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ABSTRAK 

 

 
WARDATUL UZMA ASNIATI. 2019 .8143164555.Analisis Disiplin Kerja 

Pada PT Damco Warehousing Indonesia. Program Studi Diploma Tiga 

Administrasi Perkantoran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan kerja karyawan pada 

PT Damco Warehousing Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 

melalui observasi dan studi pustaka. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesadaran diri karyawan sangat 

berpengaruh terhadap tingkat disiplin kerja dalam organisasi. Peran pimpinan juga 

sangat berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan. Pimpinan perlu untuk 

memberikan pengawasan, perhatian, penyuluhan, dan pembinaan kepada para 

karyawan sehingga para karyawan dapat terkontrol dengan baik dan disiplin kerja 

dapat berjalan dengan baik. Pimpinan juga perlu untuk bertindak tegas dalam 

memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran peraturan. 

 

Kata kunci: Disiplin Kerja 
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ABSTRACT 

 

WARDATUL UZMA ASNIATI. 2019 .8143164555. Analysis Of Work 

Discipline at PT Damco Warehousing Indonesia. Program Studi Diploma Tiga 

Administrasi Perkantoran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 

This scientific work aims to determine the discipline of employee spelling at PT 

Damco Warehousing Indonesia. The research method used in this research is 

descriptive analysis method with a method of collecting data through observation 

and literature. 

 

From the results of the study it can be seen that employee self-awareness is very 

influential on the level of work discipline in the organization. The role of the 

leader also greatly influences the level of discipline. Leaders need to provide 

supervision, attention, counseling, and guidance to employees so that employees 

can be well controlled and work discipline can work well. The leadership also 

needs to act decisively in giving sanctions to anyone who violates the rules. 
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