keterangan tentang data diri pelamar. 

 Jika calon pegawai tersebut telah diseleksi dan dinyatakan lulus atau diterima maka 

tenaga kerja tersebut ditempatkan sesuai yang  dibutuhkan perusahaan. Jumlah 



keseluruhan karyawan Mitra Swalayan Kartasura saat ini adalah 85 orang dengan 

perincian sebagai berikut : 

Tabel IV.1 
Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. 

2. 

Pria 

Wanita 

13 orang 

72 orang 

Jumlah 85 orang 
  Sumber : Data Perusahaan 

 
Tabel IV.2 

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Jenis Kelamin Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

SLTP 

SLTA 

D3 

S1 

3 orang 

71 orang 

8 orang 

3 orang 

Jumlah 85 orang 

Sumber : Data Perusahaan 

 
 

 Kemudian akan dibahas mengenai beberapa hal sebagai berikut : 

a. Jam Kerja Karyawan 

 Pembagian kerja untuk pramuniaga di Mitra Swalayan saat ini adalah sebagai 

berikut : 

 1. Shif I : Pukul 08.15 sampai dengan 16.30 WIB 

 2. Shif II : Pukul 08.15 sampai dengan 12.15 WIB 

 3. Shif III : Pukul 12.15 sampai dengan 20.30 WIB 



b. Sistem Upah 

 Untuk penggajian karyawan Mitra Swalayan Kartasura adalah menggunakan 

sistem bulanan, dan karyawan masih menerima tambahan gaji berupa : 

 1.  Upah yang bekerja lembur, insentif. 

 2.  Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan Hari Raya diberikan berdasarkan 

lama kerja karyawan. 

 3. Tunjangan kesehatan apabila karyawan menderita sakit dan dirawat di 

rumah sakit, maka akan mendapatkan tunjangan kesehatan. 

 

 7.   Promosi 

  Dalam melakukan rangka menarik pelanggan, Mitra Swalayan Kartasura 

melakukan kegiatan promosinya dengan cara pemberian diskon untuk barang-

barang di luar kebutuhan pokok, dan selebaran paket hemat untuk barang 

kebutuhan pokok, memberikan kupon undian setiap pembelanjaan minimal Rp. 

20.000 dan kupon itu akan diikutsertakan dalam undian berhadiah. Selain itu juga 

sering menjadi Sponsor utama kegiatan-kegiatan seperti lomba lukis anak, balita 

sehat, memasak dan lain-lain. 

 
B. Analisis Data 

1. Uji Validitas  

Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukuran itu mengukur 

apa yang akan diukur. Dalam penelitian ini yang dipakai adalah validitas 

konstruk, yaitu tipe validitas yang mengkorelasikan nilai atau skor item dengan 

nilai total (Sugiyono, 2002: 220). 



Dari perhitungan nilai koefisien korelasi item-item pertanyaan pada 

ketiga variabel terangkum dalam tabel berikut. 

Tabel IV.1 
Rangkuman Hasil Uji Validitas Kuesioner 

 
Item r hitung r tabel G. Status 

Promosi Jabatan 
Item 1 
Item 2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 

Disiplin Kerja 
Item 1 
Item 2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 

Produktivitas Kerja  
Item 1 
Item 2 
Item 3 
Item 4 
Item 5 

 
0,636 
0,883 
0,747 
0,502 
0,427 

 
0,483 
0,417 
0,630 
0,881 
0,431 

 
0,611 
0,376 
0,596 
0,391 
0,362 

 
0,312 
0,312 
0,312 
0,312 
0,312 

 
0,312 
0,312 
0,312 
0,312 
0,312 

 
0,312 
0,312 
0,312 
0,312 
0,312 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid  

Sumber: Data primer diolah 2006 
 

Dari analisis dengan program SPSS 10 for Windows, diketahui bahwa 

semua rhitung > r tabel (0,312), sehingga semua item dalam ketiga variabel di atas 

dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya. Untuk mengukur reliabilitas digunakan rumus: 

α = 
2

2
1

1
x

s
j

s

k
k

∑
−

−
 



Dimana :  

α   =  Reliabilitas Instrumen  

 k    =  banyaknya belahan test 

 Sj2 =  varians belahan test dimana j = 1,2,....k 

Sx2 =  varians skor test 

Dari hasil pengolahan dengan program SPSS 10 for Windows, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel IV.2 
Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

 
No. Variabel Nilai Alpha Kriteria Status 

1. 

2. 

3. 

Promosi Jabatan 

Disiplin Kerja  

Produktivitas Kerja 

0,6400 

0,5321 

0,6334 

0,5 

0,5 

0,5 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa variabel promosi jabatan, disiplin kerja, dan 

produktivitas kerja dinyatakan reliabel.  

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

antara Variebel Indepeden (promosi jabatan dan disiplin kerja) terhadap 

Variabel Dependen (produktivitas kerja karyawan) dengan rumus: 

Y = a + b1X1 + b2X2  

Dimana: 

Y   = Produktivitas kerja karyawan 

X1 = promosi jabatan 



X2 = disiplin kerja 

a    = konstanta 

b1,b2    = koefisien regresi variabel X1 dan X2

Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

program SPSS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,202 + 0,327X1 + 0,390X2    

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. a = 5,202 berarti bila variabel promosi jabatan dan disiplin kerja tidak ada 

atau sama dengan nol, maka produktivitas kerja karyawan sebesar 5,202. 

2. b1 = 0,327, yang berarti bahwa promosi jabatan (X1) mempunyai pengaruh 

positif terhadap produktivitas kerja karyawan (Y) sebesar 0,327 dan 

menganggap variabel disiplin kerja (X2) tetap. 

3. b2 = 0,390 yang berarti bahwa Disiplin Kerja (X2) mempunyai pengaruh 

positf terhadap produktivitas kerja karyawan akan meningkat sebesar 0,390 

dan menganggap prosimosi jabatan (X1) tetap. 

4. Uji t  

Variabel promosi jabatan (X1) terhadap produktivitas kerja karyawan (Y) 

Langkah-langkah pengujian: 

Menentukan hipotesa 

 

H0 : β1 = 0 (tidak ada pengaruh antara promosi jabatan terhadap 

produktivitas kerja karyawan) 



H1 : β1 ≠ 0 (terdapat pengaruh antara promosi jabatan terhadap 

produktivitas kerja karyawan) 

Level of significant (α) = 0,05 dengan derajat kebebasan (df) = 37, ttabel = 

2,026 

Kriteria pengujian 

 

 

 

 

H0 diterima apabila –2,026 ≤ t ≤ 2,026 

H0 ditolak apabila t > 2,026 atau t < -2,026

Nilai thitung sebesar 2,963. 

Kesimpulan 

Nilai thitung (2,963) > ttabel (2,026) dengan nilai signifikansi 

0,005, maka Ho ditolak berarti menerima H1 yaitu ada pengaruh yang 

signifikan antara promosi jabatan (X1) terhadap produktivitas kerja 

karyawan (Y). 

Variabel disiplin kerja (X2) terhadap produktivitas kerja karyawan (Y) 

Langkah-langkah pengujian: 

Menentukan hipotesa 

H0 : β2 = 0 (tidak ada pengaruh antara disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan) 

Daerah tolak Daerah tolak 

Daerah terima 

-2,026 2,026 



H1 : β2 ≠ 0 (terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan) 

Level of significant (α) = 0,05 dengan derajat kebebasan (df) = 37, ttabel = 

2,026 

Kriteria pengujian 

 

 

 

 

H0 diterima apabila –2,026 ≤ t ≤ 2,026 

H0 ditolak apabila t > 2,026 atau t < -2,026

Nilai thitung sebesar 2,459. 

Kesimpulan 

Nilai thitung (2,459) > ttabel (2,026) dengan nilai signifikansi 

0,019, maka Ho ditolak berarti menerima H1 yaitu ada pengaruh yang 

signifikan antara disiplin kerja (X2) terhadap produktivitas kerja 

karyawan (Y). 

Daerah tolak Daerah tolak 

Daerah terima 

-2,026 2,026 

5. Uji F 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh variabel-

variabel independen atau variabel bebas (promosi jabatan dan disiplin kerja) terhadap 

variabel dependen atau variabel terikat (produktivitas kerja karyawan). 

Adapun langkah-langkah pengujian sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesa 



H0 : β1=β2  0 (promosi jabatan dan disiplin kerja secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan). 

H0 : β1=β2  0 (promosi jabatan dan disiplin kerja secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan). 

b. Level of significant (α) = 0,05  

Nilai F tabel  = α; (k-1;n-k) 

   = 0,05;3-1;40-3 

   = 0,05;2;37 

   = 3,26 

c. Kriteria pengujian 

 

 

 

H0 diterima apabila F

H0 ditolak apabila Fh

Daerah tolak  

a

d. Nilai Fhitung  sebesar 2

e. Kesimpulan 

Nilai Fhitung (2

H1 yaitu ada pengar

secara bersama-sama

6. Analisis Korelasi par

Analisis ini 

variabel jika variabel
Daerah terim
        3,26 
hitung ≤ 3,26 

itung > 3,26 

0,823. 

0,823) > Ftabel (3,26), maka Ho ditolak berarti menerima 

uh yang signifikan variabel promosi dan disiplin kerja 

 terhadap variabel produktivitas kerja karyawan. 

sial 

digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara 

 yang lain dianggap konstan (tetap). 



Hasil Perhitungan angka koefisien korelasi parsial didapatkan nilai rY1.2 

sebesar 0,4379 dan nilai rY2.1 sebesar 0,3747. 

Koefisien korelasi antara produktivitas kerja karyawan dengan 

promosi jabatan mempunyai angka yang positif sebesar 0,4379. Angka ini 

diinterpretasikan bahwa hubungan antara produktivitas kerja karyawan 

dengan promosi jabatan dikategorikan agak rendah (Arikunto, 2002). Sedang 

angka positif artinya bahwa apabila promosi jabatan meningkat maka 

produktivitas kerja karyawan juga mengalami peningkatan. 

Koefisien korelasi antara produktivitas kerja karyawan dengan disiplin 

kerja mempunyai angka yang positif sebesar 0,3747. Angka ini 

diinterpretasikan bahwa hubungan antara produktivitas kerja karyawan 

dengan disiplin kerja dikategorikan rendah (Arikunto, 2002). Sedang angka 

positif artinya bahwa apabila disiplin kerja meningkat maka produktivitas 

kerja karyawan juga mengalami peningkatan. 

 

7. Uji t Korelasi 

a) Variabel Promosi jabatan dengan produktivitas kerja karyawan 

Langkah pengujian: 

1) Menentukan hipotesa 

H0 : µ1 = 0 (tidak ada hubungan antara promosi jabatan terhadap 

produktivitas kerja karyawan) 

H1 : µ1 ≠ 0 (terdapat hubungan antara promosi jabatan terhadap 

produktivitas kerja karyawan) 



2) Level of significant (α) = 0,05, ttabel = 2,026 

3) Kriteria pengujian 

 

 

 

 

H0 diterima apabila –2,026 ≤ t ≤ 2,026 

H0 ditolak apabila t > 2,026 atau t < -2,026

Daerah tolak Daerah tolak 

Daerah terima 

-2,026 2,026 

4) Nilai thitung = r 21
2

r
n
−
−  

                       = 0,673 2673,01
240

−
−  

                       = 0,673 
4529,01

38
−

 

                       = 0,673 
547071,0

38  

                       = 0,673 46,69  

                       = 0,673 . 8,334 

                       = 5,609 

5) Kesimpulan 

Nilai thitung (5,809) > ttabel (2,026), maka Ho ditolak berarti 

menerima H1 yaitu ada hubungan yang signifikan antara promosi 

jabatan (X1) terhadap produktivitas kerja karyawan (Y). 

b) Variabel disiplin kerja dengan produktivitas kerja karyawan 



Langkah pengujian: 

1) Menentukan hipotesa 

H0 : µ1 = 0 (tidak ada hubungan antara disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan) 

H1 : µ1 ≠ 0 (terdapat hubungan antara disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan) 

2) Level of significant (α) = 0,05, ttabel = 2,026 

3) Kriteria pengujian 

 

 

 

 

H0 diterima apabila –2,026 ≤ t ≤ 2,026 

H0 ditolak apabila t > 2,026 atau t < -2,026

Daerah tolak Daerah tolak 

Daerah terima 

-2,026 2,026 

4) Nilai thitung = r 21
2

r
n
−
−  

                       = 0,646 2646,01
240

−
−  

                       = 0,646 
417316,01
38

−
 

                       = 0,646 
582684,0

38  

                       = 0,646 215,65  

                       = 0,646 . 8,076 



                       = 5,217 

 

5) Kesimpulan 

Nilai thitung (5,217) > ttabel (2,026), maka Ho ditolak berarti 

menerima H1 yaitu ada hubungan yang signifikan antara disiplin kerja 

(X2) terhadap produktivitas kerja karyawan (Y). 

8. Analisa Koefisien  Determinasi 

Dari hasil perhitungan diperoleh angka koefisien determinasi sebesar 

0,530 atau sebesar 53%, artinya variasi dari variabel produktivitas kerja 

karyawan dapat diterangkan oleh variasi dari variabel promosi jabatan dan 

variabel disiplin kerja sebesar 53%, sedang sisanya sebesar 47% diterangkan 

oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

 ( X∑ 1
2) ( X∑ 2

2) -  (∑ X1 X2)2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 
 
A. Kesimpulan  

 
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari swalayan mitra 

kartasur,maka dapat diambil beberapa  kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis Regresi Berganda didapatlam hasil: 

a. a = 5,202 berarti bila variabel promosi jabatan  dan  disiplin kerja tidak ada 

atau sama dengan nol , maka produktivitas kerja karyawan sebesar 5,202. 

b. b1 = 0,327 ,yang berarti bahwa apabila promosi jabatan meningkat satu satuan 

dengan menganggap variabel disiplin kerja tetap, maka produitivitas kerja 

karyawan akan meningkat sebesar 0,327. 

c. b2 = 0,390 yang berarti apabila disiplin kerja meningkat satu satuan dengan 

menganggap variabel lain tetap, maka produktivitas kerja karyawan akan 

meningkat sebesar 0,390. 

2. Berdasar analisis uji t regresi didapatkan  hasil:  

a. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 (promosi jabatan) terhadap 

Y (produktivitas) ditunjukkan dengan  thitung  lebih besar dari  t tabel  (2,963 > 

2,026 ) 

b. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel X2 (disiplin kerja) terhadap Y 

(produktivitas) ditunjukkan dengan thitung  lebih besar  dari ttabel  (2,459 > 2,026) 

 

 



3. Berdasarkan uji F didapatkan hasil: 

Nilai Fhitung (20,823) > Ftabel (3,26), menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan  secara bersama–sama antara variabel X1(promosi jabatan) dan X2 ( 

disiplin kerja ) terhadap Y (produktivitas)  

4. Berdasar analisis korelasi parsial didapatkan hasil 

a. Koefisien korelasi antara produktivitas kerja karyawan dengan promosi 

jabatan yang mempunyai angka positif sebesar 0,4379 maka dapat 

diinterpretasikan bahwa hubungan  keduanya dikategorikan  agak rendah. 

Sedang  angka positif  artinya apabila promosi jabatan meningkat maka 

produktivitas kerja karyawan juga akan mengalami  peningkatan.     

b. Koefisien korelasi antara produktivitas kerja karyawan dengan disiplin kerja 

karyawan mempunyai angka yang positif sebesar 0,3747 maka dapat 

diinterpretasikan bahwa hubungan  keduanya dikategorikan  rendah. sedang  

angka positif  artinya apabila disiplin kerja meningkat maka produktivitas 

kerja karyawan juga akan mengalami  peningkatan. 

5. Berdasar Uji  t korelasi dapat dihasilkan  

Nilai   t hiting  (5,217) > t tabel ( 2,026 ) maka Ho ditolak berarti menerima H1 yaitu 

ada hubungan yang signifikan antara disiplin kerja (X2 ) terhadap produktivitas 

(Y). 

6. Berdasar hasil dari analisis koefisien determinan: 

Menunjukkan bahwa variabel promosi jabatan dan disiplin mempunyai pengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan  sebesar 53%,dan sisanya  47% 

diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian ini. 



Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

promosi jabatan dan disiplin kerja berpengaruh dan mempunyai hubungan terhadap 

produktivitas kerja. Sedang variabel yang paling dominan terhadap produktivitas 

kerja adalah promosi jabatan.  

 
B. Saran - Saran  

1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang lebih tinggi, hendaknya 

perusahaan meningkatkan  kedisiplinan kerja karyawan seperti menekan tingkat 

absensi di dalam memberikan ijin hari libur kepada karyawan dan memberikan 

uang bonus terhadap karyawan yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi. 

2. Perusahaan memberikan perhatian kepada karyawan yang mempunyai kecakapan 

kerja yang baik dan mempunyai masa kerja yang cukup untuk   untuk 

dipromosikan jabatannya yang lebih tinggi, agar karyawan termotivasi di dalam 

meningkatkan produktivitas kerjanya. 
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ANGKET PENGARUH PROMOSI JABATAN DAN DISIPLIN 
KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN 
PADA SWALAYAN MITRA DI KARTASURA 
 

A. Petunjuk pengisian 

Berikut ini saya sajikan daftar pertanyaan sikap anda diharapkan 

menjawab pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada jawaban yang 

anda pilih. 

Maksud dan tujuan pertanyaan ini hanya untuk memudahkan dalam 

pengujian atau pengitungan didalam penelitian saya, maka dengan itu saya 

memohon diisi degan lengkap dan kerahasiaan jawaban anda kami jamin 

sepenuhnya. 

Atas ,kesediannya memberikan jawabannya saya ucapkan banyak terima 

kasih 

B. Identitas responden 

1. Nama  : 

2. Umur  : 

3. Jenis kelamin : 

4. Pendidikan : 

5.Bagian  : 

 

Hormat Saya 
 
 
 

Agung Setyo Purnomo 
Mhs FE UMS 

 



I. Disiplin  Kerja 

1. perusahaan memberikan sangsi yang tegas bila karyawan melakmukan kelalain 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. 

A. Sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. Setuju D. Sangat Tidak Setuju 

2. karyawan perusahan selalu dating tepat waktu pada saat bekerja 

A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 

3. kedisiplinan karyawan dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan 

A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju   

4. perusahaan selalu tepat memberikan upah atau gaji pada karyawan 

A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 

5. karyawan mampu mempertanggungjawabkan pekerjaan atau tugasnya 

A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 

II. Promosi Jabatan 

1. dengan meningkatkan kemampuan saya yakin dapat dipromosikan jabatan yang 

lebih tinggi. 

A. Sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. Setuju D. Sangat Tidak Setuju 

2. kebijaksanaan mengenai promosi jabatan dirasakan adil 



A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 

3. promosi yang dilakukan didalam perusahaan selalu sesuai dengan prestasi dan 

kemampuan kerja 

A. sangat setuju C. Tidak Setuju    

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 

4. selama ini saya selalu mendapatkan informasi mengenai promosi jabatan  

A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju  

5. saya merasa puas dengan sisitem promosi jabatan di perusahaan ini 

A. samngat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 

III. Produktivitas Kerja 

1. perusahaan memberikan perhatian kepada karyawan yang mempunyai 

produktivitas yang tinggi 

A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 

2. hubungan kerja yang baik dapat mendorong untuk meningkatkan produktivitas 

kerja 

A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 



3. pemberian fasilitas serta jamsostek dan perusahaan kepada karyawan membuat 

saya senang dan tentram dalam bekerja sehingga timbul semangat untuk 

meningkatkan produktivitas kerja 

A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 

4. jumlah hasil dari pekerjaan saya memenuhi target yang telah ditetapkan  

A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 

5. pemberian pujian dan penghargaan dari pimpinan saya dapat meningkatkan 

produktivitas kerja 

A. sangat setuju C. Tidak Setuju  

B. setuju D. Sangat Tidak Setuju 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regression of Agung Setyo Purnomo 
 

Variables Entered/Removedb

X2, X1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summaryb

.728a .530 .504 1.18 2.233
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 



ANOVAb

58.236 2 29.118 20.823 .000a

51.739 37 1.398
109.975 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

5.202 1.863 2.793 .008
.327 .110 .438 2.963 .005 .582 1.718
.390 .159 .363 2.459 .019 .582 1.718

(Constant)
X1
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

Collinearity Diagnosticsa

2.981 1.000 .00 .00 .00
1.554E-02 13.847 .25 .67 .01
3.834E-03 27.882 .75 .33 .99

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) X1 X2
Variance Proportions

Dependent Variable: Ya. 
 

Residuals Statisticsa

13.21 17.71 15.28 1.22 40
-1.91 3.07 2.22E-16 1.15 40

-1.688 1.996 .000 1.000 40
-1.615 2.597 .000 .974 40

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Ya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regression for Heteroschedasticity Test 
 

Variables Entered/Removedb

X2, X1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 
 

Model Summaryb

.215a .046 -.005 .7911
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 
 



ANOVAb

1.123 2 .562 .897 .416a

23.157 37 .626
24.280 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 
 

Coefficientsa

-.268 1.246 -.215 .831
6.796E-02 .074 .194 .921 .363
1.562E-02 .106 .031 .147 .884

(Constant)
X1
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 
 

Casewise Diagnosticsa

3.084 3.07
Case Number
5

Std. Residual ABS_RES

Dependent Variable: ABS_RESa. 
 

Residuals Statisticsa

.5470 1.2212 .8285 .1697 40
-.9168 2.4399 2.220E-17 .7706 40
-1.659 2.313 .000 1.000 40
-1.159 3.084 .000 .974 40

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: ABS_RESa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations for Validity Test 
 



Correlations

1.000 .549** .422** .113 -.126 .636**
. .000 .007 .486 .437 .000

40 40 40 40 40 40
.549** 1.000 .598** .340* .310 .883**
.000 . .000 .032 .052 .000

40 40 40 40 40 40
.422** .598** 1.000 .292 .026 .747**
.007 .000 . .068 .872 .000

40 40 40 40 40 40
.113 .340* .292 1.000 .131 .502**
.486 .032 .068 . .419 .001

40 40 40 40 40 40
-.126 .310 .026 .131 1.000 .427**
.437 .052 .872 .419 . .006

40 40 40 40 40 40
.636** .883** .747** .502** .427** 1.000
.000 .000 .000 .001 .006 .

40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

A1

A2

A3

A4

A5

X1

A1 A2 A3 A4 A5 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations for Validity Test 
 



Correlations

1.000 -.288 .159 .330* .268 .483**
. .071 .327 .038 .095 .002

40 40 40 40 40 40
-.288 1.000 .042 .247 .419** .417**
.071 . .799 .124 .007 .008

40 40 40 40 40 40
.159 .042 1.000 .521** -.053 .630**
.327 .799 . .001 .744 .000

40 40 40 40 40 40
.330* .247 .521** 1.000 .120 .881**
.038 .124 .001 . .462 .000

40 40 40 40 40 40
.268 .419** -.053 .120 1.000 .431**
.095 .007 .744 .462 . .005

40 40 40 40 40 40
.483** .417** .630** .881** .431** 1.000
.002 .008 .000 .000 .005 .

40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

B1

B2

B3

B4

B5

X2

B1 B2 B3 B4 B5 X2

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations for Validity Test 
 



Correlations

1.000 .035 .407** -.093 -.148 .611**
. .832 .009 .570 .362 .000

40 40 40 40 40 40
.035 1.000 -.235 .336* .196 .376*
.832 . .144 .034 .225 .017

40 40 40 40 40 40
.407** -.235 1.000 -.053 -.170 .596**
.009 .144 . .746 .293 .000

40 40 40 40 40 40
-.093 .336* -.053 1.000 .170 .391*
.570 .034 .746 . .293 .013

40 40 40 40 40 40
-.148 .196 -.170 .170 1.000 .362*
.362 .225 .293 .293 . .022

40 40 40 40 40 40
.611** .376* .596** .391* .362* 1.000
.000 .017 .000 .013 .022 .

40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

C1

C2

C3

C4

C5

Y

C1 C2 C3 C4 C5 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 



 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A1                2.7250          .7506        40.0 
  2.     A2                2.5000          .7161        40.0 
  3.     A3                2.6000          .7779        40.0 
  4.     A4                2.3250          .4743        40.0 
  5.     A5                2.4750          .7506        40.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       12.6250     5.0609     2.2496          5 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .6400 
 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B1                2.9000          .4414        40.0 
  2.     B2                3.2250          .4229        40.0 
  3.     B3                3.0750          .4743        40.0 
  4.     B4                2.9500          .8458        40.0 
  5.     B5                3.1000          .3038        40.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       15.2500     2.4487     1.5648          5 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .5321 
 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 



 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     C1                2.6750          .7642        40.0 
  2.     C2                3.3500          .5335        40.0 
  3.     C3                3.0500          .9594        40.0 
  4.     C4                2.9750          .4797        40.0 
  5.     C5                3.2250          .6975        40.0 
  
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       30.5500    11.2795     3.3585          5 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .6334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normality Test 
 
 



0

2

4

6

8

10

12

14

-2 -1 0 1 2 3

Series: Residuals
Sample 1 40
Observations 40

Mean     1.65E-15
Median -0.300093
Maximum  3.070484
Minimum -1.910150
Std. Dev.   1.151804
Skewness   1.017756
Kurtosis   3.858105

Jarque-Bera  8.132760
Probability  0.017139
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