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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Hasil Umum Objek penelitian 

       Setelah hampir 57 tahun Bank pembangunan Daerah Jawa timur (Bank Jatim) 

berdiri secara perseorangan dan sudah 28 tahun Bank pembangunan Daerah Jawa 

timur (Bank Jatim) berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan 

menjadi Bank Devisa di Jawa Timur. Bank Jatim tidak hanya bisa bertahan namun 

juga bisa tumbuh dan berkembang di dunia perbankan dan mampu bersaing 

dengan bank BUMN atau Swasta lainnya. 

       Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan 

dengan nama  Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 

1961 dengan akta yang di buat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 

Agustus 1961. Dengan Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan 

potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-

sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang 

optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta 

memberikan jasa-jasa perbankan lainnya 

4.1.2  Struktur Organisasi 

      Struktur organisasi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank 

Jatim) Kantor Pusat adalah  
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Gambar 2 

Struktur Organisasi Perusahaan 
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4.1.3  Visi dan Misi Perusahaan 

       Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) mempunyai visi dan 

misi sebagai landasan bagi perusahaan. Di bawah ini yang di pegang oleh Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) dalam menjalankan perusahaan 

perbankannya : 

1. Visi Perusahaan 

Menjadi “ Bank Regional terbaik ” 

2. Misi Perusahaan 

1. Meningkatkan pangsa pasar 

2. Meningkatkan profesionalisme yang tinggi dan berorentiasi pada kebutuhan 

pasar 

3. Memberikan nilai yang optimal bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dan 

pemegang saham (shareholder) 

4. Memfasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah 

5. Mendorong pertumbuhan ekonomi jawa Timur 

4.1.4  Deskriptif Karakteristik Penelitian 

Subjek yang di gunakan dalam peneilitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah 

Jawa timur (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya sebanyak 50 orang. Gambaran 

umum dari objek penelitian ini dilakukan berdasarkan karakteristik jenis kelamin, 

usia, masa kerja dan tingkat Pendidikan. 
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1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

       Berdasarkan data penelitian yang di peroleh dari pembagian kuisioner, maka 

di peroleh data jenis kelamin responden dapat di jelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3 

Hasil Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden  

No Jenis kelamin frekuensi Presentase (%) 

1 Laki-laki 29 29% 

2 Perempuan 21 21% 

Jumlah 50 50% 

Sumber : Lampiran 3 

        Tabel 3 terlihat bahwa jumlah karyawan Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur (Bank Jatim) terbanyak adalah berjenis kelamin Laki-laki sebesar 29 orang 

dengan jumlah presentase sebesar 29%. Sedangkan sisanya adalah berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 21 orang dengan presentase sebanyak 21%. 

2. Karakteristik Berdasarkan Usia. 

       Gambaran karakteristik karyawan bank pembangunan daerah jawa timur 

(Bank Jatim) yang di jadikan responden berdasarkan usia dapat di lihat pada Tabel 

4 sebagai berikut  
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Tabel 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Sumber data : Lampiran 3 

 

       Tabel 4 memperlihatkan umumnya karyawan Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur (Bank Jatim) terbanyak adalah yang memiliki usia di antara 20-30 

sebesar 24 orang dengan presentase sebesar 24%. Sedangkan usia di antara 30-40 

th sebesar 18 orang dengan presentase sebesar 18% dan rentang umur di atas 40 th 

berjumlah 8 orang karyawan dengan presentase 8%. 

 

3. Karakteristik Responden Dengan Masa Kerja 

       Gambaran karakteristik karyawan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

(Bank Jatim) yang di jadikan responden berdasarkan masa kerja mereka dapat di 

lihat pada Tabel 5 berikut : 

 

 

No Usia Frekuensi Presentase {%) 

1 20 – 30 th 24 24 % 

2 30 – 40 th 18 18 % 

3 >40 th 8 8 % 

Total 50 50 % 
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Tabel 5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa kerja frekuensi Presentase (%) 

1 1-3 th 15 15 % 

2 3-5 th 8 8 % 

3 >5 th  16 16 % 

4 >10 th 11 11 % 

Total  50 50 % 

Sumber : Lampiran 3 

 

       Tabel5 umumnya karyawan yang di jadikan reponden penelitian dengan masa 

kerja 1-3 tahun sebanyak 15 orang dengan jumlah presentase 15%, sedangkan 

karyawan yang mempunyai masa kerja 3-5 tahun sebanyak 8 orang dengan jumlah 

presentase 8%. Sedangkan  karyawan yang mempunyai masa kerja diatas 5 tahun 

sebanyak 16 orang dengan jumlah presentase 16% dan karyawan yang sudah 

bekerja selama lebih dari 10 tahun sebanyak 11 orang dengan jumlah presentase 

11% 

 

4. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan  

       Berdasarkan data penelitian yang di peroleh melalui data kuisioner , maka di 

peroleh tentang data usia reponden yang dapat di lihat dari Table 6 sebagai 

berikut: 
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Tabel 6 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

No Tingkat 

pendidikan 

Frekuensi Presentase (%) 

1 S1 (strata 1) 47 47 % 

2 S2 (strata 2) 3 3 % 

Sumber : Lampiran 3 

       Tabel 6 memiliki hasil pada Pendidikan terakhir S1 (Strata 1) sebanyak 47 

orang karyawan dengan jumlah presentase 47% dan sedangkan, karyawan yang 

memiliki Pendidikan terakhir S2 (Strata 2) sebanyak 3 orang karyawan dengan 

jumlah presentase 3%. 

 

4.1.5 Deskriptif Variabel Penelitian 

       Analisis data secara deskriptif ini mengguraikan tanggapan dari 50 responden 

berkaitan dengan Disiplin kerja dan Stres Kerja serta Produktivitas kerja mereka 

pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim). Dalam pembahasan 

penelitian ini akan di jelaskan tentang tanggapan responden terhadap indikator – 

indikator variable secara keseluruhan serta jumlah responden yang memberikan 

jawaban terhadap masing masing indikator variable. 

       Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini merupakan hasil dari tanggapan 

responden dari masing masing variable, yang sebagai berikut : 
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1. Analisis Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Disiplin Kerja 

       Tanggapan Responden berkaitan dengan proses kegiatan disiplin di dalam 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) dalam menggerakkan 

seluruh bawahan dengan membimbing serta mempengaruhi untuk melakukan 

pekerjaan dan peraturan yang sesuai dengan yang telah di tetapkan. Terdapat 5 

indikator yang di gunakan dalam mengukur variable Disiplin Kerja sebagai 

berikut. 

1. Mentaati peraturan sesuai SOP  

2. Menyelesaikan pekerjaan seuai dengan job desk 

3. Tidak meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir 

4. Tidak menunda waktu kerja 

5. Bersedia menerima sanksi apabila tidak menyelesaikan tugas tepat waktu 

       Berdasarkan hasil jawaban kuisioner yang kembali dan telah diisi oleh 

responden mengenai aspek-aspek Disiplin Kerja pada Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur (Bank Jatim) di peroleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 7 

Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Disiplin Kerja 

Indikator variable 

frekuensi Total 

skor 
kategori 

STS TS KS S ST 

Mentaati peraturan sesuai SOP  - - 4 26 20 216 Valid 

Menyelesaikan pekerjaan seuai 

dengan job desk 

- - 4 31 15 211 Valid 

Tidak meninggalkan kantor sebelum 

jam kerja berakhir 

- - 2 28 20 218 Valid 

Tidak menunda waktu kerja - - 5 28 17 212 Valid 

Bersedia menerima sanksi apabila 

tidak menyelesaikan tugas tepat waktu 

1 3 16 22 8 183 valid 

Total 1040 valid 

Sumber : Lampiran. 3  

       Tabel 7 dapat di lihat bahwa dari keseluruhan indikator di peroleh rata rata 

sebesar 1040. Hal ini menunjukan bahwa variable Disiplin Kerja pada perusahaan 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) di kategorikan valid. Di 

antaranya, ada lima indikator tersebut yang memperoleh skor tertinggi tidak 

meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir yaitu dengan total skor 218, 

sedangkan memperoleh skor terendah yaitu indikator bersedia menerima saksi 

apabila tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yaitu dengan total skor 183.  
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2. Analisis Tanggapan Responden Tentang Stres Kerja 

       Penilaian hasil kerja yang di capai seorang karyawan Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) dalam melaksanakan tugas tugas yang di 

bebankan kepadanya yang di dasarkan jobdesk yang diberikan oelh atasan kepada 

bawahannya. Terdapat 5 indikator yang di gunakan dalam mengukur variabel stres 

kerja sebagai berikut : 

1. Beban kerja yang di berikan tidak sesuai 

2. Lingkungan kerja kurang kondusif 

3. Rekan kerja tidak menyenangkan 

4. Kurang perhatian dari atasan 

5. Pemberian kompensasi overtime 

       Berdasarkan dari hasil jawaban kuisioner yang kembali dan telah di isi oleh 

responden mengenai aspek aspek Stres Kerja pada Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur (Bank Jatim)  di peroleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 8 

Tanggapan Responden Berkaitan dengan Stres Kerja 

Indikator variable 
Frekuensi Total 

skor 
kategori 

STS TS KS S ST 

Beban kerja yang di berikan tidak sesuai 2 24 7 15 2 141 Valid 

Lingkungan kerja kurang kondusif 0 0 5 28 17 130 Valid 

Rekan kerja tidak menyenangkan 1 3 16 22 8 114 Valid 

Kurang perhatian dari atasan 2 24 7 15 2 115 Valid 

Pemberian kompensasi overtime 2 9 24 13 2 154 valid 

Total 654 valid 

Sumber : Lampiran 3 diolah 
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       Tabel 8 dapat di lihat bahwa dari keseluruhan indikator di peroleh rata rata 

sebesar 654. Hal ini menunjukan bahwa variable Stres Kerja pada perusahaan 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) di kategorikan valid. Di 

antaranya lima indikator tersebut yang memperoleh skor tertinggi pemberian 

kompensasi overtime yaitu dengan total skor 154, sedangkan memperoleh skor 

terendah yaitu indikator rekan kerja tidak menyenangkan yaitu dengan total skor 

114 

3. Analisis Tanggapan Responden Tentang Produktivitas Kerja. 

       Penelitian hasil kerja yang di capai seseorang karyawan Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) dalam melaksanakan tugas tugas yang di 

bebankan kepadanya yang di dasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. Terdapat 5 indikator yang di gunakan dalam mengukur 

produktivitas kerja karyawan sebagai berikut: 

1. Factor usia karyawan 

2. Kemampuan menyelesaikan tugas 

3. Kesempatan mengembangkan diri 

4. Dukungan dari rekan atau atasan 

5. Imbalan di berikan atas prestasi kerja 
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Tabel 9 

Tanggapan Responden Berkaitan dengan Produktivitas Kerja 

Indikator variable 
Frekuensi Total 

skor 
kategori 

STS TS KS S ST 

Factor usia karyawan 0 12 11 25 2 167 Valid 

Kemampuan menyelesaikan tugas 0 2 10 36 2 188 Valid 

Kesempatan mengembangkan diri  2 14 26 8 190 Valid 

Dukungan dari rekan atau atasan 0 0 10 39 1 191 Valid 

Imbalan atas prestasi kerja 1 0 15 27 7 189 valid 

Total 925 valid 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

       Tabel 9 dapat di lihat bahwa dari keseluruhan indikator di peroleh rata rata 

sebesar 925. Hal ini menunjukan bahwa variabel Produktivitas kerja pada Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) di kategorikan valid. Di 

antaranya lima indikator  tersebut yang memperoleh skor tertinggi Dukungan dari 

rekan atau atasan yaitu dengan total skor 191, sedangkan memperoleh skor 

terendah yaitu indikator Factor usia karyawan yaitu dengan total skor 167. 

4.1.6 Hasil Analisis data 

1. Hasil uji Validitas dan Reabilitas 

a. Uji Validitas 

Hasil Uji Validitas dapat di lihat pada tabel sebagai berikut: 
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Table 10 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Pernyataan Pearson Correlation Sig Ket 

Disiplin kerja 

(DK) 

DK1 0,741 0,000 Valid 

DK2 0,763 0,000 Valid 

DK3 0,638 0,000 Valid 

DK4 0,394 0,002 Valid 

DK5 0,615 0,000 Valid 

 

Stres Kerja 

(SK ) 

SK1 0,782 0,000 Valid 

SK2 0,881 0,000 Valid 

SK3 0,755 0,000 Valid 

SK4 0,793 0,000 Valid 

SK5 0,658 0,000 Valid 

Produktivitas Kerja 

(PK) 

PK1 0,543 0,000 Valid 

PK2 0,702 0,000 Valid 

PK3 0,741 0,000 Valid 

PK4 0,607 0,000 Valid 

PK5 0,694 0,000 Valid 

Sumber : Lampiran 4 

       Table 10 dapat di ketahui bahwa seluruh item pertanyaan mengenai disiplin 

kerja dan stress kerja berjumlah 15 item dan sesuai dengan ketentuan yang di 

tetapkan, maka hal ini berarti bahwa seluruh item pertanyaan tersebut seluruhnya 

valid dan dapat di gunakan dalam penelitian. 

b. Uji Reliabilitas 

      Hasil Uji Reliabilitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  
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Table 11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbach Alpha N of Items 

0,775 15 

Sumber: Lampiran 4  

       Table 11 Uji Reliabilitas tersebut terlihat bahwa nilai cronbach’s alpha 

sebesar 0,775 yang berarti bahwa butiran butiran pertanyaan dari seluruh variable 

seluruhnya reliabel dan dapat di gunakan dalam penelitian. 

4.1.7 Analisis Regresi Linear Berganda 

       Analisisi regresi linier berganda di gunakan untuk menganalisis pengaruh 

disiplin kerja dan stress kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Dalam 

analisis regresi ini peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 12 

Konstanta dan Koefisien Regresi 

model Unstandardized 

coeffisien 

Standart 

coefisien 

t sig B Std error       Beta  

(constant) 1,795 0,599  2,996 0,004 

SK 0,126 0,076        0,206 1,673 0,100 

DK 0,374 0,130 0,353 2,878 0,006 

Dependen variable: PK 

Sumber : lampiran 5 

Tabel 12 persamaan regresi yang di dapat adalah sebagai berikut : 

PK = 1.795 + 0.126SK + 0.374DK 
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Dari persamaan regresi di atas dapat di uraikan sebagai berikut : 

1. Konstanta (a) merupakan intersip garis regresi dengan y jika x = 0, yang 

menunjukan bahwa besarnya variabel independent yang di gunakan dalam 

model penelitian sebesar konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta (a) 

adalah 1.795 menunjukan bahwa jika variabel bebas yang terdiri dari Disiplin 

kerja dan Stres Kerja sebesar 0, maka Produktivitas kerja Karyawan Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) akan sebesar 1,795 

2. Koefisien regresi Stres Kerja (b1) sebesar 0,126 yangmenunjukan arah positif 

(searah) antara variabel Stres Kerja dengan Produktivitas kerja karyawan Bank 

Jatim. Hasil ini menunjukan semakin baik mengenai stress kerja yang di 

terapkan pada Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya akan semakin meningkatkan 

Produktivitas Kerja Karyawan pada Bank Jatim Kantor Pusat tersebut. Dengan 

kata lain jika variabel stress kerja naik 1 

3. Koefisien regresi Disiplin Kerja (b2) = 0,374, menunjukan arah hubungan 

positif (searah) antara variabel Stres Kerja dengan Produktivitas Kerja 

Karyawan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Surabaya. 

Hasil ini menunjukan semakin baik tingkat Disiplin Kerja tempat karyawan 

bekerja akan semakin meningkatkan tingkat produktivitas mereka dalam 

bekerja pada Bank tersebut. Dengan kata lain jika variabel Disiplin Kerja naik 

1 tingkat, maka produktivitas kerja akan naik sebesar 0,374 dengan asumsi 

variabel yang lain konstan. 
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4.1.8.  Uji Asumsi Klasik 

       Hasil uji asumsi klasik yang telah di lakukan di peroleh hasil, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Normalitas 

a. Pendekatan Kolmogorov smirnov 

       Berdasarkan hasil uji normalitas dengan alat bantu SPSS dapat di peroleh 

hasil sebagai berikut : 

Table 13 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Unstandardized Residual 

N  50 

Normal Parameters Mean 0,0000000 

Std. deviation 2.08492181 

Most Extreme Differences Absolute 0.131 

Positive 0.131 

Negative -0.083 

Kolmograov Smirno- Z  1.027 

Asymp Sig  0.242 

a. Test distribution is normal      Sumber : lampiran 5 

b. Calculated from data  

       Tabel 13 di ketahui bahwa besarnya nilai Asymp sih sebesar 0,242 > 0,05, hal 

ini sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan maka bahwa dapat di 

simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat di gunakan dalam 

penelitian. 
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b. Pendekatan grafik 

       Penelitian ini menggunakan analisis grafik, pada prinsipnya normalitas dapat 

di lihat dengan penyebaran data (titik) sumbu diagonal dari grafik. Hasil uji 

normalitas pada pendekatan grafik dapat di lihat pada gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 5 

Gambar 3 

  Grafik Pengujian Normalitas Data 

 

      Gambar 3 pada grafik normal P-P Plot Regression Standart di ketahui bahwa 

data menyebar di sekitar garis diagonal dan meningkat arah garis diagonal, maka 

model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

 

2. Muliti Kolinearitas 

       Hasil uji Multikolinearitas dengan alat bantu spss di peroleh hasil sebagai 

berikut : 
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Tabel 14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Nilai 

tolerance 

Variance Influence 

Factor (VIF) 

keterangan 

Disiplin Kerja 0,977 1,024 Bebas multikolinearitas 

Stres Kerja 0,977 1,024 Bebas multikolinearitas 

Sumber : Lampiran 5 diolah 

       Tabel 14 di ketahui bahwa disiplin kerja dan stress kerja memiliki nilai 

tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka penelitian ini maka penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Heteroskedaktisitas 

       Hasil Uji Heteroskedaktisitas dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Gambar 6  

Heteroskedaktisitas 
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       Berdasarkan Gambar 6 di atas Grafik Scatterplotb dapat di ketahui bahwa 

pola titik titik menyebar di antara 0 diagonal dan 0 vertikal bahwa dapat 

simpulkan model regresi tidak Heteroskedastisitas. 

3.1.9.  Uji Kelayakan Model  

1. Uji F 

Uji kelayakan dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut:  

Tabel 15 

Anova 

 

Model 
Sum of 
squares 

Df Mean square F Sig. 

regresion 

residual 

1,771 

10,433 

2 

48 

0,885 

0,217 

4,992 0,011 

Total  12,203 50    

a. Dependent Variable: PK 

b. Predictors: (Constant), DK, SK 

Sumber: Lampiran 5 

 

        Tabel 15 di peroleh Fhitung sebesar 4,992 dengan tingkat signifikan berada 

pada 0,011 < 0,05 maka pengaruh disiplin kerja dan stress kerja secara Bersama 

sama yang signifikan terhadap produktivitas kerja sehingga layak di gunakan dan 

dapat di jadikan untuk penelitian ini 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) dan Korelasi (R) 

       Nilai koefisien determinasi (R
2
) pada disiplin kerja dan stress kerja 

memberikan pengaruh pada produktivitas kerja. Dapat di lihat pada tabel 16 

sebagai berikut : 
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Tabel 16 

Model Sumary 

 

Model R R Square Adjust R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,381 0,145 0,116 0,424 

a. Predictors: (Constant), DK, SK 

b. Dependent Variable: PK 

Sumber: Lampiran 5 

       Tabel 16 di atas di ketahui bahwa R square (R
2
) sebesar 0,145 yang 

menunjukan sumbangan atau kontribusi dari variabel Disiplin kerja dan Stres 

kerja secara Bersama sama terhadap produktivitas kerja karyawan Bank Jatim 

Kantor Pusat Surabaya sebesar 14,5%. Sedangkan sisanya (100% - 14,5 = 85,5%) 

di kontribusi oleh factor lainnya. 

       Koefisien korelasi berganda di gunakan untuk mengukur keeratan hubungan 

secara simultan antara variabel disiplin kerja dan stres kerja secara Bersama sama 

terhadap produktivitas kerja karyawan Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya. 

Koefisien korelasi berganda di tunjukkan dengan (R) sebesar 0,381 menunjukan 

bahwa korelasi atau hubungan antara variabel bebas tersebut secara Bersama sama 

terhadap produktivitas kerja karyawan memiliki hubungan yang erat sebesar 

3,81% 
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4.2 Perumusan Hipotesis 

       Kriteria pada uji t dengan membandingkan tingkat signifikansi dari nilai t 

sebesar (α=0,05) dengan hasil pengolahan data telah di dapatkan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 17 

Hasil Uji Hipotesis ( uji t ) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficient 

Unstandardized 

Coefficient 

       t Sig.  B Std. Error Beta 

Constan 

SK 

DK 

1,795 

0,126 

0,374 

0,599 

0,076 

0,130 

 

0,206 

0,353 

2,996 

1,673 

2,878 

0,004 

0,100 

0,006 

Sumber : Lampiran 5  

       Tabel 17 maka dapat di jelaskan masing masing pengaruh dari model regresi 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Hasil uji t untuk variabel SK mendapatkan nilai 0,100 nilai tersebut di atas 0,05 

yang berarti bahwa variabel stress kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel Produktivitas kerja (PK) 

b. Hasil uji t variabel DK mendapatkan nilai 0,006 nilai tersebut dibawah 0,05 

yang berarti bahwa variabel Disiplin Kerja (DK) berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja (PK). 
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4.3 Pembahasan  

4.3.1  Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas kerja  

       Hasil uji hipotesis menunjukan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja. Hal ini di buktikan dengan nilai 

signifikan pada uji t yaitu 0,006 < 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 

yang di ajukan bahwa “disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja”.  

       Hasil hipotesis ini menunjukan adanya pengaruh signifikan dari variabel 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Disiplin kerja yang di 

terapkan kepada atasan maupun bawahan harus di patuhi dan di jalankan sesuai 

peraturan yang berlaku seperti mentaati jam operasional yang ada di Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya yaitu di 

mulai dari Pukul 08:00 hingga Pukul 17:00 WIB. Karyawan di wajibkan 

berpakaian sesuai dengan ketentuan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

(Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya dan tidak meninggalkan ruangan maupun 

pekerjaan dengan alasan yang tidak jelas sebelum jam istirahat, contohnya 

merokok di pantry dan pergi ke cafetaria yang semestinya tidak di lakukan pada 

saat jam kerja berlangsung. Ketentutan jam istirahat yang seharusnya berlaku 

pukul 12:00 hingga 13:00 WIB namun karyawan tetap melanggar dengan 

melebihi batas waktu yang sudah di tentukan. Disiplin kerja yang baik dari 

karyawan akan mampu meningkatkan produktivitas kerja, hasil tersebut 

menunjukan bahwa disiplin kerja merupakan faktor penting yang harus di 

perhatikan oleh karyawan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) 
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Kantor Pusat Surabaya. Karyawan akan dapat dengan mudah meningkatkan 

produktivitas kerja apabila disiplin kerja yang di terapkan berjalan dengan baik. 

       Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Usman 

(2016) yaitu terdapat pengaruh signifikan dari variabel disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja. Sebaliknya, penelitian menurut Sirna (2017) mengatakan 

bahwa disiplin kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

4.3.2  Pengaruh Stres Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 

       Hasil uji hipotesis yang menunjukan adanya pengaruh tidak signifikan dari 

variabel stres kerja terhadap produktivitas kerja. Hal ini di buktikan dengan nilai 

signifikan pada uji t yaitu 0,100 > 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 

yang di ajukan bahwa “stress kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap 

produktivitas kerja”. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi stress kerja yang 

di alami oleh karyawan, maka akan menurunkan produktivitas kerja dan hal 

tersebut juga membuktikan bahwa stress kerja sangat mempengaruhi produktivitas 

kerja khususnya karyawan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank 

Jatim) Kantor Pusat Surabaya. 

       Stres kerja merupakan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi 

karyawan karena apabila karyawan terkena stress kerja, maka secara tidak 

langsung akan berdampak negatif terhadap produktivitas kerja seperti halnya yang 

terjadi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kantor Pusat 

Surabaya antara lain waktu kerja yang di berikan kepada karyawan tidak sesuai 

dengan jam operasional yang semestinya berakhir pukul 17:00 WIB tetapi 
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karyawan terkadang di tuntut untuk kerja lembur hingga larut malam. Stress kerja 

bukan hanya terjadi di lingkup internal yaitu pekerjaan yang kurang di hargai oleh 

atasan dan stress karena kelelahan, baik secara fisik maupun emosional sehingga 

sulit untuk bekerja dengan baik. Hal ini juga terjadi di lingkup eksternal antara 

lain masalah keluarga tak kunjung selesai dan masalah personal yang menjadi 

pemicu timbulnya stress kerja. Hasil tersebut menunjukan bahwa stress kerja 

merupakan faktor penting yang harus di perhatikan oleh seluruh karyawan Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya karena 

apabila karyawan terkena stress kerja akan mudah membuat produktivitas menjadi 

menurun.  

       Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh 

Panjaitan (2016) dengan hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh tidak signifikan 

dari variabel stres kerja terhadap produktivitas kerja. Sebaliknya, penelitian 

menurut Chenry dan Kartikasari (2017) mengatakan bahwa stress kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 


