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HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

CV. Dwan Offset Semarang adalah sebuah perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang percetakan yang memproduksi  buku, agenda, Al – Quran, 

kalender. Perusahaan memulai instalasi pada bulan Juni 1992. Lokasi CV. Dwan 

Offset Semarang berada di kota Semarang, tepatnya berlokasi di Jln. Srikaton 

Timur 1 kav. 253 Semarang. 

Struktur Organisasi CV. Dwan Offset Semarang digambarkan pada 

gambar 4.1: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi CV. Dwan Offset Semarang.  
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan data-data dari kuesioner yang dibagikan kepada 30 

responden, maka dapat diketahui gambaran umum dari responden atau karyawan 

sebagai berikut: 

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang 

terbesar adalah berusia 31 tahun – 40 tahun dan berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebesar 9 orang (75%), sedangkan yang terkecil adalah 

responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang (25%), 

sedangkan responden yang berusia 41 tahun – 50 tahun yaitu sebanyak 1 

orang (12,5%). Jumlah karyawan yang terbanyak adalah perempuan 

dengan usia 31 tahun – 40 tahun karena CV. Dwan Offset Semarang 

merupakan perusahaan yang bergerak di percetakan sehingga 

memerlukan banyak tenaga perempuan untuk mendesain dengan penuh 

ketelitian, lebih fokus, dan sabar dalam mengerjakan. Hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada  Tabel 4.1 di bawah ini:  



Tabel 4.1 

Jenis Kelamin dan Usia Karyawan 

CV. Dwan Offset Semarang 

  

Usia 

Total 

  

JK 20-30 tahun 31-40 tahun 

41-50 

tahun 

Lebih 50 

tahun 

  Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

Laki-Laki 2 25 3 25 1 12,5 1 50 7 23,33 

Perempuan 6 75 9 75 7 87,5 1 50 23 76,67 

Total 8 100 12 100 8 0 2 0 30 100 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

4.2.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Masa Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa respoden yang terbesar adalah 

responden berjenis kelamin perempuan dengan masa kerja antara 4-6 tahun sebanyak 

14 orang (73,68%), sedangkan yang terkecil adalah responden yang berjenis kelamin 

laki-laki dengan masa kerja antara 1-3 tahun yaitu sebanyak 2 orang (18,18%). Jumlah 

karyawan yang terbanyak adalah perempuan dengan masa kerja antara 1-4 tahun.  Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan berjenis kelamin perempuan 

memiliki loyal pada CV. Dwan Offset Semarang karena mampu bertahan menjadi 

karyawan CV. Dwan Offset Semarang sampai 6 tahun. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada  Tabel 4.2. di bawah ini: 

  



Tabel 4.2 

Jenis Kelamin dan Masa Kerja Karyawan 

CV. Dwan Offset Semarang 

JK 

Masa Kerja Karyawan Total 

1-3 tahun 4-6 tahun  

Jml % Jml % Jml % 

Laki-Laki 2 18,18 5 26,32 7 23,33 

Perempuan 9 81,82 14 73,68 23 76,67 

Total 11 100 19 100 30 100 

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

4.3. Hasil Analisis Deskriptif 

Untuk mengetahui persepsi responden terhadap variabel komunikasi, 

kedisiplinan dan kinerja karyawan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Persepsi Responden terhadap Komunikasi 

NO INDIKATOR 

JUMLAH BOBOT SKOR Kategori 

TS N S   

1 Atasan mengkomunikasikan 
informasi mengenai tugas, 
kebijakan-kebijakan terkait 
organisasi 

0 9 21 81 Efektif 

0 18 63 

2 
Atasan mengkomunikasikan hasil 

kinerja kepada bawahannya. 

1 6 23 82 Efektif 

1 12 69 

3 0 6 24 84 Efektif 



NO INDIKATOR 

JUMLAH BOBOT SKOR Kategori 

TS N S   

Informasi dari atasan dapat  saya 
dipahami 

0 12 72 

4 Saya dengan mudah dapat 
melakukan hubungan komunikasi 
dengan atasan 

0 7 23 83 Efektif 

0 14 69 

5 Setiap kendala pekerjaan  yang 
terjadi saya komunikasikan 
kepada atasan 

0 5 25 85 Efektif 

0 10 75 

  
 

Jumlah Total 

2 99 464  

 

 

 565 

  Skor Rata-Rata 83 Efektif 

 

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas secara keseluruhan skor rata-rata tanggapan  

responden terhadap variabel komunikasi sebesar 83 yang termasuk dalam 

kategori efektif. Hal ini dapat diinterprestasikan bahwa komunikasi para 

karyawan CV. Dwan Offset Semarang yang diukur  dengan 5 indikator yaitu: 

atasan mengkomunikasikan informasi mengenai tugas, kebijakan-kebijakan 

terkait organisasi, atasan mengkomunikasikan hasil kinerja kepada 

bawahannya, informasi dari atasan dapat dipahami oleh karyawan, karyawan 

dengan mudah dapat melakukan hubungan komunikasi dengan atasan dan 

setiap kendala pekerjaan  yang terjadi dapat dikomunikasikan kepada atasan 

sudah efektif. Secara keseluruhan skor tertinggi pada kuesioner 5 dengan jumlah 

skor 85 yang termasuk kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

CV. Dwan Offset Semarang mampu mengkomunikasikan pada atasan dengan 



baik Untuk mengetahui persepsi responden terhadap kedisiplinan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4  

Persepsi Responden terhadap Kedisiplinan 

NO INDIKATOR 

JUMLAH BOBOT SKOR Kategori 

TS N S   

1 Karyawan ini selalu datang ke 
tempat kerja sebelum jam kerja 
dimulai 

3 8 18 73 Tinggi 

3 16 54 

2 Karyawan ini selalu pulang kerja 

sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

2 9 19 77 Tinggi 

2 18 57 

3 Karyawan ini selalu hadir dalam 
bekerja 

1 10 19 78 Tinggi 

1 20 57 

4 Karyawan ini selalu menyelesaikan 
tugas tepat waktunya 

2 9 19 77 Tinggi 

2 18 57 

5 Karyawan ini sering menunda-
nunda waktu kerja 

6 13 11 65 Tinggi 

6 26 33 

6 Karyawan ini selalu patuh dalam 
melaksanakan tugas sesuai 
peraturan yang berlaku. 

9 10 11 62 Tinggi 

9 20 33 

7 Karyawan ini selalu mematuhi 

perintah atasan 

5 12 13 68 Tinggi 

5 24 39 

8 Karyawan ini selalu menggunakan 
seragam yang telah ditentukan 

7 10 13 66 Tinggi 

7 20 39 

9 6 9 15 69 Tinggi 



NO INDIKATOR 

JUMLAH BOBOT SKOR Kategori 

TS N S   

Karyawan ini selalu mengerjakan 
tugas pekerjaan dengan penuh 
tanggung jawab 

6 18 45 

10 Karyawan ini selalu bertanggung 
jawab terhadap tugas dan 
pekerjaan yang diperintahkan oleh 
pimpinan 

5 11 14 69 Tinggi 

5 22 42 

11 Karyawan ini menggunakan  
peralatan  kantor  dengan  baik  
dan  benar. 

4 8 18 74 Tinggi 

4 16 54 

  
 

Jumlah Total 

100 327 680  
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  Skor Rata-Rata 71 Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas secara keseluruhan skor rata-rata tanggapan  

responden terhadap variabel kedisiplinan sebesar 71 yang termasuk dalam 

kategori  kedisiplinan yang tinggi. 

Kedisiplinan para karyawan CV. Dwan Offset Semarang dalam kategori 

tinggi. Kedisiplinan yang diukur dengan 11 indikator memiliki nilai rata-rata 

yang tinggi, indikator tertinggi adalah karyawan selalu hadir dalam bekerja 

dengan skor 78 pada kategori tinggi. 

Untuk mengetahui persepsi responden terhadap kinerja karyawan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

  



Tabel 4.5 

Persepsi Responden terhadap Kinerja Karyawan 

NO INDIKATOR 

JUMLAH BOBOT SKOR Kategori 

TS N S   

1 Karyawan ini mempertanggung 
jawabkan setiap tugas yang 
diberikan 

1 3 26 85 Tinggi 

1 6 78 

2 Karyawan ini mengerjakan 

pekerjaan atau tugas yang 

diberikan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki 

karyawan 

2 3 25 83 Tinggi 

2 6 75 

3 Karyawan ini mengerjakan suatu 
pekerjaan dengan penuh 
perhitungan, cermat dan teliti 

1 2 27 86 Tinggi 

1 4 81 

4 Karyawan ini selalu meminimalisir 
tingkat kesalahan dalam bekerja 

0 4 26 86 Tinggi 

0 8 78 

5 Karyawan ini selalu bekerja sesuai 
dengan standar mutu yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan. 

3 3 24 81 Tinggi 

3 6 72 

6 Tingkat pencapaian volume kerja 
karyawan ini telah sesuai dengan 
harapan perusahaan. 

3 3 24 81 Tinggi 

3 6 72 

7 Karyawan ini mampu 

menyelesaikan jumlah pekerjaan 

seperti yang ditetapkan oleh 

perusahaan 

1 4 25 84 Tinggi 

1 8 75 

8 Karyawan ini memaksimalkan 
pencapaian target yang 
ditargetkan oleh oleh perusahaan 

1 3 26 85 Tinggi 

1 6 78 

9 Kuantitas kerja karyawan ini sudah 
sesuai dengan standar kerja yang 
diharapkan oleh perusahaan 

4 7 19 75 Tinggi 

4 14 57 



NO INDIKATOR 

JUMLAH BOBOT SKOR Kategori 

TS N S   

10 Karyawan ini mengerjakan  tugas 
sesuai       aturan       yang 
ditetapkan 

7 9 14 67 Tinggi 

7 18 42 

 

  



11 Karyawan ini melaksanakan 
pekerjaan  dengan sungguh-
sungguh. 

 

 

1 2 27 86 Tinggi 

1 4 81 

12 Karyawan ini melakukan  cek  dan 
ricek terhadap tugas-tugas yang 
dipercayakan 

0 2 28 88 Tinggi 

0 4 84 

13 Kami   bekerja   bersama-sama   
saat   menjalankan  tugas 

0 2 28 88 Tinggi 

0 4 84 

14 Kami    secara    bersama-sama  
bertanggung  jawab terhadap 
kualitas kerja 

2 6 22 80 Tinggi 

2 12 66 

15 Dalam menjalankan tugas kami 
saling berkontribusi. 

6 11 13 67 Tinggi 

6 22 39 

  
 

Jumlah Total 

64 192 1416  

 

 

 1672 

  Skor Rata-Rata 82 Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 4.5. di atas secara keseluruhan skor rata-rata tanggapan  

responden terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 82 yang termasuk dalam 

kategori tinggi.  Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kinerja karyawan CV. 

Dwan Offset Semarang sudah baik. Secara keseluruhan skor tertinggi pada 

kuesioner 12 dan 13 dengan jumlah skor 88 yang termasuk kategori tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan CV. Dwan Offset Semarang dalam 

kategori tinggi. 



 

4.4. Hasil Analisis Inferensial 

Analisis inferensial dilakukan untuk mengetahui komunikasi dan 

kedisiplinan terhadap kinerja karyawan CV. Dwan Offset Semarang dengan 

menggunakan analisis regresi berganda, dengan hasil: 

Tabel 4.6 

Hasil Perhitungan Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .584 .306  1.911 .067 

Komunikasi .571 .107 .634 5.317 .000 

Kedisiplinan .233 .081 .344 2.882 .008 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

 

Persamaan regresi yang terbentuk adalah: 

Y = 0,584 + 0,571 X1 + 0,233 X2 

Faktor komunikasi (X1) mempunyai faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan dibandingkan dengan kedisiplinan (X2). Hal ini 

dapat dilihat pada angka koefisien komunikasi (X1) sebesar 0,571 lebih besar 

daripada nilai koefisien kedisiplinan (X2) sebesar 0,233. 



Pengujian Hipotesis I 

Hipotesis pertama yang berbunyi” Komunikasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan” memiliki nilai signifikan 0,000, nilai tersebut lebih kecil 

dari  (0,05), maka hipotesis 1 diterima. Artinya semakin efektif komunikasi 

dalam perusahaan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. 

Pengujian Hipotesis II 

Hipotesis kedua yang berbunyi” Kedisiplinan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan” memiliki nilai signifikan 0,008, nilai tersebut lebih kecil 

dari  (0,05), maka hipotesis 2 diterima. Artinya semakin tinggi kedisiplinan 

karyawan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. 

Pengujian Hipotesis III 

Hipotesis ketiga yang berbunyi” Komunikasi dan Kedisiplinan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan” dilakukan dengan 

menggunakan uj F sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Perhitungan Uji F 



Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.438 2 1.219 24.875 .000a 

Residual 1.323 27 .049   

Total 3.761 29    

a. Predictors: (Constant), Kedisiplinan, Komunikasi   

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    

Sumber: data primer yang diolah, 2018 

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan melihat pada nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05, maka hipotesis 3 diterima. Artinya semakin tinggi 

komunikasi  dan kedisiplinan yang baik, maka kinerja karyawan CV. Dwan 

Offset Semarang akan semakin meningkat. 

 

4.5. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komunikasi, kedisiplinan 

terhadap kinerja karyawan CV. Dwan Offset Semarang. 

1. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama: komunikasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, artinya semakin efektif 

komunikasi dalam perusahaan, maka kinerja karyawan akan semakin 

meningkat. 



Menurut Muhammad (2014) komunikasi adalah pesan verbal dan non 

verbal untuk mengubah perilaku kepada pengirim pesan tersebut. Dalam 

perusahaan komunikasi antar pegawai diperlukan karena untuk penyampaian 

pesan apabila karyawan melakukan kesalahan mampu untuk memberikan 

evaluasi supaya dapat bekerja lebih baik. Komunikasi yang baik dapat 

membuat pekerjaan menjadi lebih baik, komunikasi antar karyawan juga 

dapat menumbuhkan rasa kerjasama antar karyawan supaya dapat 

menyelesaikan target yang telah ditentukan perusahaan. Hal tersebut 

memang sekiranya berpengaruh karena dalam perusahaan juga memerlukan 

komunikasi yang baik antar atasan dan bawahan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dibagian perusahaan. 

Pada analisis deskriptif disebutkan ada 5 indikator komunikasi yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Indikator pertama yaitu atasan 

mengkomunikasikan informasi mengenai tugas, kebijakan-kebijakan terkait 

organisasi mendapat jawaban setuju sebanyak 21 orang dari 30 responden. 

Indikator kedua atasan mengkomunikasikan hasil kinerja kepada 

bawahannya mendapat jawaban setuju sebanyak 23 orang dari 30 

responden. Indikator ketiga informasi dari atasan dapat  saya dipahami 

mendapat jawaban setuju sebanyak 24 orang dari 30 responden. Indikator 

keempat mudah dapat melakukan hubungan komunikasi dengan atasan 

mendapat jawaban setuju sebanyak 23 orang dari 30 responden. Indikator 



kelima setiap kendala pekerjaan  yang terjadi saya komunikasikan kepada 

atasan mendapat jawaban setuju sebanyak 25 orang dari 30 responden. 

Berdasarkan tanggapan responden sebagian besar menjawab setuju terhadap 

lima indikator yang membentuk variabel komunikasi. Selain itu dapat 

diketahui bahwa indikator tertinggi adalah kendala pekerjaan yang terjadi 

dikomunikasikan pada atasan dengan skor 85, dan terendah yyaitu atasan 

mengkomuikasikan informasi mengenai tugas, kebijakan – kebijakan terkait 

organisasi dengan skor 81 dengan kategori efektif. 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ardiansyah (2016) 

menemukan bukti bahwa komunikasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

2. Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua: kedisiplinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, artinya semakin tinggi 

kedisiplinan karyawan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat.  

Kelangsungan sebuah organisasi tidak dapat lepas dari kinerja pegawai 

yang baik. Kinerja pegawai lebih banyak dapat dicapai apabila seseorang 

menggunakan pola kerja teratur, disiplin dan konsentrasi. Konsentrasi 

seseorang dalam bekerja dimaksud adalah pemusatan pemikiran terhadap 



pekerjaannya dengan mengesampingkan hal-hal lain yang tidak berhubungan 

dengan pekerjaan tersebut. Untuk mencapai tingkat konsentrasi seorang 

pekerja memerlukan kedisiplinan pegawai dalam bekerja. 

Kinerja individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung 

diantaranya disiplin kerja. Kedisiplinan kerja adalah sikap kejiwaan dari 

seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk 

mengikuti atau memenuhi segala aturan atau keputusan yang telah ditetapkan 

(Sinungan, 2003). Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau 

menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur (Simamora, 

2005). 

Pada analisis deskriptif disebutkan ada 11 indikator kedisiplinan yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Indikator pertama yaitu datang ke 

tempat kerja sebelum jam kerja dimulai mendapat jawaban setuju sebanyak 

18 orang dari 30 responden. Indikator kedua yaitu pulang kerja sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan mendapat jawaban setuju 

sebanyak 19 orang dari 30 responden. Indikator ketiga yaitu selalu hadir 

dalam bekerja mendapat jawaban setuju sebanyak 19 orang dari 30 

responden. Indikator keempat yaitu selalu menyelesaikan tugas tepat 

waktunya mendapat jawaban setuju sebanyak 19 orang dari 30 responden. 

Indikator keenam yaitu selalu patuh dalam melaksanakan tugas sesuai 

peraturan yang berlaku mendapat jawaban setuju sebanyak 11 orang dari 30 



responden. Indikator ketujuh yaitu selalu mematuhi perintah atasan 

mendapat jawaban setuju sebanyak 13 orang dari 30 responden. Indikator 

kedelapan yaitu selalu menggunakan seragam yang telah ditentukan 

mendapat jawaban setuju sebanyak 13 orang dari 30 responden. Indikator 

kesembilan yaitu selalu mengerjakan tugas pekerjaan dengan penuh 

tanggung jawab mendapat jawaban setuju sebanyak 15 orang dari 30 

responden. Indikator kesepuluh yaitu selalu bertanggung jawab terhadap 

tugas dan pekerjaan yang diperintahkan oleh pimpinan mendapat jawaban 

setuju sebanyak 14 orang dari 30 responden. Indikator kesebelas yaitu 

menggunakan  peralatan  kantor  dengan  baik  dan  benar mendapat 

jawaban setuju sebanyak 18 orang dari 30 responden. Berdasarkan 

tanggapan responden sebagian besar menjawab setuju terhadap sebelas 

indikator yang membentuk variabel kedisiplinan. Selain itu dapat diketahui 

bahwa indikator tertinggi adalah karyawan selalu hadir dalam bekerja 

dengan skor 78 pada kategori tinggi. Dan yang terendah adalah karyawan 

selalu patuh dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku 

dengan skor 62. 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Santoso (2014) dan 

Mailiana (2016) menemukan bukti bahwa kedisiplinan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 



3. Pengaruh Komunikasi dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga: komunikasi dan 

kedisiplinan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Semakin efektif komunikasi dan kedisiplinan yang tinggi, maka 

kinerja karyawan CV. Dwan Offset Semarang akan semakin meningkat. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis deskriptif dengan skor 

tertinggi yaitu karyawan melakukan cek dan ricek terhadap tugas – tugas 

yang dipercayakan dan karyawan bekerja bersama-sama saat menjalankan 

tugas dengan skor 88. Dan skor terendah yaitu karyawan mengerjakan tugas 

sesuai aturan yang ditetapkan dan dalam menjalankan tugas karyawan saling 

berkontribusi dengan skor 67. 

Di Era Globalisasi yang memiliki tingkat persaingan bisnis yang 

sangat kompetitif, seringkali ditemukan beberapa masalah yang 

menyebabkan banyak perusahaan mengalami kegagalan, baik yang 

disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan 

kemajuan teknologi maupun yang disebabkan oleh rendahnya kinerja yang 

dihasilkan dari sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. Menurut 

Mangkunegara (2000: 67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Banyak faktor 



yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya adalah komunikasi dan 

kedisiplinan (Siagian, 2003: 103). 

  


