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Abstrak
Tujuan penelitian adalah 1) mengetahui pengaruh langsung variabel fasilitas terhadap semangat

kerja . 2) mengetahui pengaruh tidak langsung variabel fasilitas terhadap semangat kerja melalui disiplin
kerja. 3) mengetahui pengaruh langsung variabel gaji terhadap semangat kerja 4) mengetahui pengaruh
tidak langsung variabel gaji terhadap semangat kerja melalui disiplin kerja karyawan pada PT. Supranusa
krian sidoarjo. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan explsnstory research dengan metode survei
dengan teknik penelitian sampel secara acak sederhana terdapat 110 responden. Teknik pengumpulan data
satu dengan angket, wawancara, survei dan dokumenter, sedangkan data yang diambil adalah data primer
dan data skunder,sedangkan teknik analisis data denganmenggunakan path analisis (analisis jalur). Hasil
penelitian menunjukan bahwa :  1)  pengaruh langsung dari  variabel  fasilitas  terhadap semangat  kerja
adalah  sebesar  0,061  2  )pengaruh  tidak  langsung  fasilitas  terhadap  semangat  kerja  adalah  0,044  3)
pengaruh langsung gaji terhadap semangat kerja adalah sebesar 0,232 4) pengaruh tidak langsung gaji
terhadap semmangat kerja adalah  sebesar 0,008.

Kata Kunci :  fasilitas, gaji, disiplin kerja dan semangat kerja

PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  dan  pertumbuhan

ekonomi  dunia  membuat  para  perusahaan
merupakan suatu usaha besar yang akan dikelola
ataupun  perorangan   secara  bersama-sama
(beberapa orang) yang mempunyai modal besar
dengan  maksud  untuk  mencapai  tujuan
mengelola  perusahaannya  sendiri  tetapi  harus
dibantu oleh karyawan. Oleh karena itu, antara
perusahaan  dengan  karyawan  harus  dapat
bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  yang
diinginkan.

Faktor-faktor  penting  yang  sangat
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan adalah
disiplin  kerja.  Displin  kerja  karyawan  sangat
diharapkan  oleh  perusahaan  dalam  rangka
merealisasikan  tujuan  perusahaan.  Baik  tujuan
jangka pendek maupun jangka panjang. Disiplin
kerja  adalah  prosedur  yang  mengoreksi  atau
menghukum  bawahan  karena  melanggar
peraturan  atau  prosedur.  Dari  karyawan  dan
pelaksanaan  yang  teratur  dan  menunjukkan
tingkat  kesungguhan kerja  tim didalam sebuah
organisasi  ada  dua  tipe  kegiatan  pendisiplinan
yaitu:
1. disiplin preventif

2. disiplin korektif
Hal  ini  untuk  menciptakan  bahwa

perilaku-perilaku karyawan konsisten dengan 
aturan-aturan  perusahaan  menciptakan  atau
mempertahankan rasa hormat dan saling percaya
diantara  pimpinan  dan  bawahan.  Membantu
karyawan supaya menjadi lebih semangat dalam
bekerja.  Adapun  jenis-jenis  masalah  disiplin
karyawan yaitu :
1. ketidakhadiran dan keterlambatan
2. sikap buruk dan tidak loyal
3. kecerobohan
4. pembangkangan atasan
5. perkelahian

untuk  meningkatkan  disiplin  kerja
karyawan, perlu adanya fasilitas kerja yang baik
dan  gaji  yang  sesuai  dengan  UMR  .”fasilitas
kerja  merupakan  suatu  bentuk  pelayanan
perusahaan  terhadap  karyawan  agar  semangat
dalam  bekerja,sehingga  dapat  meningkatkan
semangat  kerja  karyawan  dan  disiplin
karayawan”.  Adanya  fasilitas  kerja  yang
disediakan oleh  perusahaan sangat  mendukung
karyawan dalam bekerja. Fasilitas kerja tersebut
sebagai  alat  atau  sarana  dan  prasarana  untuk
membantu  karyawan  lebih  mudah
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menyelesaikan pekerjaannya dan karyawan akan
lebih  disiplin  dan  semangat  dalam  berkerja.
Dengan  adanya  fasilitas  kerja  karyawan  akan
merasa nyaman dalam bekerja dan menimbulkan
semangat  kerja  untuk  mendapatkan  hasil  yang
diharapkan oleh perusahaan.

Dalam penelitian  ini  hanya  difokuskan
pada fasilitas, gaji ,disiplin kerja dan semangat
kerja  karyawan.  Salah  satu  faktor  yang  dapat
mempengaruhi  semangat  kerja  adalah  fasilitas.
Bila  fasilitas  perusahaan  mendukung  bagi
karyawan  dalam  bekerja  seperti  ruangan  yang
nyaman,  bahan  perusahaan  suda  ada,  kamar
mandi yang bersih dan lain-lain. Maka karyawan
akan nyaman dengan fasilitas perusahaan yang
tersedia.  Suasana  kerja  yang  nyaman  serta
adanya fasilitas  yg  mendukung dalam bekerja,
maka  dapat  meningkatkan  semangat  kerja
karyawan.

Semangat  kerja  merupakan  salah  satu
faktor yang sangat penting untuk mendapatkan
hasil  kerja  yang  optimal.  Ketika  seorang
merasakan  ia  mempunyai  semangat  kerja
tentunya ia akan berusaha semaksimal mungkin
dengan  segenap  kemampuan  yang  dimilikinya
untuk  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan
teliti,  dan ia akan mempunyai  tanggung jawab
terhadap  pekerjaannya  sehingga  segala  tugas
yang  diberikan  tentunya  akan  dapat
dilaksanakan dengan hasil kerja yang baik pula.
Semangat kerja ini akan mempengaruhi tingkat
absensi,  keluhan-keluhan,  atau  bahkan
perputaran  tenaga  kerja,  ataupun  masalah-
masalah vital perusahaan yang lain. Hal ini akan
berdampak  produktifitas  kerja  pegawai
mengalami peningkatan.
Adapun  kebutuhan  dan  keinginan  pegawai  itu
meliputi : 
1. Pegawai menginginkan  gaji dan tunjangan

yang  sebanding  dengan  yang  didapatkan
pegawai  di  organisasi  lain  dan  sesuai
dengan kebutuhan personel dan profesional
mereka.

2. Pegawai  menginginkan  fasilitas yang
baik,dimana  mereka  diberi  suatu
kepercayaan  sehingga  mereka  dapat
memberikan kinerja  dan  semangat  kerja
bagi karyawannya.

3. Pegawai  menginginkan  kesempatan  untuk
tumbuh dan berkembang,  dimana pegawai
diberi  kesempatan  mengikuti  program

pendidikan dan latihan.  Kesempatan untuk
mengembangkan diri ini harus secara jelas
ditunjukkan,  sehingga  masing-masing
pegawai  bisa  mengembangkan
kemampuannya secara maksimal.

4. Pegawai  menginginkan  pengakuan  dari
manajemen  bahwa  waktu  keluarga  dan
personal adalah penting.

5. Pegawai  menginginkan  untuk
mendapatkan  hubungan  kerja  yang  baik
antara atasan dan bawahan, Hal ini dapat
dilakukan  dengan  suatu  pendekatan
seperti  menunjukkan  perhatian  dan
memberikan dukungan.

Dengan  memperhatikan  masalah-masalah  yang
diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk
mengadakan  suatu  penelitian  dalam  bidang
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (MSDM)
dengan  judul  ”Pengaruh  Fasilitas  Dan  Gaji
Terhadap  Disiplin  Kerja  Dan  Semangat
Kerja  karyawan  PT.  Supranusa  Krian
sidoarjo”

TINJAUAN PUSTAKA
Fasilitas

Fasilitas juga bisa dianggap suatu alat
untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  yang  ada
banyak  faktor  yang  mendukung,  salah  satu
diantaraya  adalah  fasilitas  kerja  karyawan
merupakan  faktor  pendukung  bagi  kelancaran
tugas yang mereka kerjakan, sehingga pekerjaan
dapat dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan.
Fasilitas kerja terkait  dengan lingkungan kerja,
karena  lingkungan  kerja  juga  merupakan
fasilitas kerja, dengan adanya lingkungan kerja
yang  nyaman  maka  karyawan  dapat
melaksanakan  kerja  dengan  baik.  Menurut
Moekijat  (2012  :  12)  secara  sederhana  yang
dimaksud  dengan  fasilitas  adalah  suatu  sarana
fisik  yang  dapat  memperoses  suatu  masukan
(input) menuju  keluaran  (output) yang
diinginkan.

Gaji
Gaji  merupakan  salah  satu  alat

motivator  untuk  meningkatkan  produktivitas
kerja karena upah merupakan imbalan yang akan
diterima seseorang setelah bekerja, makin tinggi
upah  akan  membuat  karyawan  meningkatkan
produktivitas kerjanya. Menurut simamora yang
dikutip  dari  Mila  Badriah  (2015:165)  gaji
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(salary) umumnya berlaku untuk  tarif  bayaran
mingguan,  bulanan,  dan  tahunan (terlepas  dari
lamanya jam kerja).

Disiplin Kerja
Menurut  Rivai  & Sagala  (2013:825)

disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan
para  manajer  untuk  berkomunikasi  dengan
karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah
suatu  perilaku  dan  untuk  meningkatkan
kesadaran  juga  kesediaan  seseorang  agar
menaati semua peraturan dan norma sosial yang
berlaku di suatu perusahaan.

Semangat Kerja
semangat  kerja  akan  merangsang

seseorang  untuk  berkarya  dan  berkreativitas
dalam  pekerjaannya.  Karyawan  yang
mempunyai  semangat  kerja  yang  tinggi  pasti
mampu  menyelesaikan  pekerjaannya  dengan
efektif dan efisien.

Pengertian  semangat  kerja  menurut
hasibuan  (2012:94)  adalah  “keinginan  dan
kesungguhan  seseorang  mengerjakan
pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk
mencapai prestasi kerja yang maksimal”. 

Penelitian Terdahulu
Marisa  ana  widiyawati,  STIE

Mahardhika surabaya (2013) Sampel penelitian
ini berjumlah 91 orang, dengan mangambil judul
penelitian Pengaruh Motivasi,  Kepuasan Kerja,
dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
(studi kasus pada Wahana Komputer Semarang).
Teknik  analisis  data  dalam  peneliti
menggunakan regresi linier berganda. indikator
displin  kerja  yaitu  menaati  peraturan,
memelihara  standar  prestasi  kerja,  mampu
mengendalikan diri dalam menghadapi masalah,
selalu  tepat  waktu  dalam  kehadiran,  mampu
melaksanakan  prosedur  kerja,  dan
menyelesaikan pekerjaan tepat  waktu.  Variabel
bebas yaitu kedisiplinan berpengaruh signifikan
terhadap semangat kerja karyawan. Hal ini dapat
di lihat pada tabel 4.15. Bahwa t hitung > tabel
dan nilai signifikan < 005.

Kerangka Konseptual
Berdasarkan  kajian  teori  yang  telah

diuraikan,  maka  dapat  dikemukakan  kerangka
konseptual yang berfungsi sebagai penuntun dan

merupakan  alur  berfikir  yang  menjadi  dasar
dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai
berikut :

Hipotesis
1. fakt

or fasilitas berpengaruh signifikan terhadap 
displin kerja PT. SUPRANUSA KRIAN 
SIDOARJO 

2. fakt
or  gaji  berpengaruh  signifikan  terhadap
displin  kerja  PT.  SUPRANUSA  KRIAN
SIDOARJO 

3. fakt
or fasilitas berpengaruh signifikan terhadap 
semangat kerja PT. SUPRANUSA KRIAN 
SIDOARJO 

4. fakt
or fasilitas berpengaruh signifikan terhadap 
semangat kerja PT. SUPRANUSA KRIAN 
SIDOARJO 

5. fakt
or disiplin kerja berpengaruh signifikan 
terhadap semangat kerja PT. SUPRANUSA
KRIAN SIDOARJO

METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dan penentuan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan PT. Supranusa krian sidoarjo 
sebanyak 150 responden.

penelitian  ini  menggunakan  toeri
Sugiyono  (2012:71)  dengan  pedoman  tabel
penentuan jumlah sampel pada populasi tertentu,
di  dalam  tabel  tersebut  dinyatakan  apabila
jumlah  populasi  150,  maka  minimal  sampel
yang di ambil pada penelitian ini adalah sebesar
105.  Pada  taraf  kesalahan  5%,  tetapi  untuk
menghindari  ketidak  validan  data  peneliti
mengambil jumlah sampel sebesar 110 orang.

Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam

penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  ,  dan
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sumber data yang digunakan adalah sumber data
primer  dan  sekunder  dimana  data  yang
diperlukan meliputi :
1. Data primer 

Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh
secara  langsung  dari  sumbernya  oleh
peneliti.

2. Data sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  sudah  lebih
dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang
lain di luar peneliti sendiri.

Metode Pengumpulan Data 
Dalam  usaha  untuk  mendapatkan  data

yang  dibutuhkan  metode  yang  digunakan
adalah :
a. Quisoner

Pengumpulan  data  dari  quisoner  yang  di
bagikan  kepada  responden  yang  berupa
lembar-lembar pertanyaan.

b. Observasi
Adalah  mengadakan  pengamatan  secara
langsung  pada  obyek  penelitian  atau
kegiatan  mikro  pada  PT.  Supranusa  krian
sidoarjo.

Metode Analisis
Model  path  analysis  (analisis  jalur)

digunakan  untuk  menganalisis  pola  hubungan
diantara  variabel.  Model  ini  bertujuan  untuk
mengetahui  pengaruh  langsung  maupun  tidak
langsung  seperangkat  variabel  bebas  terhadap
terikat  Sarjono  (2011:117)  Adapun  asumsi-
asumsi path analysis antara lain sebagai berikut:
1. Hubungan diantara  variabel  bersifat  linear

dan adaptif (mudah menyesuaikan diri)
2. Data  yang  digunakan  berdistribusi

normal,valid, dan reliabel.
3. Adanya  recurivitas  yaitu  suatu  keadaan

dimana anak panah mempunyai  hubungan
satu arah dan tidak boleh terjadi pemutaran
kembali.

4. Variabel  terikat  setidaknya/minimal  dalam
ukuran interfal dan rasio.

5. Metode pengambilan sampel menggunakan
sampel  jenuh,  yaitu  Teknik  pengambilan
sampel  data  dimana  seluruh  jumlah
populasi di jadikan sebagai sampel

Perhitungan  dilakukan  dengan  bantuan
program Model hubungan variabel dan akan di

analisis  dengan  analisis  jalur  dengan  model
sebagai berikut :

z=b1x1+b2x2+e1
y=b1x1+b2x2+b2y1+e2

Keterangan :
z = Variabel perantara (disiplin kerja )
y = Variabel dependen ( semangat kerja)
b1 = koefesien regresi fasilitas
b2 = koefesien regresi gaji
x1 = Variabel independen ( fasilitas )
x2 = Variabel independen ( gaji )
e = Faktor di luar

Tahapan dalam analisis jalur antara lain :
a. Menguji  dengan  analisis  korelasi

sederhana dan ganda
Korelasi  dilambang  dengan  (r)  dengan
ketentuan nilai r tidak lebih dari harga ( -1
≤  r ≤  +1 ) apabila r =-1 artinya korelasinya
negative sempurna,  r= 0 artinya tidak ada
korelasinya  sedangkan  r  =+1  berarti
korelasi  sangat  kuat.  Pengujian  lanjutan
yaitu uji signifikan berfungsi apabila ingin
meneliti  makna  hubungan  X  terhadap  Y,
selanjutkan  untuk  menyatakan  besar  atau
kecilnya  sumbang  variabel  X  terhadap  Y
dapat  ditentukan  dengan  rumus  koefisien
determinant.  Koefesien determinasi  adalah
kuadrat  dari  koefesien  korelasi  penelitian
yang dikaitakan dengan 100%.Ini dilakukan
untuk mengetahui  seberapa  besar  variabel
X  mempunyai  kontribusi  atau  ikut
menentukan variabel Y.

b. Menguji  dengan regresi  sederhana  dan
berganda
Uji  regresi  digunakan  untuk  mencari
pengaruh antar variabel

c. Menguji dengan analisis jalur
Teknis  analisis  jalur  (path  analisys).
Analisis ini akan digunakan dalam menguji
besaran  kontribusi  yang  ditujukkan  oleh
koefesien  jalur  pada  setiap  diagram  jalur
dari hubungan klausal antar variabel.

Uji Hipotesis 
Uji T (Pengajuan secara individual)

Uji  T  disebut  juga  uji  parsial,  uji
signifikasi nilai  T (uji  parsial)  menguji apakah
variabel independen secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesis Uji T :
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a. H   :  variabel  independen  tidakₒ  : variabel independen tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen 

b. Ha  :  variabel  independen  berpengaruh
terhadap variabel dependen

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. H  diterima dan Ha ditolak apabila sig t >ₒ  : variabel independen tidak

0,05  artinya  variabel  independen  tidak
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap
variabel dependen.

b. H  ditolak dan Ha diterima apabila sig t <ₒ  : variabel independen tidak
0,05,  artinya  variabel  independen
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap
variabel dependen.

Uji F (Pengujian Secara Keseluruhan)
Uji simultan dengan F test ini bertujuan

untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh
variabel  independen  secara  bersama-sama
terhadap variabel dependen .
a. H  :  variabel  independen  secara  simultanₒ  : variabel independen tidak

tidak  berpengaruh  terhadap  variabel
dependen 

2. Ha  :  variabel  independen  secara  simultan
berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria  pengujian  yang  digunakan  sebagai
berikut :
a. H  diterima dan Ha ditolak apabila sig F >ₒ  : variabel independen tidak

0,05  artinya  variabel  independen  secara
simultan  tidak  berpengaruh  secara
signifikan terhadap variabel dependen.

b. H  ditolak dan Ha diterima apabila sig F <ₒ  : variabel independen tidak
0,05,  artinya  variabel  independen  secara
simultan  berpengaruh  secara  signifikan
terhadap variabel dependen.

Uji Path Analysis ( Pengaruh tidak langsung )
Untuk  pengujian  pengaruh  tidak

langsung  ini  terlebih  dahulu  dilakukan  Uji  T
atau disebut juga uji parsial, uji signifikan nilai
T  (uji  parsial)  menguji  apakah  variabel
independen  secara  parsial  berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengolahan  data  dengan

menggunkan  SPSS  selengkapnya  ada  pada
lempiran  dan  selanjutnya  diringkas  sebagai
berikut :

Uji Validitas dan Reliabilitas
Instrumen  penelitian  berupa  kuesioner

sebagai alat pengumpul data harus diuji terlebih
dahulu  validitas  dan  reliabilitasnya.  Jika
instrumen  telah  valid  dan  reliabel  maka
kuesioner  dapat  digunakan  untuk
mengumpulkan data dengan tepat. 

Hasil Uji Validitas
Hasil Uji Validitas (X1)

Sumber : Olah Data SPSS
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  dapat

diketahui  bahwa  seluruh  butir  pertanyaan
variable x1 memiliki nilai sinifikansi kurang dari
0,05  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa
seluruh  butir  pertanyaan  variable  x1  yang
disebarkan kepada respoden dinyatakan valid.
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Hasil  Uji  Validitas  (X2)

Sumber : Olah Data SPSS
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  dapat

diketahui  bahwa  seluruh  butir  pertanyaan
variable x2 memiliki nilai sinifikansi kurang dari
0,05  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa
seluruh  butir  pertanyaan  variable  x2  yang
disebarkan kepada respoden dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas
Reliabilitas  menunjukkan  sejauh  mana

hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan
pengukuran dua kali  atau lebih terhadap gejala
yang  sama  dengan  alat  ukur  yang  sama
(Khasanah, 2004). Uji reliabilitas ini dilakukan
dengan menggunakan formula Alpha Cronbach.
Jika  skala  itu  dikelompokkan  ke  dalam  lima
kelas  dengan  reng  yang  sama,  maka  ukuran
kemantapan  alpha  dapat  di  interpretasikan
sebagai  berikut  (Triton,  2006)(dalam  Sujianto,
2009:97) :
1. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d 0,20, berarti

kurang reliable
2. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d 0,40, berarti

agak reliable
3. Nilai alpha Cronbach 0,41 s.d 0,60, berarti

cukup reliable
4. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80, berarti

reliable
5. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d 1,00, berarti

sangat reliable

Tabel 4.9  Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber : Lampiran SPSS

Berdasarkan  matriks  korelasi  tersebut,
maka  dapatlah  diketahui  bahwa  tidak  terdapat
nilai  korelasi  yang  melebihi  0,9.  Dengan
demikian tidak terdapat gejala multikolinearitas
pada model penelitian ini.

Hasil Uji Autokorelasi
Penguji  autokorelasi  bertujuan  untuk

menguji apakah dalam regresi linier ada korelasi
antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t
dengan kesalahan pada periode t−1(sebelumnya).
Jika  terjadi  korelasi  maka  dinamakan  ada
problem  autokorelasi.  Autokorelasi  muncul
karena  observasi  yang  beruntutan  sepanjang
waktu  berkaitan  satu  sama  lain.untuk
mendeteksi korelasi ini dapat dilakukan dengan
uji  Darbin-Watson.  Pendeteksian  dengan
menggunakan  metode  statistik  dari  Darbin-
Watson  (Uji  D-W)  dengan  ketentuan  sebagai
berikut  (Alghifari,  1997)(dalam  Agus,  2012  :
97) :
a. Nilai  D-W  <  1,10;  berarti  ada  /  terdapat

korelasi
b. Nilai  D-W  antara  1,10  s.d  1,54;  berarti

tanpa kesimpulan
c. Nilai  D-W  antara  1,55  s.d  2,46;  berarti

tidak terjadi autokorelasi
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d. Nilai  D-W  antara  2,47  s.d  2,90;  berarti
tanpa kesimpulan

e. Nilai  D-W  >  2,91;  brarti  ada  /  terdapat
korelasi

Nilai D-W dapat dilihat pada hasil 
perhitugan olahan SPSS table berikut ini:

Tabel 4.12 Nilai Durbin-Watson
Model Summaryb

M
od
el

Change Statistics

Durbi
n-

Watso
n

R
Squar

e
Chan

ge

F
Cha
nge df1 df2

Sig. F
Chan

ge
1 .617 56.8

65
3 106 .000 2.193

Sumber : Lampiran SPSS

Dari hasil pengujian SPSS diatas dapat 
diketahui bahwa nilai D-W dalah sebesar 2.193 
(nilai antara 1,55 s.d 2,46) yang berarti data 
dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi
Nilai Analisis Jalur

Dari tabel hasil olahan SPSS versi 19.0
maka  dapat  digambarkan  nilai  parsial  dari
masing-masing jalur dari jalur path analisis yang
digunakan  dalam  penelitian  ini.  Adapun  hasil
dari nilai jalur bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.4

Nilai Analisis Jalur
Dari  nilai  yang  didapatkan  maka  dapat
diintepretasikan sebagai berikut:
1. Variabel  fasilitas  memiliki  pengaruh

langsung (Direct Effect) terhadap semangat
kerja (X1       Y) sebesar 0.061.

2. Variabel  fasilitas  memiliki  pengaruh tidak
langsung  (Indirect  Effect) terhadap

semangat kerja (X1      Z      Y) sebesar
(0.061) x (0.727) = 0.044.

3. Variabel  gaji  (X2)  memiliki  pengaruh
langsung terhadap semangat kerja (X2     Y)
sebesar 0.232. 

4. Variabel  gaji  memiliki  pengaruh  tidak
langsung  (Indirect  Effect) terhadap
semanagat kerja (X2        Z      Y) sebesar
(0.232) x (0.727) = 0.168. 

Pembahasan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistic,

maka dapat diketahui bahwa seluruh data yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  valid,
dengan dibuktikan  pertanyaan variable-variabel
yang  diteliti  memiliki  nilai  sinifikansi  kurang
dari  0,05  dengan  demikian  dapat  dikatakan
bahwa  seluruh  butir  pertanyaan  variable  yang
disebarkan  kepada  respoden  dinyatakan  valid.
Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  pada  tabel
diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  reliabilitas
yang  dicapai  pada  variable  X2  dan  Y  adalah
antara  0,61  sampai  dengan  0.80  yang  berarti
bahwa  data  yang  digunakan  pada  variabel  ini
reliabel  (layak),  sedangkan variabel  X1 dan Z
nilainya adalah antara 0,81 sampai dengan 1.00
yang berarti  bahwa data  yang digunakan pada
variabel ini sangat reliabel (sangat layak).

Selain  itu  dalam  penelitian  ini
berdasarkan  uji  asumsi  klasik  juga  telah
memenuhi  syarat  yaitu  data  yang  digunakan
normal,  tidak  terjadi  heteroskedastisitas,  tidak
terjadi indikasi multikolinearitas dan juga tidak
terjadi auto korelasi.

Terlihat  bahwa  pada  kolom  Sig.  pada
table  ANOVA  nilai  Sig.  adalah  sebesar  0.045
atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 (sig
0.045 < 0.05), maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Artinya koefisien regresi adalah signifikan. Jadi
variabel  fasilitas,  gaji  berpengaruh  signifikan
terhadap disiplin.

Dan  nilai  R  Square sebesar  0.056  ini
menandakan  bahwa  secara  simultan  variabel
fasilitas (x1) dan gaji  (x2)  memiliki  kontribusi
sebesar  5.6 % (lihat  nilai  R square  pada tabel
Model Summary) dalam menjelaskan perubahan
yang terjadi pada variabel disiplin (Z) sedangkan
sisanya sebesar 94.4 % dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak diteliti. 

Pada  bagian  Anova  (uji  F)  terlihat
bahwa  secara  simultan  variable  X  memiliki
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pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  Z
yang ditunjukkan dari nilai Sig. 0,045 < Alpha
5%  (tolak  hipotesis  nol  dan  terima  hipotesis
alternatif atau uji  F berpengaruh signifikan).

Pada  koefisien,  uji  t/parsial  terlihat
bahwa  variable  fasilitas  (x1)  berpengaruh
signifikan  terhadap  disiplin  kerja  yang
ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi  0.014  <
Alpha  5%  (0.05) sedangkan  gaji  (x2)    tidak
berpengaruh  signifikan  terhadap  disiplin  kerja
yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0.591
> Alpha 5% (0.05)

Terlihat bahwa pada structural 2 kolom
Sig.  pada  table  ANOVA  nilai  Sig.  adalah
sebesar  0.000  atau  lebih  kecil  dari  nilai
probabilitas 0.05 (sig 0.000 < 0.05),  maka Ho
ditolak  dan  Ha  diterima.  Artinya  koefisien
regresi adalah signifikan. Jadi  variabel  fasilitas,
gaji  dan  disiplin secara  simultan  berpengaruh
signifikan terhadap variabel semangat kerja (Y).

Dan  nilai  R  Square sebesar  0.617  ini
menandakan  bahwa  secara  simultan  variabel
fasilitas,  gaji  dan disiplin  memiliki  kontribusi
sebesar 61.7 % (lihat nilai R square pada tabel
Model Summary) dalam menjelaskan perubahan
yang  terjadi  pada  variabel  semangat  kerja  (Y)
sedangkan  sisanya  sebesar  38.3  %  dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Pada  bagian  Anova  (uji  F)  terlihat
bahwa  secara  simultan  variable  X  dan  Z
memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap
variabel Y yang ditunjukkan dari nilai Sig. 0,000
<  Alpha  5%  (tolak  hipotesis  nol  dan  terima
hipotesis  alternatif  atau  uji  F  berpengaruh
signifikan).

Pada  koefisien,  uji  t/parsial  terlihat
bahwa  variabel  X1  secara  parsial  tidak
berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel
semangat kerja (Y) yang ditunjukkan oleh nilai
signifikansi  0.331  >  Alpha  5%   (0.05)
sedangkan  X2  dan  Z  secara  parsial  memiliki
pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel
semangat  kerja  (Y)  dibuktikan  dengan  nilai
signifikansinya  0.000  dan  0.000  <  Alpha  5%
(0.05).
Dari  nilai  yang  didapatkan  maka  dapat
diintepretasikan sebagai berikut:
1. Variabel  fasilitas  memiliki  pengaruh

langsung (Direct Effect) terhadap semangat
kerja  (X1       Y) sebesar 0.061.

2. Variabel  fasilitas  memiliki  pengaruh  tidak
langsung (Indirect Effect) terhadap semangat
kerja (X1      Z        Y) sebesar (0.061) x
(0.727) = 0.044.

3. Variabel  gaji  (X2)  memiliki  pengaruh
langsung terhadap semangat kerja (X2       Y)
sebesar 0.232. 

4. Variabel  gaji  memiliki  pengaruh  tidak
langsung  (Indirect  Effect) terhadap
semanagat kerja (X2      Z      Y) sebesar
(0.232) x (0.727) = 0.168. 

Kesimpulan
Dari penjelasan dan proses penelitian 

yang telah diuraikan pada bab diatas, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel  fasilitas  berpengaruh  signifikan

terhadap  disiplin  kerja  karyawan
PT.Supranusa  krian  sidoarjo.  Hal  ini
mengindikasikan  dengan  adanya  fasilitas
yang baik akan meningkatkan disiplin kerja
karyawan PT. Supranusa.

2. Variabel  gaji  tidak  berpengaruh  terhadap
disiplin  kerja  karyawan.  Hal  ini
mengindikasikan bahwa besaran gaji  yang
diperoleh  karyawan  sudah  layak  dan
mencukupi  kebutuhan  karyawan  PT.
Supranusa.

3. Variabel  fasilitas  tidak memiliki  pengaruh
yang  signifikan  terhadap  semangat  Kerja
karyawan  PT.  Supranusa  Krian  Sidoarjo.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  karyawan
tidak  terlalu  mengharapkan  fasilitas  dari
perusahaan.

4. Variabel  gaji  berpengaruh  signifikan
terhadap  semangat  kerja,  ini
mengindikasikan karyawan PT. Supranusa
Krian Sidoarjo mengharapkan gaji  tyang
layak untuk meningkatkan semangat kerja
karyawan.

5. Variabel disiplin memiliki pengaruh yang
signifikan  terhadap  semangat  kerja
karyawan PT. Supranusa Krian Sidoarjo.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa
peningkatan  semangat  kerja  karyawan
bergantung  pada  adanya  disiplin  kerja
karyawan. Pada variabel Disiplin kerja ini
merupakan variabel yang paling dominan
dan paling besar nilai signifikansinya. 

Saran
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Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  di
atas, maka saran yang bisa diberikan adalah: 
1. Perlu  memberikan  motivasi  pada

karyawan agar mereka lebih bersemangat
dalam  bekerja,  baik  motivasi  berupa
finansial maupun non financial.

2. Perlu  mempertimbangkan  kompensasi
karyawan,  dengan  memberikan
kompensasi  tambahan  seperti  bonus,
insentif  dan  tunjangan  untuk  membuat
karyawan  lebih  semangat  dalam
melakukan pekerjaan.

3.  Perlu menciptakan lingkungan kerja yang
kondusif  ,  aman,  nyaman  dan  tentram

yang  membuat  karyawan  lebih  focus
dalam menjalankan tanggung jawabnya.

4. Perlu mewadahi segala bentuk saran dan
aspirasi  karyawan,  sebagai  bahan
pertimbangan  untuk  membangun
manajemen yang lebih baik. 
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