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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek/ Subjek Penelitian 

Batalyon Infanteri (INF) 403/Wirasada Pratista merupakan satuan 

tempur dan pemukul yang berada dibawah naungan Kodam IV Diponegoro 

dan Batalyon tersebut berada pada operasional Komando Resort Militer 

(Korem) 072/Pamungkas. Markas Batalyon (Mayonif) 403/Wirasada Pratista 

berkedudukan di Jalan Kaliurang km 6,5, Kentungan, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta. Batalyon Infanteri 403 terdiri dari : Markas Batalyon, Kompi 

Markas, Kompi Bantuan, Kompi Senapan A, Kompi Senapan B di Kentungan, 

sedangkan Kompi Senapan C bermarkas di daerah Demak Ijo Jalan Godean. 

      Batalyon ini dibentuk pada 1 Agustus 1965. Pada sisi selatan Markas 

Batalyon terdapat monumen pahlawan revolusi dan pernah menjabat (Danrem 

& Kasrem 072/Pamungkas), Brigjen TNI (Anumerta) Katamso 

Darmokusumo dan Kolonel Inf (Anumerta) Sugiono. Masyarakat sekitar 

menyebut Batalyon ini dengan istilah „‟patndolu‟‟ singkatan dari „‟Papat 

Ndol Telu‟‟ yang berarti „‟Empat Kosong Tiga‟‟. 

B. Karakteristik Responden 

1. Usia Karyawan (Prajurit) Batalyon 403 Wirasada Pratista 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik 

responden berdasarkan usia karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada 

Pratista yaitu sebagai berikut: 
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Tabel  3. Usia Karyawan (Prajurit) Batalyon 403 Wirasada Pratista 

 

Kategori Frekuensi Prosentase 

19 Tahun 3 7.5 

20 Tahun 3 7.5 

21 Tahun 8 20.0 

22 Tahun 12 30.0 

23 Tahun 7 17.5 

24 Tahun 2 5.0 

25 Tahun 2 5.0 

27 Tahun 2 5.0 

29 Tahun 1 2.5 

Total 40 100.0 

Sumber : data primer 2018 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan usia karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada Pratista, 

sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori 22 tahun yaitu 

sebanyak 12 responden (30,0%). 

2. Jenis Kelamin Karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada Pratista 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin karyawan (prajurit) Batalyon 403 

Wirasada Pratista yaitu sebagai berikut: 

Tabel  4. Jenis Kelamin Karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada 

Pratista 

 

Kategori Frekuensi Prosentase 

Laki-Laki 40 40.0 

Perempuan 0 0.0 

Total 40 100.0 

Sumber : data primer 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.  dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada 
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Pratista, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori laki-

laki yaitu sebanyak 40 responden (100%).  

3.  Pendidikan Karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada Pratista 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin karyawan (prajurit) Batalyon 403 

Wirasada Pratista yaitu sebagai berikut: 

Tabel  5. Pendidikan Karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada 

Pratista 

 

Kategori Frekuensi Prosentase 

SMP 2 5.0 

SMA 30 75.0 

D3 6 15.0 

S1 2 5.0 

Total 40 100.0 

Sumber : data primer 2018 

 

Berdasarkan tabel 5.  dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan pendidikan karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada 

Pratista, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori SMA 

yaitu sebanyak 30 responden (75,0%). 

4. Pengalaman Pekerjaan Karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada 

Pratista 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin karyawan (prajurit) Batalyon 403 

Wirasada Pratista yaitu sebagai berikut: 
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Tabel  6.  Pengalaman Pekerjaan Karyawan (prajurit) Batalyon 403 

Wirasada Pratista 

 

Kategori Frekuensi Prosentase 

1-5 Tahun 35 87.5 

6-10 Tahun 3 7.5 

11-15 Tahun 2 5.0 

Total 40 100.0 

Sumber : data primer 2018 

 

Berdasarkan tabel 6.  dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan pengalaman pekerjaan karyawan (prajurit) Batalyon 403 

Wirasada Pratista, sebagian besar adalah responden termasuk dalam 

kategori 1-5 tahun yaitu sebanyak 35 responden (87,5%). 

C. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Hal yang dilakukan sebelum menunjukkan bahwa semua 

indikator pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah 

melakukan uji sampel besar sebanyak 40 responden. Tingkat 

signifikansi 5% jika probabilitas < 0,05 maka pernyataan tersebut 

valid. Sedangkan jika nilai probabilitas ≥ 0,05 maka pernyataan 

tersebut tidak valid. Berikut ini adalah hasil uji validitas: 

Tabel  7. Hasil Uji Validitas dari Item – Item Variabel Penelitian 

 

Variabel Item Pertanyaan R hitung Sig Keterangan 

Stres Kerja 

X1.1 0.582 0,000 Valid 

X1.2 0.463 0,003 Valid 

X1.3 0.664 0,000 Valid 

X1.4 0.496 0,001 Valid 

X1.5 0.466 0,002 Valid 

X1.6 0.457 0,003 Valid 

X1.7 0.718 0,000 Valid 
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X1.8 0.525 0,000 Valid 

X1.9 0.475 0,002 Valid 

X1.10 0.622 0,000 Valid 

Disiplin 

Kerja 

X2.1 0.635 0,000 Valid 

X2.2 0.669 0,000 Valid 

X2.3 0.770 0,000 Valid 

X2.4 0.615 0,000 Valid 

X2.5 0.692 0,000 Valid 

X2.6 0.441 0,004 Valid 

X2.7 0.655 0,000 Valid 

X2.8 0.580 0,000 Valid 

Lingkungan 

Kerja 

X3.1 0.820 0,000 Valid 

X3.2 0.744 0,000 Valid 

X3.3 0.654 0,000 Valid 

X3.4 0.815 0,000 Valid 

X3.5 0.731 0,000 Valid 

X3.6 0.640 0,000 Valid 

X3.7 0.743 0,000 Valid 

Kinerja 

Y.1 0.846 0,000 Valid 

Y.2 0.775 0,000 Valid 

Y.3 0.827 0,000 Valid 

Y.4 0.728 0,000 Valid 

Y.5 0.868 0,000 Valid 

Y.6 0.854 0,000 Valid 

Y.7 0.863 0,000 Valid 

Y.8 0.846 0,000 Valid 

Y.9 0.877 0,000 Valid 

 Y.10 0.828 0,000 Valid 

Sumber: hasil olah data 2018 

 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 40 responden dapat 

diketahui bahwa seluruh pernyataan mengenai Stres Kerja, Disiplin 

Kerja, Lingkungan Kerja  dan Kinerja yang diajukan untuk responden 

karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada Pratista adalah valid 

karena dilihat dari tingkat signifikan < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner 

tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data 

penelitian. 
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b. Uji Reliabilitas 

Hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua variabel 

pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji 

sampel besar sebanyak 40 responden Pernyataan dapat di katakan 

reliabel jika nilai Cronbach‟s Alpha> 0,6. Berikut ini adalah hasil uji 

reliabel: 

Tabel  8. Hasil Uji Reliabilitas Item – Item Variabel Penelitian 

 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Stres Kerja 0.740 Reliabel 

Disiplin Kerja 0.772 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0.849 Reliabel 

Kinerja 0.948 Reliabel 

Sumber: hasil olah data 2018 

 

Berdasarkan tabel 8. hasil uji reliabilitas dari 40 responden dapat 

diketahui bahwa nilai Cronbach‟s Alpha dari variabel Stres Kerja 

sebesar 0.740, Disiplin Kerja sebesar 0.772, Lingkungan Kerja sebesar 

0.849 dan Kinerja sebesar 0.948, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel dalam pernyataan dinyatakan reliabel karena telah 

memenuhi nilai yang disyaratkan yaitu dengan nilai Cronbach Alpha> 

0,6. 

D. Statistik Deskriptif 

      Hasil statistik deskriptif terhadap variablel penelitian untuk 

mengetahui rata-rata dari masing-masing indikator yang diujikan dalam 

penelitian, hasil tersebut dapat dilihat dari table berikut : 
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Interval Skala 

Interval Kategori 

1,00 s/d 1,79 Sangat Rendah/ Sangat Buruk 

1,80 s/d 2,59 Rendah/Buruk 

2,60 s/d 3,39 Cukup Tinggi/Baik 

3,40 s/d 4,19 Tinggi/Baik 

4,20 s/d 5,00 Sangat Tinggi/Baik 

 

Tabel 9. Statistik Deskriptif Variabel Stres Kerja 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1.1 40 1 3 2.03 .423 

X1.2 40 2 3 2.45 .504 

X1.3 40 1 3 2.20 .516 

X1.4 40 1 3 2.30 .516 

X1.5 40 1 3 2.20 .464 

X1.6 40 1 3 2.23 .480 

X1.7 40 2 3 2.38 .490 

X1.8 40 2 3 2.33 .474 

X1.9 40 2 3 2.28 .452 

X1.10 40 2 3 2.35 .483 

Rata - rata    2.27  

Sumber: lampiran 2 uji statistik deskriptif 

Pada tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa statistik deskriptif responden dalam 

memberikan penilaian setiap item variabel – variabel menunjukkan tingkat 

penilaian responden terhadap variabel stres kerja. Rata – rata penelitian responden 

dalam penelitian ini adalah 2.27 dengan skor maksimal 3 dan minimum 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel stres kerja pada karyawan 

(prajurit) 403/WP dalam kategori rendah. 
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Tabel 10. Statistik Deskriptif Variabel Disiplin Kerja 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X2.1 40 3 5 4.43 .549 

X2.2 40 3 5 4.33 .656 

X2.3 40 2 5 4.23 .862 

X2.4 40 3 5 4.18 .594 

X2.5 40 3 5 4.13 .757 

X2.6 40 1 5 3.68 .917 

X2.7 40 1 5 3.70 .758 

X2.8 40 3 5 4.48 .599 

Rata - rata    4.14  

Sumber: lampiran 2 uji statistik deskriptif 

Pada tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa statistik deskriptif responden 

dalam memberikan penilaian setiap item variabel – variabel menunjukkan tingkat 

penilaian responden terhadap variabel disiplin kerja kerja. Rata – rata penelitian 

responden dalam penelitian ini adalah 4.14 dengan skor maksimal 5 dan minimum 

1. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel disiplin kerja 

pada karyawan (prajurit) 403/WP dalam kategori tinggi/baik. 

Tabel 11. Statistik Deskriptif Variabel Lingkungan Kerja 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X3.1 40 3 5 4.30 .516 

X3.2 40 3 5 4.10 .545 

X3.3 40 3 5 4.05 .714 

X3.4 40 3 5 4.13 .563 

X3.5 40 3 5 4.03 .698 

X3.6 40 3 5 4.25 .670 

X3.7 40 2 5 4.50 .679 

Rata – rata    4.19  

Sumber: lampiran 2 uji statistik deskriptif 
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Pada tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa statistik deskriptif responden 

dalam memberikan penilaian setiap item variabel – variabel menunjukkan tingkat 

penilaian responden terhadap variabel lingkungan kerja. Rata – rata penelitian 

responden dalam penelitian ini adalah 4.19 dengan skor maksimal 5 dan minimum 

2. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel lingkungan kerja 

pada karyawan (prajurit) 403/WP dalam kategori tinggi/baik. 

 

Tabel 12. Statistik Deskriptif Kinerja 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y.1 40 3 5 3.88 .723 

Y.2 40 2 5 3.95 .846 

Y.3 40 3 5 4.18 .636 

Y.4 40 3 5 4.00 .716 

Y.5 40 3 5 3.98 .660 

Y.6 40 3 5 4.28 .716 

Y.7 40 3 5 4.05 .714 

Y.8 40 3 5 4.15 .662 

Y.9 40 3 5 4.13 .607 

Y.10 40 3 5 4.13 .723 

Rata – rata    4.07  

Sumber: lampiran 2 uji statistik deskriptif 

Pada tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa statistik deskriptif responden 

dalam memberikan penilaian setiap item variabel – variabel menunjukkan tingkat 

penilaian responden terhadap variabel kinerja. Rata – rata penelitian responden 

dalam penelitian ini adalah 4.07 dengan skor maksimal 5 dan minimum 2. Hal ini 

menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel kinerja pada karyawan 

(prajurit) 403/WP dalam kategori tinggi/baik. 
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E. Analisis Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolineritas. 

1. Uji Normalitas 

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara 

normal atau tidak, uji ini mengunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji 

Normalitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2. Uji Normalitas 

 

Berdasarkan hasil output spss diatas menunjukan bahwa data (titik-

titik) menyebar disekitar garis diagonal mengikuti arah garis diagonal. 

Dengan demikian kesimpulan bahwa model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi adalah 

homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang 

sama. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas 
 

Berdasarkan gambar 3. dapat diketahui bahwa dalam grafik 

scatterplot tidak menunjukkan suatu pola maupun bentuk yang tertentu, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak 

mengandung Heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Multikolineartias 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 
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regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat 

dari nilai Varians Inflation Factor (VIF) dan tolerance (α).  

 

 

Tabel  13. Uji Multikolineartias 

 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Stres Kerja 0.903 1.108 Tidak terjadi multikolinieritas 

Disiplin Kerja 0.472 2.118 Tidak terjadi multikolinieritas 

Lingkungan Kerja 0.447 2.238 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 13. dapat diketahui bahwa nilai tolerance value > 

0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

F. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

Untuk menguji pengaruh dari Stres Kerja, Disiplin Kerja dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja karyawan (prajurit) Batalyon 403 

Wirasada Pratista digunakan analisis regresi linier berganda. Dalam model 

analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan (uji F) maupun 

secara parsial (uji t). Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji t adalah sebagai 

berikut: 

Menerima Ha:  Jika probabilitas (p) ≤ 0,05 artinya Stres Kerja, Disiplin Kerja 

dan Lingkungan Kerja secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Kinerja. 

Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel  14. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Variabel B t hitung Sig t Keterangan 

(Constant) -5.947    

Stres Kerja -0.128 -0.676 0.504 Tidak Signifikan 

Disiplin Kerja 0.616 3.205 0.003 Signifikan 

Lingkungan Kerja 0.993 4.478 0.000 Signifikan 

F  hitung 37.969 

 

  

Sig F 0.000 

 

  

Adjusted R Square 0.740 

 

  

Sumber : Data primer 2018 

 

 

a. Pengujian hipotesis parsial (Uji t) 

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial 

antara variabel independen yaitu Stres Kerja, Disiplin Kerja, dan 

Lingkungan Kerja dengan variabel dependen yaitu Kinerja. 

1) Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui hasil pengujian 

signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 

0.504 (0,504>0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha1 ditolak, 

yang berarti bahwa “Stres Kerja tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja”.  

2) Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui hasil pengujian 

signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 

0,003 (0,003≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha2 

diterima, yang berarti bahwa “Disiplin Kerja berpengaruh positif 

terhadap Kinerja”.  
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3) Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui hasil pengujian 

signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 

0,000 (0,000≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha3 

diterima, yang berarti bahwa “Lingkungan Kerja berpengaruh 

positif terhadap Kinerja”. 

b. Pengujian Simultan (F) 

Dari hasil uji F pada tabel 4.9 diperoleh F hitung sebesar 37.969 

dan probabilitas sebesar 37.969. Karena sig Fhitung<5% (0,000 < 0,05), 

dapat disimpulkan bahwa Stres Kerja dan Disiplin Kerja secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja. 

c. Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan besarnya koefisien 

determinasi (Adjusted R
2
) = 0,740, artinya variabel bebas secara 

bersama–sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 74% sisanya 

sebesar 26% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian. 

G. Pembahasan 

1. Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (prajurit) Batalyon 403 

Wirasada Pratista 

Dapat dinyatakan bahwa untuk membentuk suatu organisasi yang 

baik diperlukan beberapa unsur diantaranya adanya kerja sama antar 

sesama anggota yang mengikuti satu komando untuk melaksanakan tugas 
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pokoknya, selain itu setiap anggota mendapatkan cuti serta kesejahteraan 

anggota. 

Hasil penelitian ini bahwa stres kerja yang dialami oleh karyawan 

(prajurit) Batalyon 403/WP  rendah, hal ini dikarenakan beban pekerjaan 

karyawan (prajurit) masih sanggup dikerjakan sehingga karyawan tidak 

kelelahan dalam pekerjaannya, karena tugas seorang prajurit latihan dan 

latihan untuk kesiap siagaan bilamana di tugaskan oleh Negara walaupun 

dengan latihan yang berat prajurit tetap bangga bisa menjadi abdi Negara. 

Jika tingkat stres tinggi, akan berdampak langsung pada kondisi kinerja. 

Stres kerja dapat mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi 

seseorang baik fisik maupun mental. Ketika prajurit mengalami tekanan 

yang tinggi didalam pekerjaannya, maka prajurit akan merasakan stres 

yang berlebihan sampai akhirnya tidak fokus dan akan berdampak buruk 

dalam tugas yang diembankan kepadanya. Hal tersebut terbukti dengan 

nilai t hitung sebesar -0.676 dengan probabilitas 0,504 dimana angka 

tersebut tidak signifikan karena (p>0,05). 

Stres kerja adalah perasan yang menekan atau merasa tertekan yang 

dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Beban kerja berlebihan 

akan membuat karyawan merasa tertekan dengan pekerjaanya, mereka 

merasa pekerjaan yang dibebankan terlalu berat sehingga kuantitas kerja 

yang dihasilkan karyawan tidak maksimal. Selain itu waktu kerja yang 

terlalu pendek dan kurangnya rasa tanggungjawab karyawan untuk 

menyelesaikan pekerjaan menyebabkan karyawan tidak dapat 
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menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya sehingga karyawan sering 

melakukan kerja lembur untuk meyelesaikan pekerjaan. Karyawan yang 

telah melakukan pekerjaan ingin mendapatkan respon yang baik dari 

atasan maupun teman sekerja, akan tetapi ketika mereka tidak 

mendapatkan respon tersebut maka karyawan akan merasa pekerjaannya 

tidak dihargai dan akan menurunkan kualitas pekerjaannya (Ahirudin, 

2011). 

Karyawan mempunyai tingkat stres kerja yang berbeda-beda, akan 

tetapi selama karyawan tersebut dapat mengontrol tingkat stress tersebut 

maka tidak akan mengganggu kinerja karyawan tesebut malah membuat 

lebih giat dalam bekerja karena ingin melupakan tingkat stres tersebut. 

Sehingga tingkat stres tidak terlalu penggangu seseorang dalam melakukan 

kegiatan didalam kantor atau perusahaan (Hon, 2013). 

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Charisma (2014) 

menyatakan bahwa stres kerja bukan variabel yang selalu berpengaruh 

terhadap variabel kinerja, karena stres kerja selalu ada disetiap pekerjaan 

hal ini tidak menjadi penggangu dalam kinerja karyawan. 

2. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (prajurit) Batalyon 

403 Wirasada Pratista 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Disiplin Kerja berpengaruh 

positif terhadap Kinerja karyawan (prajurit) Batalyon 403 Wirasada 

Pratista. Dalam diri setiap anggota sudah ditanamkan slogan “Disiplin 

adalah Nafasku” kedisiplinan akan mencerminkan seorang prajurit yang 

berwibawa, patuh terhadap aturan,  kerapihan, serta disegani. Maka dari 
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itu dengan tingkat kedisiplinan yang baik akan meningkatkan kinerja 

karyawan dan sebaliknya, jika disiplin kerja menurun maka akan 

menyebabkan kinerja yang menurun dan tidak akan terlaksana dengan 

baik dalam suatu kegiatan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung 

sebesar 3.205 dengan probabilitas 0,003 dimana angka tersebut signifikan 

karena (p<0,05). 

Disiplin kerja adalah kesadaran atau ketaatan dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial 

yang berlaku. Dengan disiplin kerja yang baik pada diri karyawan, maka 

akan semakin tinggi prestasi kerja yang akan dicapainya (Brantas. 2009). 

Ketaatan dalam melaksanakan aturan-aturan yang ditentukan atau 

diharapkan oleh perusahaan dalam bekerja, dengan maksud agar tenaga 

kerja melaksanakan tugasnya dengan tertib dan lancar, termasuk 

penahanan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari 

peraturan. Seseorang yang mempunyai kedisiplinan cenderung akan 

bekerja sesuai dengan peraturan dan kewajiban yang dibebankan 

kepadanya. Jadi Disiplin adalah suatu ketaatan yang sungguh - sungguh 

yang didukung oleh kesadaran untuk menjalankan tugas dan kewajibannya 

serta berperilaku yang seharusnya berlaku di dalam lingkungan tertentu 

(Sutrisno, 2010). 

Disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri setiap 

SDM dalam organisasi, karena dengan kedisiplinan organisasi akan 

berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuannya dengan baik pula. 
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Setiap karyawan harus memiliki disiplin kerja didalam organisasi atau 

perusahaannya, seperti mematuhi peraturan tertulis maupun tidak tertulis 

yang telah di tetapkan oleh perusahaan karena hal tersebut dapat 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis sehingga akan 

memberikan dampak yang positif terhadap kinerja karyawannya 

(Hasibuan, 2008). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gede Prawira 

Utama Putra dan Made Subudi (2014) menyatakan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Semakin baik disiplin 

kerja maka semakin baik kinerja karyawan. 

3. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (prajurit) 

Batalyon 403 Wirasada Pratista 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lingkungan Kerja 

berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan (prajurit) Batalyon 403 

Wirasada Pratista. Hal ini menunjukan bahwa lingkngan kerja yang ada 

telah di desain dengan baik dan sesuai dengan lingkungan kerja kantor. 

Pewarnaan yang cerah dan sirkulasi udara yang baik didalam kantor akan 

menghindarkan karyawan dari kejenuhan selama proses kerja berlangsung 

dan memberikan peningkatan fokus saat bekerja. Saat pekerjaan yang ada 

relatif melebihi beban maka lingkungan kerja yang memadai dapat 

membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal 

tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 4.478 dengan probabilitas 

0,000 dimana angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 
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Menurut  Rachmawati (2008),  lingkungan  kerja  adalah  

keseluruhan  sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang 

sedang melakukan pekerjaan yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  

pekerjaan. Perhatian  terhadap  lingkungan manajemen  penting  karena  

tiap  elemen  lingkungan  mempengaruhi  baik  langsung atau tidak 

langsung terhadap kegiatan-kegiatan manajerial. 

Lingkungan kerja menjadi fasilitas karyawan dalam melaksanakan 

suatu kegiatan agar dapat menciptakan kinerja yang sesuai dengan harapan 

perusahaan, sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai dapat 

menurunkan kinerja karyawan (Mathis, 2009). 

Wirawan (2009), menyatakan bahwa pihak manajemen perusahaan 

hendaknya membangun suatu iklim dan suasana kerja yang bisa 

membangkitkan rasa kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Pihak 

manajemen perusahaan juga hendaknya mampu mendorong inisiatif dan 

kreativitas. Kondisi seperti inilah yang selanjutnya menciptakan 

antusiasme untuk bersatu dalam organisasi perusahaan dalam mencapai 

tujuan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja karyawan agal lebih giat dalam 

bekerja. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hiskia Jonest 

Runtuwu, Joyce Laplan dan Lucky Dotulong (2015) menyatakan bahwa 

Lingkungan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan. 

Semakin baik lingkungan kerja akan mempengaruhi dari kinerja 

karyawan. 


