
ABSTRAK  

 

PT. Nikkatsu Electric Works Kota Bandung merupakan jenis usaha industri manufaktur 

alat-alat Listrik, Core dan Lampu Hemat Energi. Pada saat ini khususnya di Bagian Produksi 

Fabrikasi (Component Core) permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai disiplin kerja terhadap 

produktivitas karyawan yang belum memenuhi harapan perusahaan. Permasalahaan tersebut 

disebabkan karena rendahnya disiplin kerja karyawan untuk bekerja secara optimal. 

Tujuan peneliti ini adalah untuk megetahui pengaruh disiplin kerja terhadap 

produktivitas karyawan Pada Bagian Produksi Fabrikasi (Component Core) PT. Nikkatsu 

Electric Works Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan kepustakaan yang meliputi : observasi 

no partisipan, wawancara, dan angket serta teknik analisis data yang meliputi : analisis skor, uji 

validitas, uji reabillitas, regresi linier sederhana, korelasi rank spearman dan koefisien 

determinasi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, menunjukan bahwa ada pengaruh 

positif disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan pada Bagian Produksi Fabrikasi 

(Component Core) PT. Nikkatsu Electric Works Kota Bandung. Analisis koefisien korelasi yang 

diperoleh melalui perhitungan rank sepearman sebesar 0,939. Sedangkan melalui pengujian 

regresi linier sederhana diperoleh hasil persamaan Y = 0,722 + 0,533 X. selain itu didapatkan 

pula koefisien determinasi sebesar 88,17 %, maka hasil dari kriteria interprestasi koefisien 

determinasi menunjukan bahwa interval koefisien diantara 53-77, menunjukan bahwa tingkat 

pengaruhnya tinggi atau kuat. Hal ini menunjukan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh 

terhadap produktivitas karyawan, sisanya 11,83 % adalah variabel-variabel di luar penelitian. 

Hambatan-hambatan yang dihadapi pada Bagian Produksi Fabrikasi (Component Core) 

PT. Nikkatsu Electric Works Kota Bandung adalah kurang memperhatikan ketepatan waktu 

dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan dan 

kurang tepatnya pencapaian target produksi karyawan yang diharapkan oleh perusahaan. 

Saran –saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu sebaiknya pada Bagian Produksi 

Fabrikasi (Component Core) PT. Nikkatsu Electric Works Kota Bandung, sebaiknya membuat 

ketegasan dalam hal pendisiplinan bagi para karyawan agar tidak ada lagi yang melanggar dan 

mengabaykan ketepatan waktu.       
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