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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Sidomuncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada 

tahun 1940, dikelola oleh Rakhmat Sulistio di Yogyakarta yang dibantu 

oleh tiga orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu 

yang lebih praktis, mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk 

yang serbuk yang lebih praktis, maka pada tahun 1951 didirikan 

perusahaan sederhana dengan nama Sidomuncul yang berarti “Impian 

yang Terwujud” dengan lokasi di Jl. Mlaten Trenggulun, Semarang. 

Produk yang pertama dilluncurkan dan menjadi andalan pabrik ini 

adalah Jamu Tolak Angin, produk buatan Ibu Rakhmat mulai disukai dan 

melekat dihati masyarakat sekitar dan permintaanpun selalu meningkat, 

akhirnya pabrik yang berada di Jl. Mlateng Trenggulung tidak mampu 

menampung permintaan pasar yang terus meningkat. Maka dari itu di 

tahun 1984 pabrik dipindahkan ke Lingkungan Industri Kecil di Jl. 

Kaligawe, Semarang. Guna mengkoordinir demand pasar yang terus 

bertambah, pabrik mulai dilengkapi dengan mesin-mesin modern, 

demikian pula jumlah karyawannya ditambah sesuai dengan kapasitas 

yang dibutuhkan (kini jumlah karyawan mencapai lebih dari 2000 orang). 

Untuk mengantisipasi kemajuan dimasa yang akan dating, dirasa 

perlu untuk membangun unit pabrik yang lebih besar dan modern, maka 
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tahun 1997 diadakan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru di 

Klepu, Ungaran oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan disaksikan 

Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan saat itu, Drs. Wisnu 

Katim. Pabrik ini memiliki luas 29 ha dan pada tanggal 11 November 2000 

diresmikan oleh Mentri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik 

Indonesia, dr. Achmad Sujudi. Saat peresmian pabrik, Sidomuncul 

menerima sekaligus dua sertifikat yaitu, Cara Pembuatan Obat Tradisional 

yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) setara 

dengan farmasi, dan sertifikat inilah yang menjadikan PT. Sidomuncul 

sebagai satu-satunya pabrik jamu yang berstandart farmasi. Lokasi pabrik 

ini sendiri terdiri dari bangunan pabrik seluas 7 hektar, lahan Agrowisata 

1,5 hektar dan sisanya menjadi kawasan pendukung lingkungan pabrik. 

Secara pasti PT. Sidomuncul bertekad untuk mengembangkann 

usaha di bidang jamu yang benar dan baik, serta menjadi lebih 

berkosentrasi dan inovatif, untuk memberikan jaminan kualitas, setiap 

langkah produksi mulai barang dating, hingga produk sampai ke pasaran, 

dilakukan dibawah pengawasan yang ketat, sehingga seluruh karyawan 

juga bertekad untuk mengadakan perbaikan setiap saat, sehingga 

diharapkan semua yang dilakukan dapat lebih baik dari sebelumnya. Saat 

ini PT. Sidomuncul didukung lebih dari 2000 karyawan dengan tingkat 

pendidikan bervariasi dan ditempatkan sesuai dengan keahlian, 

kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Sebagai pendukung, 

Sidomuncul juga memiliki tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti 
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biologi, ekonomi, farmasi, kedokteran, pertanian, hukum, teknologi 

pangan, teknik kimia, teknik elektro, dll. 

 Visi dan Misi 

Visi : 

Menjadi industri jamu yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat 

lingkungan. 

Misi : 

a. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang herbal tradisional 

b.Mengembangkan research/penelitian yang berhubungan dengan 

pengembangan pengobatan dengan bahan-bahan alami 

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membina 

kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami dan 

pengobatan secara tradisional 

d. Ikut mendorong pemerintah/instasi resmi agar lebih berperan dalam 

pengembangan pengobatan tradisional 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Sidomuncul 

Tbk Semarang, bagian produksi packing yang berjumlah 50 orang dan 

semuanya berjenis kelamin perempuan. Responden telah mengisi 

kuesioner dan kemudian akan di identifikasi berdasarkan usia, lama 

bekerja dan pendidikan. 

4.2.1 Usia dan Lama Bekerja Responden 
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Keterkaitan umur dengan perilaku individu di lokasi kerja 

biasanya adalah sebagai gambaran akan pengalaman dan tanggung 

jawab individu. Tabulasi lama bekerja dan usia responden dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel. 4.1 

Tabel Usia dan Lama Bekerja Responden 

Lama Bekerja 

(tahun) 

Umur (tahun) 

Total 
30 – 35 36 – 40 41 - 45 46 - 50 

1 – 5 2 0 0 0 2 

6 – 10 6 4 0 0 10 

11 – 15 0 14 4 4 22 

16 – 20 0 0 7 6 13 

21 - 25 0 0 0 3 3 

Total 8 18 11 9 50 

      Sumber data: data primer tahun 2017 yang diolah 

  

Menurut tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa karyawan 

terbanyak di bagian produksi packing berumur kisaran 36-40 tahun, 

dimana pada usia tersebut adalah usia produktif seseorang bekerja, 

dengan lama bekerja sekitar 11-15 tahun.  
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4.2.2 Jenis Kelamin dan Pendidikan Responden 

Berikut adalah tabel mengenai pendidikan dan jenis kelamin 

responden : 

Tabel. 4.2 

Tabel Jenis Kelamin dan Pendidikan Responden 

Jenis Kelamin Pendidikan Jumlah Responden 

 

PEREMPUAN 

SLTA / SMA 48 

Diploma 2 

Sarjana 0 

Total 50 

 

Seperti yang sudah dijelaskan pada gambaran umum 

responden sebelumnya, dikatakan bahwa karyawan bagian produksi 

packing berjenis kelamin perempuan seluruhnya, dengan tingkat 

pendidikan terbanyak di SLTA/SMA yang berjumlah 48 orang, dan 

2 orang di tingkat pendidikan Diploma. 

4.3 Analisis Diskriptif 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 50 

responden melalui penyebaran kuesioner. Dalam mendapatkan 

kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban pada variabel akan 

didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana pada lampiran. 

4.3.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja 

Disiplin kerja pada penelitian yang dilakukan diukur mealui 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Hasil tanggapan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel. 4.3 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Disiplin Kerja 

 

NO Pernyataan 

(A) 

Tanggapan (B) Total 

(A*B) 

Rata - rata Kategori 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1. Pekerjaan yang diberikan 

pada saya sudah sesuai 

dengan kemampuan yang 

saya miliki 

19 27 2 2 0 213 4.26 Tinggi 

2. Saya dapat menjadikan 

pemimpin saya sebagai 

teladan dalam bekerja 

13 31 5 1 0 206 4.12 Tinggi 

3. Kompensasi yang diberikan 

oleh perusahaan sudah 

sesuai dengan kontribusi 

saya 

11 28 8 3 0 197 3.94 Tinggi 

4. Perusahaan telah bersikap 

adil kepada seluruh 

karyawannya 

4 24 14 8 0 174 3.48 Tinggi 

5. Atasan saya selalu 

memperhatikan tindakan 

saya agar tidak melanggar 

peraturan 

5 36 8 1 0 182 3.64 Tinggi 

6. Saya menerima sanksi yang 

sesuai dengan kesalahan 

yang saya perbuat 

6 37 3 4 0 195 3.90 Tinggi 

7. Jika saya melakukan 

kesalahan, atasan saya 

dengan tegas menegur atau 

memberi sanksi kepada 

saya 

17 32 0 1 0 215 4.30 Tinggi 

8. Saya memiliki sosialisasi 

yang baik di dalam 

perusahaan 

16 30 4 0 0 212 4.24 Tinggi 

Jumlah 91 245 44 20 0 1594 3.985 Tinggi 

Sumber data: data primer kuesioner tahun 2017 yang diolah 

 

Dari tabel diatas dapat ditunjukan bahwa total skor variabel disiplin 

kerja yang diperoleh sebesar 1594 dengan membagi total skor 

dengan jumlah subyek akan didapat hasil rata – rata sebesar 3.985 . 

Hasil diatas menunjukan bahwa setiap indikator mendapatkan rata 
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– rata yang masuk dalam kategori tinggi, dengan rentang skala ≥ 

3.00 bahkan ada beberapa indikator yang mencapai rata – rata 

>4.00 . Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa disiplin kerja 

karyawan bagian produksi packing tinggi, artinya karyawan telah 

melaksanakan tugas yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, 

karyawan juga selalu menerima arahan dari atasannya agar tidak 

terjadi kesalahan dan karyawan menerima sanksi yang tegas dari 

atasannya apabila melakukan kesalahan. Indikator yang memiliki 

rata – rata tertinggi 4.30 adalah indikator Ketegasan pada 

pernyataan “Jika saya melakukan kesalahan, atasan saya dengan 

tegas menegur atau memberi sanksi kepada saya.” Dengan 

responden menjawab jawaban sangat setuju sebanyak 17 

responden, 32 responden menjawab setuju, dan 1 responden 

menjawab tidak setuju. Hasil dari pernyataan tersebut disikapi oleh 

banyak karyawan untuk tidak melakukan kesalahan, dan bekerja 

secara disiplin agar tidak mendapat teguran atau sanksi. Sedangkan 

untuk indikator Keadilan, sebanyak 4 responden menjawab 

jawaban sangat setuju, 24 responden menjawab setuju, 14 

responden menjawab netral dan 8 responden menjawab tidak 

setuju. Hal ini berarti ada beberapa karyawan yang merasa bahwa 

karyawan belum menerima keadilan di perusahaan secara 

maksimal. Namun terlepas dari hasil rata-rata paling rendah dari 

hasil indikator lainnya pada tabel diatas, indikator keadilan tetap 
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berada di kategori yang tinggi, hanya saja perusahaan diharapkan 

untuk memperhatikan hal tersebut guna untuk meningkatkan 

disiplin kerja pada karyawan. 

4.3.2 Tanggapan Pimpinan Terhadap Variabel Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan pada penelitian yang dilakukan diukur 

mealui hard competency (kontrak sasaran kerja karyawan) dan soft 

competency (penilaian kompetensi individu), dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel. 4.4 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja Karyawan 

NO Pernyataan 

(A) 

Tanggapan (B) Total 

(A*B) 

Rata - rata Kategori 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1. Kuantitas karyawan ini melebihi 

rata-rata karyawan lain 
6 32 7 5 0 189 3.78 Tinggi 

2. Kualitas kerja karyawan ini 

jauh lebih baik dari karyawan 

lain 

4 31 11 4 0 185 3.70 Tinggi 

3. Efisiensi waktu karyawan ini 

melebihi standart yang 

ditetapkan oleh perusahaan 

10 31 8 1 0 200 4.00 Tinggi  

4. Kemampuan karyawan ini 

melebihi standart yang 

ditetapkan dalam pekerjaan 

10 28 9 3 0 195 3.90 Tinggi  

5. Karyawan ini menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu 
15 29 6 0 0 209 4.18 Tinggi  

Jumlah 45 151 41 13 0 978 3.912 Tinggi  

Sumber data: data primer tahun 2017 yang diolah 

Dari hasil tabel variabel kinerja yang diisi oleh atasan, 

karyawan mendapatkan respon yang sangat baik tentang tingginya 

kinerja mereka. Total skor variabel kinerja mendapat rata – rata 
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yang masuk dalam kategori tinggi dengan total skor 3.912. Dari 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan bagian 

produksi packing tinggi, artinya karyawan telah memiliki efisiensi 

waktu yang melebihi standar yang ditetapkan oleh perusahaan, 

karyawan juga telah menunjukan kemampuan yang melebihi 

standar perusahaan, dan karyawan mampu menyelesaikan tugas 

yang diberikan secara tepat waktu. Indikator yang mendapatkan 

rata rata tertinggi adalah indikator ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugas, dimana responden menjawab sangat setuju 

sebanyak 15 responden, 29 responden menjawab setuju, dan 6 

responden menjawab netral, hal ini berarti bahwa karyawan selalu 

menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan dapat dikaitkan dengan 

indikator efisiensi waktu, dimana saat karyawan dapat 

menyelesaikan tugasnya sebelum tenggat waktu yang ditentukan 

dengan hasil yang bahkan dapat melebihi target perusahaan. 

Sedangkan indikator yang mendapat rata – rata terendah adalah 

kualitas yang lebih baik dari karyawan lain, dengan 4 jawaban 

sangat setuju, 31 jawaban setuju, 11 jawaban netral, dan 4 jawaban 

tidak setuju. Hal ini berarti bahwa ada beberapa karyawan yang 

belum menyamai kualitas yang dimiliki oleh karyawan lainnya, hal 

ini membuktikan bahwa atasan bagian produksi packing harus lebih 

meningkatkan kualitas karyawan secara keseluruhan agar kinerja 

karyawan menjadi semakin tinggi. Meskipun mendapatkan nilai 



34 
 

rata – rata terendah, indikator kualitas yang lebih baik dari 

karyawan lain tetap termasuk dalam kategori tinggi yang memiliki 

nilai rata – rata 3.70 lebih dari 3.00 . 

4.3.3 Perhitungan Persamaan Regresi Linear Sederhana 

Berikut ini adalah hasil perhitungan SPSS for Windows versi 

22.0 untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat: 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,863 2,578  2,662 ,011 

DisiplinKerja ,395 ,080 ,582 4,960 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Y = 6,863 + 0,395x 

Berdasarkan hasil penghitungan regresi, dapat dijelaskan 

bahwa nilai koefisien regresi dari variabel disiplin kerja sebesar 

0,395 dan nilainya positif. Semakin karyawan disiplin, maka 

kinerja akan semakin meningkat. Hasil hipotesis penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 nilai tersebut lebih 

kecil sebesar α 0,05 (5%), maka dengan ini hipotesis diterima yang 

artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel 

disiplin kerja terhadap variabel kinerja karyawan. 

4.4 Implikasi Manajerial 



35 
 

Persepsi disiplin kerja pada karyawan bagian produksi packing PT. 

Sidomuncul Tbk termasuk dalam kategori tinggi, artinya bahwa setiap 

karyawan dapat memahami dan menyadari dalam dirinya masing-masing 

mengenai arti disiplin sehingga karyawan berhati – hati dalam melakukan 

pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan 

pemberian sanksi atau hukuman oleh atasan. Tingkat kedisiplinan yang 

tinggi dalam diri karyawan membuat karyawan bekerja secara maksimal, 

dan menghasilkan kinerja yang baik yang berguna untuk mencapai tujuan 

dari perusahaan. 

Persepsi kinerja karyawan yang diisi oleh atasan mengatakan 

bahwa kinerja karyawan bagian produksi packing termasuk dalam kategori 

yang tinggi, dan mendapatkan skor rata – rata 3.912 artinya bahwa setiap 

karyawan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas pekerjaanya 

sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh perusahaan dengan hasil 

yang bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan serta hasil kerja 

karyawan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Melalui hasil penghitungan yang telah dilakukan didapat nilai t 

hitung sebesar 4,960 dengan taraf signifikansi hitung sebesar 0,000 

tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini menolak Ho dan menerima Ha. Pengujian ini secara statistik 

membuktikan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, yang artinya ada pengaruh dari variabel 
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disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sidomuncul Tbk Semarang, 

semakin tinggi disiplin kerja maka kinerja karyawan akan semakin 

meningkat. 

 

  


