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Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Wilmar Grup Divisi Palm Oil 

Mill di Head Office Jakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan PT. Wilmar Grup Divisi Palm Oil Mill di Head Office Jakarta dengan indikator 

variabel bebas disiplin kerja terhadap variable terikat yaitu prestasi kerja. Sampel penelitian ini 

adalah seluruh karyawan di divisi Palm Oil Mill di Head Office Jakarta. Jumlah responden pada 

penelitian ini adalah 24 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 

non probability sampling. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari uji statistik deskriptif, 

uji hipotesis yang terdiri dari uji signifikasi parameter individual (uji – t) dan uji F, uji koefisien 

determinasi (R2) serta analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisa didapatkan 

kesimpulan bahwa variable bebas “disiplin kerja” berpengaruh positif terhadap variabel terikat 

“prestasi kerja” sehingga dapat dikatakan bahwa Ha diterima, yaitu adanya pengaruh positif 

disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. Wilmar Divisi Palm Oil Mill Head Office 

Jakarta. 
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Hartati L Sianturi / 116208009 

Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Wilmar Grup Divisi Palm Oil 

Mill di Head Office Jakarta. 

This study aims to determine the effect of the influence of work discipline towards work 

performance, case study in PT. Wilmar Group, Palm Oil Mill Division at Head Office Jakarta with 

the independent variable indicator: work discipline and dependent variable: work performance. 

The sample of this research is whole employees in Palm Oil Mill division at Head Office Jakarta. 

The number of respondents in this study are 24 respondents. The sampling technique used is a 

non-probability sampling method. The data analysis technique used consists of descriptive 

statistical tests, hypothesis testing consisting of the individual parameter significance test (t-test) 

and F test, determination coefficient test (R2) and simple linear regression analysis. Based on the 

analysis results, found that independent variable “work discipline” effected dependent variable 

“work performance”, hence the conlcusion comes to, that Ha is accepted, there is a positive and 

significant effect of work discipline towards work performance of PT. Wilmar Division of Palm 

Oil Mill Head Office Jakarta. 

Keywords  : work discipline, work performance 

1. PENDAHULUAN 

Bagi sebuah perusahaan karyawan adalah asset yang sangat berharga, dimana karyawan 

merupakan salah satu inti pemegang peranan cukup penting dalam menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan. Setiap perusahaan pastinya akan selalu melakukan upaya-upaya dalam 

rangka meningkatkan performa perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi yaitu meningkatkan 

produktivitas, dalam upaya peningkatan produktivitas ini, perusahaan akan melakaukan upaya-

upaya terstruktur dengan melihat unsur-unsur penggerak perusahaan tersebut. Salah satu unsur 

penggerak tersebut adalah karyawan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam 

upaya meningkatkan produktivitas perusahaan adalah dengan menganalisa unsur-unsur yang 

mempengaruhi produktivitas dan melakukan analisa sejauh mana produktivitas karyawan yang 

dimilikinya.  

Salah satu unsur yang dapat dipertimbangankan dan dianalisa oleh perusahaan dalam 

rangka melihat dan menilai produktivitas karyawan adalah prestasi kerja karyawan itu sendiri. Dan 
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perlu juga untuk dianalisa hal-hal yang mempengaruhi prestasi kerja tersebut. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Hasibuan (2016) bahwa disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan 

perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat 

pencapaian tujuan perusahaan. Sutrisno (2012) dalam bukunya juga menyatakan bahwa semakin 

baik disiplin kerja karyawan semkain meningkat tingkat prestasi kerja yang dicapainya. Dari 

pendapat tersebut kita melihat bahwa adanya hubungan disiplin kerja dan prestasi kerja dimana 

disiplin kerja itu sendiri adalah kepatuhan dan kereleaan dalam menjalankan dan mengikuti semua 

atauran dan tata tertib di sebuah perusaahan baik lisan dan tertulis (Hasibuan, 2016).  

PT. Wilmar Indonesia adalah perusahaan besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

dengan nama PT. WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk., sebuah corporate besar dimana jenis 

usaha dan industrinya meliputi minyak nabati yaitu minyak yang diolah dari tumbuhan kelapa 

sawit dan juga prduct ini memiliki juga produk turunan seperti, biji tengkawang, minyak 

tengkawang dan minyak nabati spesialitas. Wilmar Indonesia membentuk sebuah divisi yang 

bernama Palm Oil Mill (POM) pada tahun 2010 dan berkantor di Head Office Jakarta. Dalam 

perkembangannya divisi ini telah memiliki sebanyak 24 orang karyawan, tujuan dibentuknya 

divisi ini adalah untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhdap jalannya pabrik pengolahan 

kelapa sawit yang berjumlah 34 pabrik, sehingga sumber daya manusia yang profesional dan 

memiliki disiplin kerja yang tinggi sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam implementasinya 

untuk mencapai produktivitas perusahaan. 

Tabel dan gambar dibawah ini akan menjelaskan bagaimana pencapaian produksi dari 

34 pabrik kelapa sawit Wilmar Grup setelah dibentuknya divisi Palm Oil Mill di Head Office 

Jakarta. 

 

Tabel 1 1 : Hasil Produksi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Wilmar Grup periode 2010 – 2019 

FFB Tph FFA Tph FFA Tph FFA

 (Ton)  (Ton /Jam) (%)  (Ton /Jam) (%)  (Ton) (%)

2010 247,839 49.06 4.47% 45 5% 9% 11%

2011 292,300 49.61 3.42% 45 5% 10% 32%

2012 285,491 42.45 4.34% 45 5% -6% 13%

2013 242,636 43.54 6.49% 45 5% -3% -30%

2014 207,373 48.96 3.69% 45 5% 9% 26%

2015 227,682 55.97 3.83% 45 5% 24% 23%

2016 157,537 58.41 4.15% 45 5% 30% 17%

2017 154,801 59.43 3.66% 45 5% 32% 27%

2018 283,721 59.28 3.91% 45 5% 32% 22%

2019 238,191 59.69 3.66% 45 5% 33% 27%

Total 1,269,304 52.64 4.16% 45 5% 17% 17%

Tahun

Actual Budget Actual vs Budget
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Gambar 1 1: Hasil Produksi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Wilmar Grup periode 2010 - 2019 

 

 

 

Dalam pabrik pengolahan kelapa sawit hal yang paling berkaitan dengan sumber daya 

manusia yaitu pencapaian throughput dan kualitas produksi dikarenakan hal ini berhubungan 

langsung dengan pengoperasian mesin-mesin produksi, sehingga semakin professional sumber 

daya manusia tersebut akan sangat memengaruhi pada pencapaian throughput dan kualitas 

produksi. Jika dilihat dari Gambar 1.1 dan tabel diatas, dari tahun 2014 sampai 2019 terlihat adanya 

peningkatan pencapaian baik throughput maupun kualitas produksi, dan hal ini berkaitan erat 

dengan pembentukan divisi POM yang dimulai dari tahun 2014. Pengawasan terhadap operasional 

produksi yang dilakukan oleh divisi POM telah memberikan peningkatan kualitas dan pencapaian 

produksi yang lebih baik yang berdampak positif baik bagi perusahaan dan karyawan tentunya, 

dimana semakin meningkat produktivitas produksi maka hal ini tentunya dipengaruhi oleh prestasi 

kerja karyawan dan prestasi kerja disinyalir dipengaruhi oleh disipplin kerja. Dari hal ini penulis 

ingin meneliti bagaimana disiplin kerja diimplementasikan oleh divisi tim POM dalam 

melaksankan pekerjaan sehari-hari dan sejauh mana pengaruh disiplin kerja mempengaruhi 

prestasi kerja bagi karyawan Wilmar Grup Divisi Palm Oil Mill di Head Office Jakarta. 

2. LANDASAN TEORI 
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2.1 Displin Kerja 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan 

karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesedian seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan 

(Rivai, 2011). 

Kesediaan seseorang dalam mengikuti semua aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah 

oganisasi baik itu secara tertulis maupun lisan disebut dengan disiplin kerja. (Hasibuan, 2016). 

Kesadaran sendiri jika dilihat artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap mawas diri, 

sadar penuh, memiliki kendali penuh dan mengerti akan apa yang dilakukannya baik itu terhadap 

stimulus baik dari dalam maupun dari luar diri sendiri.  

Kedisplinan adalah kemauan dan kerelaan seseorang dalam melakukan suatu aturan dan 

norma-norma baik yang tertulis secara baku dan lisan (Malayu, 2016). Kesediaan dan kerelaan 

yang dimaksud disini adalah tanpa adanya dorongan dari luar namun secara penuh tanggung jawab 

dia melakukan segala process atkivtiasnya dengan tetap pada koridor, tata tertib, aturan dimana 

dia berada dan pastinya dia melakukan dengan sebaik mungkin. Perusahaan atau sebuah organisasi 

perlu menanamkan kesadaran akan disiplin diri ini dalam semua lini manjerial, baik itu dari 

tingkatan top manejerial, middle manajerial sampai pada bottom manejerial. Hal ini dibutuhkan 

supaya semua yang berpartipisasi dalam prosess kegiatan operasional perusahaan dapat melakukan 

peran masing-masing sebaik mungkin sehingga baik perusahaan, karyawan dapat bekerjasama 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kedisiplinan juga dapat dilihat dari kebiasaan ketepatan waktu seseorang dalam melakukan 

hal-hal yang harus dia lakukan. Contonya dalam lingkungan perusahaan, ketepatan waktu dalam 

kehadiran, pulang sesuai dengan jadwal jam kantor. Kedisplinan juga dapat dilihat dari kepatuhan 

terhadap penggunaan atribut-atribut perusahaan seperti pemakaian seragam perusahaan sesuai 

dengan ketentuan, penyelesaian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jadwal. Hal-hal demikian 

adalah beberap contoh yang dapat dilihat sebagaimaan seorang karyawan memiliki rasa hormat 

dan tanggung jawab terhadap peraturan-peraturan yang berlaku diperusahaan atau organisasi 

tempat dia bekerja. Penyesuain atau kemampuan beradaptasi yang demikian rupa disebut dengan 

disipin kerja (Siagian, 2009). 
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Dari berbagai penjelasan dan penjabaran diatas makan dapat disimpulakan defenisi 

disiplin kerja adalah sikap kerelaan, kepatuhan, kesediaan seseorang mengikuti segala peraturan, 

baik itu yang baku dan non baku, baik yang tertulis mapun lisan di lingkungan perusahaan atau 

organisasi tempat dia bekerja tanpa rasa paksaan, tanpa adanya dorongan dari pihak luar, namun 

dorongan dari dalam diri sendiri karen adaanya kesadaran dan pengontrolan diri. Semakin disiplin 

seseorang akan semakin mudah dia mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

2.2 Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Veithzal Rivai (2014) pada dasarnya indikator yang mempengaruhi karyawan 

yang mempengaruhi tingkatan kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya: kehadiran 

karyawan setiap hari, ketaatan dan peraturan kerja, ketaatan pada standar kerja, tingkat 

kewaspadaan diri dan bekerja etis. 

2.3 Pengertian Prestasi Kerja 

Prestasi kerja berbicara tentang perolehan ataupun pencapaian seseorang baik itu secara 

kualitas maupun kuantitas dalam rangka seorang karyawan menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya yang dia emban sesuai dengan job descripsi yang dilimpahkan kepadanya 

(Mangkunegara, 2013). Menurut Soeprihanto (2010), prestasi kerja adalah upaya yang dilakukan 

sesorang dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai target-target, karakteristik tertentu, sasaran 

yang telah ditentukan dan disepakati bersama sebelumnya. Sutrisno (2009) dalam bukunya 

menjelaskan bahwa prestasi kerja adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk 

menghasilkan sesuatu baik berupa produk atau jasa yang diberikan atau dihasilakn seorang atau 

sekelompok orang. Handoko (2004) juga berpendapt bahwa prestasi kerja adalah suatu upaya yang 

dilakukan untuk memajukan karier, dimana kemajuan karier seseorang sangat ditentukan oleh 

prestasi kerja yang dicapai oleh seorang karyawan.  

Prestasi kerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau lebih melalui suatu upaya 

dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketrampilan dan pengalaman 

yang dimiliki (Hasibuan, 2016). Prestasi kerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting yaitu: 

kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan tugas dan 

ketiga peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. 

 Berdasarkan penjabaran para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah 

pencapaian sesorang atau lebih untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa sesuai dengan 
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ketrampilan dan pengalamanya dimana progress dari upaya yang dilaukan akans selalu 

berorientasi pada target yang telah dietentukan.    

2.4 Indikator Prestasi Kerja 

Prestasi kerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil standar kerja yang telah 

ditetapkan. Sutrisno, (2009) menuturkan hal-hal yang mempengaruhi prestasi kerja sebagai 

berikut: hasil kerja (kualitas & kuanitas kerja), pengetahuan pekerjaan, inisiatif, kecekatan mental, 

sikap dan disiplin waktu dan absensi. 

 Pada hakekatnya unsur-unsur prestasi kerja disebuah perusahaan atau organisasi tidakah 

sama persis hal ini tergantung pada kondisi dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan atau 

organisasi tersebut namun secara garis besar dasar dalam penentuan dan penilian prestasi kerja 

telah dicakup dalam unsur-unsur dijabarkan diatas, jikapun terdapat perbedaan tidak akan terlalu 

jauh. 

2.5 Hungan Disiplin Kerja dengan Prestasi Kerja 

Kedisplinan adalah kemauan dan kerelaan seseorang dalam melakukan suatu aturan dan 

norma-norma baik yang tertulis secara baku dan lisan. Kesediaan dan kerelaan yang dimaksud 

disini adalah tanpa adanya dorongan dari luar namun secara penuh tanggung jawab dia melakukan 

segala process aktivitasnya dengan tetap pada koridor, tata tertib, aturan dimana dia berada dan 

pastinya dia melakukan dengan sebaik mungkin. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat 

tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat 

pencapaian tujuan perusahaan (Hasibuan, 2016). 

Seorang karyawan dengan disiplin diri yang baik akan selalu berusaha melakukan yang 

terbaik dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawabanya. Dalam upaya menjalankan 

disiplin yang baik seorang karyawan tentunya harus taat dan mengikuti semua aturan-aturan dan 

tata tertib disebuah perusahaan atau organisasi, dengan kepatuhan dan keteraturan maka karywan 

tersebut akan menghindari melakukan kesalahan-kesalahn atau pelanggaran yang mungkin terjadi 

yang akan menghambatnya dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam hal 

ini peranan pimpinan juga tidak kalah penting, karena pimpinan harus menjaga bahwa setiap 

bawahannya harus menjalankan disipilin yang baik. Semakin baik disiplin kerja karyawan semkain 

meningkat tingkat prestasi kerja yang dicapainya. (Sutrisno, 2012:105). 



8 
 

Disiplin kerja karyawan berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi kerja karyawan 

AJB BUMIPUTERA 1912. Pembahasan hasil penelitian secara simultan berdasarkan hasil 

penelitian ini, alternatif pertama dapat diketahui bahwa variabel sikap (X) memiliki pengaruh pada 

prestasi kerja (Y). Hal ini bisa dilihat dari nilai Rsquare sebesar 0,458. Hal ini menjelaskan bahwa 

disiplin kerja secara simultan berpengaruh pada prestasi kerja karyawan” (Hadumaris, 2014). 

“Dalam jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh Pengaruh Kepemimpinan 

Motivasi, Kondisi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Kantor Sekretarian 

DPRD Kota Sorong menyimpulka bahwa “Kepemimpinan, Motivasi, dan Kondisi Kerja serta 

Disiplin Kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada 

kantor Sekretariat DPRD Kota Sorong. Secara parsial hanya Kondisi Kerja yang berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Pegawai sedangkan variabel lainnya berpengaruh 

positif dan signifikan” (Salutondok, 2014). 

Dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja dan Kemampuan Kerja 

Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Pada Pegawai Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) Surabaya), menyimpulkan bahwa “Kontribusi disiplin kerja (X1) dan kemampuan kerja 

(X2) adalah sebesar 48.3% terhadap prestasi kerja dan besaran pengaruh signifikasi antara variabel 

bebas disiplin kerja (X1) dan kemampuan kerja (X2) terhadap variabel terikat prestasi kerja 

karyawan (Y) sebesar 0.000 lebih kecil dibandingkan α sebesar 0.05 maka H0 ditolak sehingga 

sampai kepada kesimpulan bahwa variabel disiplin kerja (X1) dan kemampuan kerja (X2) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi kerja karyawan (Y)” (Aulia, dkk 

2013). 

Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Kasus: Pegawai Balai 

Besar Wilayah Sungai Citarum Kota Bandung), menyimpulkan bahwa “disiplin kerja 

dikatakan baik yang ditunjukan dari nilai rata-rata keseluruhan atas pernyataan responden terhadap 

disiplin kerja sebesar 4,14. Sedangkan terhadap prestasi kerja pegawai sangat tinggi, yang 

ditunjukan dari nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,21. Besarnya hubungan disiplin kerja dengan 

prestasi pegawai yang diperoleh dari perhitungan koefisien determinasi adalah sebesar 11.90%” 

(Sukandi, dkk, 2017).  

2.6 Hipotesis 
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Salah satu unsur yang dapat dipertimbangankan dan dianalisa oleh perusahaan dalam 

rangka melihat dan menilai produktivitas karyawan adalah prestasi kerja karyawan itu sendiri. Dan 

perlu juga untuk dianalisa hal-hal yang mempengaruhi prestasi kerja tersebut. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Hasibuan (2016) bahwa disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan 

perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat 

pencapaian tujuan perusahaan. Sutrisno (2012) dalam bukunya juga menyatakan bahwa semakin 

baik disiplin kerja karyawan semkain meningkat tingkat prestasi kerja yang dicapainya. Dari 

pendapat tersebut kita melihat bahwa adanya hubungan disiplin kerja dan prestasi kerja dimana 

disiplin kerja itu sendiri adalah kepatuhan dan kereleaan dalam menjalankan dan mengikuti semua 

atauran dan tata tertib di sebuah perusaahan baik lisan dan tertulis (Hasibuan, 2016).  

Dengan melihat adanya peningkatan hasil produksi di PT. Wilmar Grup setelah 

dibentuknya sebuah divisi yang melakukan pengasawan dan kontroling terhadap jalannya produksi 

terhadap 34 pabrik kelapa sawit, diduga adanya penerapan disiplin yang baik di department POM 

dalam melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari sehingga produktivitas meningkat. Dari 

penjelasan diatas penulis menduga adanya pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja, dengan 

demikian hipotesa sementara adalah: diduga adanya pengaruh positif antara disiplin kerja pada 

prestasi kerja karyawan PT. Wilmar di divisi Palm Oil Mill di Head Office Jakarta. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kuantitatif dimana penelitian ini akan 

disajikan dalam bentuk angka-angka yang akan diolah dengan metode statistika, penelitian yang 

lebih mengarah kepada penyajian data dalam bentuk gambar, grafik dan tabel baik dalam 

pembahasan dan pemecahan masalahanya untuk mencapai kesimpulan penelitian (Sugiyono, 

2006). Dalam teknik pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner dimana para 

responden diberi beberapa pernyataan dan para responden tersebut diminta untuk memberikan 

jawaban untuk pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. 

 Penelitian jika dilihat dari tingkat ekplanasi yaitu hubungan antara variable dibagi menajdi 

tiga bagian yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif dan penelitian assosiatif. Dalam 

penelitian ini motede yang digunakan adalah penelitian asosiatif yaitu penelitian yang akan 

 

Disiplin Kerja (X) 

 

Prestasi Kerja Karyawan (Y) 

Gambar 2 1 : Kerangka Pemikiran 



10 
 

menjelaskan ada tidaknya pengaruh antara satu variable dengan variabel lainnya, dan seberapa 

jauh antara variabel ini mempengaruhi variabel lainnya, dengan kata lain seberapa besar tingkat 

signifikansinya (Sugiyono, 2006). Variabel yang digunakana dalam penelitian ini adalah variabel 

bebas (independent) yaitu disiplin kerja dan variabel terikat (dependent) yaitu prestasi kerja. 

3.1 Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan suatu kegiatan dalam mengubah variable yang diteliti 

kedalam suatu jenis alat ukur atau alat bantu tertentu supaya peneliti lebih mudah mengamati, 

menganalisa secara empiris dalam upaya menghindari kerancuan dalam pengamatannya dan 

pengumpulan datanya. Pengubahan variabel ini untuk menentukan skala pengkuruan yang akan 

digunakan dalam penelitian dalam memudahkan analisa untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 

2016).  Dalam penelitian ini ada terdapat dua variable yaitu variable bebas (independent) yang 

akan disebut menajdi variabel X yaitu disiplin kerja, kemudian variabel yang kedua adalah variable 

terikat (dependent) yang kemudian akan disebut viarable Y yaitu prestasi kerja. Dibawah ini adalah 

tabel indikator dari kedua variable. 

 Disiplin kerja dapat dilihat dari kehadiran, ketaaantan terhadap peraturan, ketaatan pada 

standar kerja, kewaspadaan diri bekerja dengan etis, sedangkan prestasi kerja dapat dilihat dari 

hasil kerja baik secara kualitas dan kuantitas, pengetahuan akan pekerjaan, inisiatif, kecekatan 

mental, sikap dan disiplin diri. (Pipin, 2017). Indikator-indikator tersebut yang akan dituangkan 

penulis dalam kuesioner yang akan didistribusikan ke responden. 

Tabel 3 1: Indikator Disiplin Kerja (X) 

 
Sumber: Jurnal Pipin (2017) 

Variable Indikator Sub Indikator Skala Ukuran

Kehadiran
Tingkat Kehadiran dan tepat waktu dalam bekerja 

Karyawan dalam bekerja.
Skala Likert

Ketaatan dan 

Peraturan

Tidak melangar prosedur kerja dan mengikuti 

pedoman kerja yang ditetapkan.
Skala Likert

Ketaatan pada 

standar kerja
Besarnya tanggung jawab terhadap tugas pekerjaan. Skala Likert

TingkatKewaspada

an Diri

Bekerja dengan hati-hati, teliti dan mengunakan 

waktu dengan efektif serta efisien.
Skala Likert

Bekerja Etis Melakukan tindakan yang pantas terhadap siapapun. Skala Likert

Indikator Variabel Disiplin Kerja

Disiplin 

Kerja 

Karyawan
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Tabel 3 2:  Indikator Prestasi Kerja (Y) berdasarkan Jurnal Pipin (2017) 

 
Sumber: Jurnal Pipin (2017) 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Uji Validitas 

a) Hasil Uji Validitas Disiplin Kerja 

 Diketahui nilai thitung dari sembilan buah pernyataan variabel disiplin kerja adalah masing-

masing Item_1: 0,676, Item_2: 0,435, Item_3: 0,460, Item_4: 0,781 dan Item_5: 0,748, Item_6: 

0,709, Item_7: 0,814, Item_8: 0,664, Item_9: 0,601 yang menandakan keseluruhan korelasi dari 

variabel nilai lebih besar dari r tabel. Sesuai dengan syarat pengambilan keputusan uji validitas 

maka dapat dikatan bahwa semua item pernyataan dalam elemen-element pernyataan diatas yaitu 

variable disiplin kerja ini dinyatakan valid dan tentunya memenuhi kriteria uji validitas (lolos uji 

validitas) dikarenakan nilai thitung > rtabel yaitu 0, 404 dengan sample 24 responden. 

b) Hassil Uji Validitas Prestasi Kerja 

 Diketahui nilai thitung dari tiga belas buah pernyataan variabel prestasi kerja kerja adalah 

masing-masing Item_1 : 0,683, Item_2 : 0,713, Item_3 : 0,679, Item_4 : 0,701 dan Item_5 : 0,645, 

Item_6 : 0,528, Item_7 : 0,622, Item_8 : 0,606, Item_9 : 0,739, Item_10 : 0,515, Item_11 : 0,570 , 

Item_12 : 0,669, Item_13 : 0,766 yang menandakan keseluruhan korelasi dari variabel nilai lebih 

besar dari r tabel. Sesuai dengan syarat pengambilan keputusan uji validitas sehingga dapat 

dinyatakan bahwa mua item pernyataan dalam elemen-element pernyataan diatas yaitu variable 

prestasi kerja ini dinyatakan valid dan tentunya memenuhi kriteria uji validitas (lolos uji validitas) 

dikarenakan nilai thitung > rtabel yaitu 0, 404 dengan sample 24 responden. 

Variable Indikator Sub Indikator Skala Ukuran

Hasil Kerja Tingkat kualitas dan kuantitas hasil kerja karyawan. Skala Likert

Pengetahuan 

Pekerjaan

Tingkat pengetahuan yang mempengaruhi kulitas 

dan kuantitas kinerja karyawan.
Skala Likert

Inisiatif
Tingkat inisiatif dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan khususnya ketika masalah muncul.
Skala Likert

Kecekatan Mental
Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima 

instruksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja 
Skala Likert

Sikap
Tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan.
Skala Likert

Disiplin Waktu dan 

Absensi
Tingkat kecepatan waktu dan tingkat kehadiran Skala Likert

Indikator Variabel Disiplin Kerja

Disiplin 

Kerja 

Karyawan
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4.2 Hasil Uji Realibilitas 

 Tingkat kehandalan suatu instrumen atau elemen penelitian dapat diuji konsistensinya, 

pengujian ini disebut dengan uji reliabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk melihat realibilitas dari 

data variable yang diteliti, jika setelah melakukan pengujian berulang didapatkan hasil yang sama 

atau konsisten maka hasil pengujian tersebut dikatan realiabe, (Sugiono, 2005). Dalam pengujian 

ini, peneliti menggunakan aplikasi untuk mengolah data-data dari variable yang akan diuji yaitu 

SPSS Statistic 25.0 for windows. Poin-poin dalam semua pernyataan yang telah melewati uji 

validitas dan dinyatakan valid atau lolos uji akan ditentukan realibilitasnya dengan cara:  

- Jika r alpha > r tabel, maka pertanyaan reliable 

- Jika r alpha < r tabel, maka pertanyaan tidak reliable 

Dalam penelitian ini, jenis uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan jenis internal 

consistency Alpha Cronbach diukur dari skala 0-1. Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa 

dapat dipercayanya suatu instrumen penelitian. Output dari uji realibilitas dengan internal 

consistenty dengan Alpha Cronbach dapat dilihat di tabel dibawah ini yang diolah dengan SPSS 

Statistic 25.0 for windows. 

Tabel 4 1: Hasil Uji Realibilitas 

 
Tabel diatas adalah output Cronbach’s Alpha yang diolah dengan SPSS versi 25.0, dimana 

pada tabel diatas menunjukan bawa nilai dari Cronbach’s Alpha untuk variable bebas displin kerja 

adalah 0,826 dan variable prestasi kerja 0,883. Dengan nilai tersebut dapat dijabarkan bahwa kedua 

variable yang diteliti dalam penelitian ini adalah reliable karena nilai tersebut lebih besar dari 

0,600 dimana berdasarkan pertimbangan pengambilan keputusan realibilitas yaitu r alpha > r tabel, 

dimana 0,826 dan 0,883 lebih besar dari 0,600 maka dapat dinyatakan item-item tersebut adalah 

realible.  

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

a) Hasil Uji Normalitas dengan metode Kolmogorov – Smirnov 

Cronbach's Alpha N of Items

Disiplin Kerja 0.826 9

Prestasi Kerja 0.883 13

Hasil Uji 

Reabilitas

Reliability Statistics
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Tabel 4 2: Uji Kolmogorov – Smirnov 

  
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan bantuan olah data oleh Statistic 25.0 for windows, 

diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,200 > 0,05 maka dapat disimipulkan Ho (nilai residual) 

berdistribusi normal.  

Jika melihat dari output diatas dimana nilai signifikasi yang didapat adalah 0,200 dan nilai 

ini tentunya lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan tujuan uji normalitas itu sendiri dapat 

dikatakan bahwa kedua variable yang diuji dalam penelitian ini baik itu variable independent dan 

dependent berdistribusi normal dan hal ini tentunya tidak akan memberikan penurunan kepada 

hasil uji statistik berikutnya.  

Gambar 4 1: Histogram Dependent Variable Prestasi Kerja 

 
 Uji graphic Histogram di atas menggambarkan data diagram garis melengkung 

membenuk lonceng terbalik dan titik tertinggi pada garis melengkung sejajar dengan 0, serta 

banyakanya angka di sebelah 0 sama banyaknya (balance) sehingga dapat disimpulkan asumsi 

normal. 

Unstandardized 

Residual

24

Mean 0.0000000

Std. 

Deviation

3.29813185

Absolute 0.074

Positive 0.074

Negative -0.067

0.074

.200
c,d

Test Statistic

Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N

Normal 

Parameters
a,b

Most Extreme 

Differences

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.
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Gambar 4 2: P-Plot Of Regression Standardilized Residual Prestasi Kerja 

 
Berdasarkan hasil output pada gambar diatas bahwa penyebaran titik di sekitar garis 

diagonal dan mendekati garis artinya model regresi pada hipotesis ini dapat memenuhi asumsi 

normal. 

b) Hasil Uji Normalitas Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini uji heteroskedastissitas model regresi hipotesis pengaruh disiplin kerja 

pada prestasi kerja PT. Wilmar Indonesia Divisi Palm Oil Mill di Head Office Jakarta menunjukan 

hasil Scatterplot seperti yang terlihat pada gambar. 

Gambar 4 3: Scatterplot Prestasi Kerja 

 
Output Scatterplot SPSS versi 25.0 diatas memberikan gambaran bahwa tidak ada pola 

tertentu yang terbentuk dalam grafik, adapun bentuk yang terjadia dalah titik-titik menyebar dan 

tidak membentuk pola apapun, baik melebar, menyempit, bergelombang, dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas dan hipotesa dapat diterima.   

4.4 Hipotesis Penelitian 

a) Uji Regresi Linear Sederhana 
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Tabel 4 3: Analisa Regresi Linear Sederhana 

 
Hasil Regresi adalah Y = α + 𝑏X  

Y = 6,973 + 0,568 X 

Berdasarkan pengambilan keputusan dalam Uji Regresi Sederhana 

1) Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 

> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Disiplin Kerja (X) berpengaruh terhadap variable 

Prestasi Kerja (Y). 

2) Berdasarkan nilai t, diketahui nilai thitung sebesar 4,943 > ttabel 2,048 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variable Disiplin Kerja (X) berpengaruh terhadap variable Prestasi Kerja (Y). 

b) Uji Determinasi 
Tabel 4 4: Hasil analisis koefisisen determinasi (R2 

 
 Interpretasi dari Model Summary yaitu, nilai R Square sebesar 0,526, model yang dibangun 

menunjukkan bahwa variabel Disiplin Kerja dengan Prestasi Kerja karyawan PT. Wilmar 

Indonesia Divisi Palm Oil Mill di Head Office Jakarta berpengaruh sebesar 50% dan sisanya 50% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

c) Uji Partial  
Tabel 4 5: Hasil uji signifikasi parameter individual (Uji – t) 

 
Berdasarkan dari hasil output di atas bahwa nilai dari thitung variabel disiplin kerja adalah 

4,943 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) 

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 6.973 6.460 1.079 0.292

Prestasi Kerja 0.568 0.115 0.725 4.943 0.000

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Coefficients
a

1

a. Dependent Variable: Disiplin Kerja

R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error of 

the Estimate

1 .725
a 0.526 0.505 2.64149

Model Summary

Model

a. Predictors: (Constant), Prestasi Kerja

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 6.973 6.460 1.079 0.292

Prestasi Kerja 0.568 0.115 0.725 4.943 0.000

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Coefficients
a

1

a. Dependent Variable: Disiplin Kerja
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adalah 2,048 sehingga thitung > ttabel (4,943 > 2,048) dan tingkat signifikansi < 0,05 atau (0,002 < 

0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa Ha diterima atau ada pengaruh antara disiplin kerja dengan 

prestasi kerja karyawan PT. Wilmar Divisi Palm Oil Mill Head Office Jakarta. 

4.5 Pembahasan 

 Dalam penelitian ini hasil yang didapat dari hasil uji Parsial (Uji T) bahwa nilai dari thitung 

variabel disiplin kerja adalah 4,943 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan ttabel pada 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) adalah 2,048 sehingga thitung > ttable bel (4,943 > 2,048) dan 

tingkat signifikansi < 0,05 atau (0,002 < 0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa Ha diterima atau 

ada pengaruh antara disiplin kerja dengan prestasi kerja karyawan PT. Wilmar Divisi Palm Oil 

Mill Head Office Jakarta. Dengan demikian pendapat Hasibuan (2016), yang mengatakan “disiplin 

karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan 

menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan” dan juga pernyataan 

(Sutrino, 2012:105) dalam bukunya yang menyatakan “semakin baik disiplin karyawan maka 

semakin tinggi prestasi kerja yang akan dicapainya”. Hasil penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian sebelumnya Aulia (2013) yang menyimpulkan bahwa prestasi kerja karyawan secara 

bersama-sama dipengaruhi disiplin kerja dan kemampuan kerja. Hal ini terjadi karenaa adanya 

adanya gabungan dari hasil kerja, pengetahuan pekerjaan yang baik, memiliki inisisatif yang baik, 

kecekatan mental dan sikap berasal dari disiplin diri yang tanpa adanya paksaan dari luar namun 

semua dilakukan untuk mencapai target yang ditentukan dan tentunya didukung oleh kemampuan 

dan ketrampilan intelektual yang dimiliknya.  Parhusip (2014) juga menyakatakan bahwa disiplin 

kerja memberi pengaruh yang positif terhadap prestasi kerja dimana semakin baik tingkat perilaku 

disiplin kerja maka prestasi kerja juga akan meningkat (Pipin, dkk 2017), adanya hubungan yang 

kuat antara disiplin kerja dan prestasi kerja.  

Unsur-unsur pengukuran disiplin kerja yang yang dijelaskan dibawh ini yang merupakan 

pemberi pengaruh terhadap prestasi kerja seperti dijelaskan Sutrisno (2009) dalam bukunya yaitu:    

1. Hasil kerja baik berupa kualitas dan kuantitas yang baik diman karyawan akan selalu 

berusaha menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai target yang ditentukan, semakin baik 

seorang karyawan melakukan tugas dan tanggung jawabnya baik secara kualitas dan kuantitas 

maka akan semakin meningkatkan prestasi kerjanya.  
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2. Pengetahuan pekerjaan yang baik akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan tersebut 

sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja.  

3. Inisiatif, semakin penuh inisiatif seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya akan 

semakin baik juga prestasi kerjanya terutama ketika menghadapi kesulitan, karyawan tersebut 

akan menghasilkan ide-ide dalam memecahkan dan menghadapi kesulitan tersebut. 

4. Kecekatan Mental mental yang baik membuat seorang karyawa mudah dalam menerima 

instruksi artinya semakin jelas instruksi yang diterima, maka tingkat pengertiannya akan 

pekerjaanya akan meningka dan terhindar dari miss komunikasi sehingga akan 

mempermudahnya dalam menjalankan tugas dan apda akhirnya dapat meningkatkan prestasi. 

5. Sikap, seorang karyawan dengan sikap yang baik ditandai dengan selalu positif dalam 

melakukan tanggung jawab, memiliki semangat kerja yang tinggi, memberi pengaruh yang 

baik terhadap lingkungannya. 

6. Disiplin Waktu dan Absensi, ketepatan waktu dan absensi yang baik merupakan unsur 

penting dalam meningkatkan prestasi kerja. 

  Hasil penelitian menunjukan semua semua unsur pengukuran disiplin kerja diatas memberi 

pengaruh terhadap prestasi kerja, sehinga penelitian yg dilakukan terhadap karyawan PT. Wilmar 

Grup Divisi Palm Oil Mill di Head Office Jakarta dari uji t didapatkan bahwa variabel disiplin 

kerja adalah 4,943 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan ttabel pada tingkat kepercayaan 

95% (α = 0,05) adalah 2,048 sehingga thitung > ttable bel (4,943 > 2,048) dan tingkat signifikansi < 

0,05 atau (0,002 < 0,05). Seorang karyawan dengan disiplin kerja yang baik akan memiliki hasil 

kerja yang baik, baik itu secara kuantitas dan kualitas, memiliki pengetahuan kerja yang mumpuni, 

memiliki inisisatif yang baik, kecekatan mental yang baik, sikap dan disiplin waktu dan absesnsi 

yang baik makan karyawan tersebut akan mengalami peningkatan prestasi kerja.   

Dan hasil pengujian R2 adalah bahwa disiplin kerja di PT. Wilmar Wilmar Divisi Palm Oil 

Mill Head Office Jakarta berpengaruh sebanyak 50% terhadap terhadap prestasi kerja sementara 

sisanya 50% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dengan demikian sudah selayaknya PT. 

Wilmar harus memberi perhatian lebih dalam peningkatan disiplin karyawan, melakukan evalusasi 

secara berkala untuk melihat sejauh mana tingkatan disiplin kerja karyawan, meningkatkan budaya 

organisasi yang mengacu pada mutu atau disiplin kerja, dan memberi perhatian lebih terhadap 

faktor-faktor yang  mempengaruhi disiplin kerja sehingga perusahaan akan terbantu dalam 

pengambilan keputusan dan mitigasi resiko yang pada akhirnya untuk perusahaan mencapai tujuan 

organisasi yaitu peningkatan produktivitas. 
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5. KESIMPULAN, IMPLIKASI MANEJERIAL DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya berpengaruh positif disiplin kerja terhadap 

prestasi kerja karyawan di PT. Wilmar Indonesia Divisi Palm Oil Mill Head Office Jakarta dimana 

semakin baik tingkat disiplin kerja karyawan maka prestasi kerja karyawan tersebut juga akan 

mengalami kenaikan, semakin baik, taat dan bertanggung jawab seorang karyawan terhadap 

disiplin dan peraturan, tertulis maupun lisan, baku atau non baku akan memberi pengaruh yang 

baik terhadap prestasi kerja karyawan, yang secara simultan berkontribusi terhadap perusahaan 

secara general, dengan semakin banyak karyawan yang disiplin kerjanya meningkat maka prestasi 

kerja karyawan juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan  

membantu percepatan perusahaan mencapai tujuan organisasi dan upaya bertahan ditengah 

persaingan bisnis, bahkan tidak menutup kemungkinan meningkatkan daya saing perusahaan 

dalam pengembangan dan perluasan area bisnis. 

5.2 Implikasi Manejerial 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan, maka beberapa implikasi manajerial bagi 

perusahaan PT. Wilmar Indonesia Divsi Palm Oil Mill Head Office Jakarta yang diajukan sebagai 

berikut: 

1. PT. Wilmar Grup Divsi POM untuk dapat memberi perhatian lebih dalam pengembangan 

budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas disiplin kerja sehingga dengan demikian 

diharapkan akan memberi kontribusi yang positif juga terhadap kinerja karyawan. 

2. PT. Wilmar Grup Divsi POM untuk melakukan penilaian terhadap tingkat disiplin karyawan 

secara berkala karena dengan megetahui tingkat kedisiplinan karyawan maka perusahaan akan 

mendapatkan gambaran umum prestasi kerja karyawan sehingga perusahaan dapat mengambil 

langkah dalam mitigasi resiko dan pengambilan keputusan dalam pengembangan dan 

pembinaan karyawan. 

3. PT. Wilmar Grup Divsi POM agar meningkatkan perhatian terhadap disiplin kerja 

karyawannya agar para karyawan lebih memiliki kesadaran dan tanggung jawab peraturan dan 

tata tertib perusahaan.  

4. PT. Wilmar Grup Divsi POM untuk memperhatikan juga faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan misalnya: motivasi, kompensasi, lingkungan kerja dan 

lain-lain.  
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5. Agar pimpinand di PT. Wilmar Grup memberikan contoh displin kerja yang baik dengan patuh, 

taat dan mengikuti semua peraturan yang berlaku sehingga diharapkan memberikan pengaruh 

juga terhadap kedisiplinan karyawan, dengan demikian akan meningkatkan kinerja karyawan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini yaitu:  

a. Bagi para peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi prestasi 

kerja karyawan selain dari pada variabel yang diteliti misalnya: motivasi, kompensasi, 

lingkungan kerja dan lain-lain. 

b. Menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama. 
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