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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)  pengaruh kepuasan kerja 

terhadap disiplin kerja karyawan, (2) pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja 

karyawan dan (3) pengaruh kepuasan kerja dan motivasi secara simultan terhadap 

disiplin kerja karyawan.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 variabel untuk diteliti yaitu, 

Kepuasan Kerja (X1), Motivasi (X2) dan Disiplin Kerja Karyawan (Y). Adapun 

teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Kepuasan Kerja  

(Sutrisno),Motivasi (Siagian) dan Disiplin Kerja (Rivai). 

Subjek penelitian ini adalah karyawan PT. Cemara Agung. Jumlah 

populasi adalah 500 orang, teknik yang digunakan dalam menentukan ukuran 

sampel dari populasi dalam penelitian ini menggunakan teknik  Slovin dengan 

hasil sample berjumlah 85 orang karyawan. Penelitian ini menggunakan data 

primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada karyawan yang 

bekerja pada PT. Cemara Agung. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi 

klasik, analisis korelasi, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi 

(R2), dan uji hipotesis yang dioperasikan melalui program SPSS (Statistical 

Product Service Solution) .  

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan dengan nilai thitung > ttabel 

(4.042 > 1.667); (2) motivasi berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan 

dengan nilai thitung > ttabel (7.692 > 1.667); (3) kepuasan kerja dan motivasi secara 

simultan berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan dengan nilai Fhitung > Ftabel 

(53.045 > 3.96). 

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut, semakin tinggi kepuasan 

kerja karyawan maka akan semakin baik pula disiplin kerja karyawan, semakin 

tinggi motivasi yang dimiliki karyawan maka akan semakin baik pula disiplin 

kerja karyawan, dan semakin tinggi kepuasan kerja dan motivasi yang dimiliki 

karyawan maka akan semakin baik pula disiplin kerja karyawan pada PT. Cemara 

Agung Kabupaten Bandung. 
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