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ABSTRAK 
Organisasi dapat berkembang merupakan keinginan setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut, sehingga 

diharapkan dengan perkembangan tersebut organisasi mampu bersaing dan mengikuti kemajuan zaman. Karena itu, 

tujuan yang diharapkan oleh organisasi dapat tercapai dengan baik. Kemajuan organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lingkungan yang bersifat internal dan eksternal. Sejauhmana tujuan organisasi telah tercapai dapat dilihat dari seberapa 

besar organisasi memenuhi tuntutan lingkungan berarti dapat memanfaatkan kesempatan dan atau mengatasi tantangan 

atau ancaman dari lingkungan organisasi tersebut. Organisasi harus mampu melakukan berbagai kegiatan dalam rangka 

menghadapi atau memenuhi tuntutan dan perubahan-perubahan di lingkungan organisasi. 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah :  1) Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara kedisiplinan, dan 

insentif secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PO. Nusantara Kudus? 2) Apakah ada pengaruh positif dan 

signifikan antara kedisiplinan,dan insentif secara berganda terhadap kinerja karyawan pada PO. Nusantara Kudus ? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah :  1) Untuk menguji pengaruh antara kedisiplinan dan insentif secara parsial terhadap 

kinerja karyawan pada PO. Nusantara Kudus. 2) Untuk menguji pengaruh antara kedisiplinan, dan insentif secara 

berganda terhadap kinerja karyawan pada PO. Nusantara Kudus. 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan kuesioner metode yang digunakan untuk mendapatkan 

data dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat lebih dahulu, yang nantinya diajukan kepada responden pada subyek 

penelitian. Dengan hasil penelitian sebagai berikut : 

1) Secara parsial kedisiplinan (X1), dan insentif (X2) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

(Y) hal ini ditunjukkan dari hasil uji t test yang ternyata nilai koefisien regresi masing – masing variabel 7,565; 5,414 

dan 2,345 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel 1,658 maka t hitung terletak di tolak (Ho), artinya 

hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (HA) diterima. Jadi seluruh hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini secara parsial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja. 

2) Secara berganda variabel kedisiplinan (X1), dan insentif (X2) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel kinerja (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil perbandingan nilai dari F hitung = 80,346 lebih besar jika 

dibandingkan dengan F tabel = 2,78 . 

 

Kata kunci: disiplin, insentif,  kinerja karyawan 

 

 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap organisasi yang ingin terus berkembang harus memperhatikan faktor sumber daya yang 

dimilikinya, diantaranya adalah faktor sumber daya manusia. Oleh karenanya, pemanfaatan sumber 

daya manusia harus diperlakukan dengan baik agar dapat bekerja dengan efektif, efisien dan 

mempunyai kinerja yang tinggi. Hal ini disebabkan karena manusia memegang peranan penting bagi 

pencapaian tujuan organisasi. 

Pentingnya memperlakukan karyawan lebih dari sumber daya lainnya dikarenakan manusia 

memiliki peranan utama dalam memanfaatkan modal dan perlengkapan lainnya, sehingga pihak 

pimpinan perlu memperhatikan dan mengelola dengan baik sumber daya manusianya. Selain itu, 

kemampuan organisasi juga ditentukan oleh pegawai yang siap menerjemahkan rencana manajer, 

seperti motivasi kerja yang baik antara pemimpin dan karyawan, informasi yang diperlukan yang 

harus selalu diusahakan tersedia oleh pihak manajemen, serta penilaian kinerja yang adil. 
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Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya untuk meningkatkan kinerja 

karyawan di PO. Nusantara adalah disiplin kerja. Menurut Davis (2002: 112) “Disiplin adalah 

tindakan manajemen untuk memberikan semangat kepada pelaksanaan standar organisasi, ini adalah 

pelatihan yang mengarah pada upaya membenarkan dan melibatkan pengetahuan-pengetahuan sikap 

dan perilaku pegawai sehingga ada kemauan pada diri pegawai untuk menuju pada kerjasama dan 

prestasi yang lebih baik”.  

Selain kedisiplinan, faktor lain yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan adalah insentif. 

Insentif merupakan sesuatu pemberian atau penghargaan yang diberikan oleh organisasi pada 

seseorang/kelompok kerja yang menunjukkan prestasi/kinerja yang baik diluar ketentuan pengupahan 

yang umum (Moorehead & Griffin 2000). Insentif sebagai sesuatu pemberian atau penghargaan yang 

diberikan oleh organisasi pada seseorang/kelompok kerja yang menunjukkan prestasi/kinerja yang 

baik diluar ketentuan pengupahan yang umum. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini meliputi bidang ilmu manajemen dengan mengambil fokus tentang sumber 

daya manusia khususnya mengenai kedisiplinan, insentif, iklim organisasi dan kinerja karyawan pada 

PO. Nusantara Kudus.Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan pengamatan yang 

dilakukan pada PO. Nusantara Kudus terdapat permasalahan utama sebagai berikut ini. 

1.2.1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara kedisiplinan dan insentif secara parsial 

terhadap kinerja karyawan pada PO. Nusantara Kudus ? 

1.2.2.  Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara kedisiplinan dan insentif secara berganda 

terhadap kinerja karyawan pada PO. Nusantara Kudus ? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Konsep- konsep dasar 

2.1.1. Kedisiplinan 

Heidjrachman dan Husnan, (2002:15) mengungkapkan disiplin adalah setiap 

perseorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah dan 

berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada perintah.   

Berdasarkan kajian variabel disiplin kerja akan diukur dengan indikator sebagai 

berikut ini (Soedjadi, 2001:5) yaitu : Ketepatan waktu  meliputi Waktu masuk dan pulang 

kantor, Pemanfaatan sarana meliputi kondisi peralatan dan penggunaan sarana  kantor, 

Tanggung jawab kerja  meliputi menata alat kantor dan ijin tdk masuk Kantor  dan 

Ketaatan meliputi kepatuhan terhadap aturan dan sanksi terhadap   pelanggaran  
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2.1.2. Insentif 

Menurut Handoko (2002:176), menyatakan bahwa pengertian insentif adalah: 

Perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih 

tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Moorehead & Griffin (2000) memberikan 

definisi Insentif sebagai sesuatu pemberian atau penghargaan yang diberikan oleh organisasi 

pada seseorang/kelompok kerja yang menunjukkan prestasi/kinerja yang baik diluar ketentuan 

pengupahan yang umum.  

Dalam menilai variabel insentif indikator yang digunakan adalah sebagai berikut ini 

Gibson (2006) : Material berupa bonus, Promosi atau kenaikan pangkat serta jabatan, 

Pengakuan atau pengumuman, Dalam bentuk yang berlawanan apabila prestasi atau kinerja 

tersebut ditemukan tidak baik atau di bawah target maka bentuk reward lebih tepat disebut 

sebagai ganjaran atau punishment (hukuman). 

 

2.1.3. Kinerja  

Pengertian Kinerja 

Menurut Maryoto, (2000:91), kinerja karyawan adalah hasil kerja selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal standar, target/sasaran atau kriteria 

yang telah disepakati bersama. Gibson (2006:70) menyatakan kinerja adalah hasil yang 

diinginkan dari perilaku. Kinerja individu merupakan dasar dari kinerja organisasi.  

Penilaian kinerja adalah suatu proses  dalam suatu organisasi dalam menilai atau 

melakukan evaluasi prestasi dan hasil kerja dari pekerja atau pekerja (Susilo Martoyo, 2000:84). 

Selanjutnya hakekat penilaian yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Penilaian kinerja 

terdiri beberapa hal sebagai berikut ini. (Stoner et. al., 2001:157), a. Pencapaian hasil kerja 

berdasarkan kualitas (Kejujuran, Ketrampilan, Kemauan bekerja, Pemahaman tugas, 

Penyelesaian masalah) b. Hasil Kerja dari segi kuantitas (Frekuensi meninggalkan tempat kerja, 

Pencapaian target dan Jumlah pelayanan) 

 

2.2.Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

H1 

 

         H2 
Insentif 

Kedisiplina

nnn 
Kinerja 

Sumber  :  Dikembangkan untuk penelitian ini 



Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015 

© Universitas Muria Kudus 

28 

H1 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara kedisiplinan dan insentif  dan parsial terhadap 

kinerja karyawan pada PO. Nusantara Kudus. 

H2 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara kedisiplinan, dan insentif secara berganda 

terhadap kinerja karyawan pada PO. Nusantara Kudus. 

2.3.  Dimensional 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel, yaitu variabel kedisiplinan, 

insentif, dan kinerja. Variabel kedisiplinan  dibentuk oleh 3 indikator yaitu Berdasarkan kajian 

variabel disiplin kerja akan diukur dengan indikator sebagai berikut ini  Ketepatan waktu,  

Pemanfaatan sarana,   Tanggung jawab kerja,   Ketaatan (Soedjadi, 2001:5), Variabel Insentif 

dibentuk oleh 3 indikator yaitu  material berupa bonus, Promosi atau kenaikan pangkat serta 

jabatan, pengakuan atau pengumuman (Gibson 2006). Variabel kinerja pemasaran dibentuk 

oleh 3 indikator yaitu  pencapaian hasil kerja berdasarkan kualitas, dan hasil kerja dari sisi 

kuantitas. 

METODE PENELITIAN 

3.1  Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2001:54). Populasi dalam 

penelitian ini, seluruh karyawan pada PO. Nusantara Kudus sebanyak 414 orang. 

3.1.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian terkecil dari suatu populasi (Husein Umar, 2001:78). Pada 

penelitian ini jumlah sampel yang digunakan ditentukan berdasarkan rumus slovin 

sebagai berikut ini.  

 

n =      N    . 

       1 + Ne2 

Dimana : 

n : Ukuran Sampel, N : Ukuran Populasi 

e : Persentase tingkat signifikansi (0,1) 

 

Berdasarkan rumus tersebut, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini. 

n =            414          

        1 + (414 X 0,12) 

n =     80,54 dibulatkan menjadi 81 pegawai . 

 

Pengambilan sampel untuk dijadikan responden dalam penelitian ini adalah menggunakan 

proporsional Random Sampling adalah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak 
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dan berstrata tetap sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya, yaitu sebanyak 81 

karyawan pada PO. Nusantara Kudus.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Dokumentasi 

    Metode pengumpulan data dengan  melakukan pencatatan dari dokumen    perusahaan yang 

berhubungan dengan data tentang latar belakang PO. Nusantara Kudus dan data sumber 

daya manusia. 

3.2.2 Kuesioner 

    Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan daftar pertanyaan yang telah 

dibuat lebih dahulu, yang nantinya diajukan kepada responden pada subyek penelitian. 

3.3 Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menyebar kuesioner skala likert 1 – 5. Selain itu penulis juga 

menggunakan metode observasi atau pengamatan dan pencatatan langsung terhadap fenomena 

yang terjadi di lapangan. 

3.5 Tehnik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan 

analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut 

ini. 

 

Merumuskan masalah mengapa hasil ekspor di Jepara menurun 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Metode Penelitian 

Menggunakan jenis penelitian dengan metode pengumpulan data 

kuesioner, dan dokumen usaha. 

Analisis 

1. Analisis kuantitatif 
2. Analisis regresi berganda dengan uji hipotesis yaitu uji t dan uji f 

Hasil 

Kesimpulan 
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             Y = bo + b 1 x 1 + b 2 x 2 + e 

Keterangan : 

Y = Variabel dependen ( kinerja). 

Bo = Konstanta regresi berganda. 

b1,b2, b3 = Koefisien regresi. 

x1 = variabel kedisiplinan 

x2 = variabel insentif  

e  = variabel  di luar penelitian. 

 

2. Pengujian Koefisien Regresi Parsial 

Koefisien regresi parsial  dapat diuji dengan menentukan hipotesis pengujian yaitu   

Ho:1, 2, 3 = 0, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

dan jika Ha :1, 2, 3 >  0, berarti ada pengaruh positif antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Kemudian menentukan kriteria uji satu sisi kanan dengan tingkat kehandalan ( = 

0,05) dengan df = n – k - 1, maka akan di dapat nilai t tabel, melakukan perhitungan t hitung 

dan menentukan hasil  pengujian dengan Digunakan kriteria pengujian : Ho diterima dan Ho 

ditolak bila t hitung < t tabel dan  Ho ditolak dan Ha diterima bila t hitung >   t tabel.  

3. Pengujian Koefisien Regresi Berganda 

 Pengujian regresi berganda dapat dilakukan dengan menggunakan “F” melalui 

analisis variabel dengan formulasi berikut ini. langkah-langkah  pengujian regresi berganda 

adalah sebagai berikut ini.Langkah pertama, menentukan hipotesis pengujian yaitu Ho:1, 2, 

3 = 0, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan  jika 

Ha:1, 2, 3 > 0, berarti ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah 

kedua, menentukan kriteria uji satu sisi kanan, maka dapat  diperiksa tabel F 0,05:df digunakan 

tingkat kehandalan    95%. Langkah ketiga, menentukan perhitungan F hitung. Langkah 

keempat, menentukan hasil  pengujian dengan kriteria pengujian sebagai berikut ini. Ha 

diterima bila F hitung > F tabel., Ho diterima bila F hitung < F tabel 

4. Adjusted R Square  

Nilai  adjusted R square digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel 

independen secara simultan/ berganda dapat mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan 

nilai adjusted R Square ini dapat diketahui besarnya pengaruh variabel lain di luar model 

regresi. 
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PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah  karyawan PO Bus Nusantara sebanyak 81 karyawan. 

Dari pengumpulan data dilapangan  diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Deskripsi Identitas Responden 

Keterangan Jumlah Prosentase 

Jenis Kelamin     

Pria 42 90,10% 

Wanita 39 48,10% 

Total 81 100% 

Pendidikan     

SMA 46 56,80% 

Diploma 26 32,10% 

Sarjana 9 11,10% 

Total 81 100% 

Umur     

21-30 tahun 29 35,8 

31-40 tahun 39 48,1 

41-50 tahun 13 16 

Total 81 100% 

Status 

Pernikahan 

    

Menikah 65 80,20% 

Belum menikah  16 19,80% 

Total 81 100% 

Sumber : Diolah dari data primer 

 

4.2. Uji Instrumen (Try Out) Kuesioner 

4.2.1. Uji Validitas Kuesioner 

Tabel 4.2. Uji Validitas (Try Out) Kuesioner 

No. 

Item  

r tabel 

r(0,05:10) 
Keterangan 

(rX1) (rX2) (rY1)   

1. 0,815 0,902 0,916 0,444 Valid 

2. 0,794 0,851 0,934 0,444 Valid 

3. 0,806 0,945 0,906 0,444 Valid 

4. 0,797 0,929 0,904 0,444 Valid 

5. 0,796 - 0,646 0,444 Valid 

6. 0,815 - 0,905 0,444 Valid 

7. 0,879 - 0,962 0,444 Valid 

8. 0,873 - 0,957 0,444 Valid 

Sumber : data primer  yang diolah. 
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4.2.2. Uji Reliabilitas Kuesioner 

Uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha, dimana hasil uji reliabilitas pada tiap 

Kuesioner memperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas 

Variabel  
Cronbach 

Alpha  

rtabel 

r(0,05:10) 
Keterangan 

Kedisiplinan  0,952 0,444 reliabel 

Insentif 0,962 0,444 reliabel 

Kinerja 0,972 0,444 reliabel 

 

4.3. Analisis Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Kuesioner atau 

kuesioner. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas dan 

analisis regresi.  

4.3.1. Analisis Regresi  

Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel kedisiplinan 

dan insentif terhadap kinerja 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t 

 
Sig. 

 
    B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,575 ,267   2,154 ,000 

  Kedisiplinan ,659 ,087 ,667 7,565 ,000 

  Insentif ,440 ,081 ,508 5,414 ,000 

        

Sumber : Hasil analisis data yang diolah. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi (lampiran 11) dapat dimasukan ke dalam 

persamaan regresi sebagai berikut ini. 

Y =  a + b1 x1  + b2 x2  +  b3 x3 +  e 

Y =  0,575  +   0,659X1  +  0,440X2  +  0,212X3 

  t hitung          (7,565)        (5,414)       (2,345)            

 

4.3.2.  Pengujian Hipotesis  

Secara parsial koefisien regresi dapat diuji dengan t test pada setiap variabel independen. 

Adapun pengujian nilai – nilai koefisien regresi parsial adalah sebagai berikut ini. 

4.3.2.1. Hipotesis I (Pengaruh Kedisiplinan terhadap Kinerja) 

Hipotesis nihil (H0) menyatakan bahwa kedisiplinan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja. Hipotesis alternatif (HA) menyatakan bahwa kedisiplinan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Selanjutnya  menentukan uji satu sisi dengan ukuran   

sampel (n = 81) dan  = 0,05, sehingga didapat degree of freedom    (df = n-k-1).  Berdasarkan  
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= 0,05 dan df = 81-3-1 = 77, maka t tabel = t0,05:77 = 1,658  sedangkan t hitung sebesar 7,565 yang 

telah disajikan dalam persamaan regresi di muka.. Karena t hitung lebih besar dari  t tabel (7,565 

> 1,658) maka t hitung terletak di daerah tolak (Ho), artinya hipotesis nihil (H0) ditolak dan 

hipotesis alternatif (HA) diterima. Jadi hipotesis yang mengatakan bahwa variabel kedisiplinan 

memiliki pengaruh terhadap kinerja dapat diterima dan terbukti benar.  

4.3.2.2. Hipotesis II (Pengaruh Insentif terhadap Kinerja) 

Hipotesis nihil (H0) menyatakan bahwa insentif tidak memiliki  pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja. Hipotesis alternatif (HA) menyatakan bahwa insentif memiliki  pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja.  Selanjutnya menentukan uji satu sisi dengan ukuran sampel   (n = 81) 

dan  = 0,05, sehingga didapat degree of freedom (df = n-k-1).  Berdasarkan  = 0,05 dan df = 81-

3-1 = 77, maka t tabel = t0,05:77  = 1,658 , sedangkan nilai  t sebesar 5,414 sehingga kesimpulan 

pengujian dengan cara membandingkan antara t hitung dan t tabel. Karena t hitung lebih besar dari 

t tabel (5,414 > 1,658 ) maka t hitung terletak di daerah tolak (Ho), artinya hipotesis nihil (H0) 

ditolak dan hipotesis alternatif (HA) diterima. Jadi hipotesis yang mengatakan bahwa insentif 

memiliki pengaruh terhadap kinerja  dapat diterima dan terbukti benar.  

4.3.2.3. Hipotesis III (Pengaruh Kedisiplinan dan  Insentif terhadap Kinerja) 

Hipotesis nihil (H0) yaitu variabel kedisiplinan dan insentif secara berganda tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Menentukan hipotesis alternatif (HA) yaitu variabel 

kedisiplinan, dan insentif secara berganda mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Besarnya F sig 

dengan ukuran sampel (n) = 81 responden dengan  = 0,05 sehingga didapat degree of freedom 

(df) = 77 (3:77) . Jadi nilai F3:77 = 2,78 . Besarnya F hitung = 80,346 .Berdasarkan nilai F hitung 

dan nilai F tabel ternyata F hitung lebih besar dari F tabel (80,346 > 2,78 ),  maka hipotesis nihil 

(H0) ditolak dan hipotesis alternatif (HA) diterima. Artinya bahwa semua variabel independen 

yang terdiri dari variabel kedisiplinan, dan insentif secara berganda berpengaruh terhadap kinerja 

di PO. Nusantara Kudus. 

4.3.3. Adjusted R Square 

Besarnya pengaruh variabel di luar model regresi tersebut (variabel pengganggu) berpengaruh 

terhadap kinerja, dapat dikontrol melalui adjusted R Square) . Nilai adjusted R square sebesar 0,748. 

Artinya variabel independen yang terdiri variabel kedisiplinan dan  insentif memberikan kontribusi 

sumbangan sebesar 74,8% terhadap kinerja,berarti ada pengaruh lain dari kedua variabel selain 

kedisiplinan dan  insentif sebesar 25,2%. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil pengujian hipotesis, secara keseluruhan 

penulisan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai   berikut : Secara parsial kedisiplinan (X1) dan 

insentif (X2) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) hal ini ditunjukkan dari hasil 

uji t test yang ternyata nilai koefisien regresi masing – masing variabel 7,565; 5,414 dan 2,345 lebih 

besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel 1,658 maka t hitung terletak di tolak (Ho), artinya 

hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (HA) diterima. Jadi seluruh hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini secara parsial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

kinerja. 

Secara berganda variabel kedisiplinan (X1) dan insentif (X2) terbukti memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kinerja (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil perbandingan nilai dari F hitung 

= 80,346 lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel = 2,78 . 

5.1. Saran-saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis, penulis memberikan saran 

kepada PO. Nusantara Kudus sebagai berikut perlu adanya perhatian dan pengawasan dari atasan 

masalah kedisiplinan yang ada dalam lingkungan kerja, sehingga karyawan akan  takut atas teguran 

maupun sanksi dari atasan, disarankan mengoptimalkan pengawasan agar disiplin kerja tetap terjaga.  
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