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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen dan Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti 

menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, 

pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa 

manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat 

memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu 

dan masyarakat luas. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau 

alat untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan. Menurut Gulick (2015:11) 

manajemen adalah sebagai suatu ilmu bidang pengetahuan (science) yang berusaha 

secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama 

untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi 

kemanusiaan. 

Seperti yang dikemukakan Hasibuan (2014:2) bahwa manajemen dan 

organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 

karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan dan laba (profit). Sebagian 

besar dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dari definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian dengan melalui 

pemanfaatan sumber daya yang ada dalam dunia kerja untuk bersama-sama 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses pemanfaatan 

SDM secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, penggerakkan, dan 

pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. 
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MSDM adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara 

manusiawi agar semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal 

untuk mencapai tujuan. MSDM merupakan pengelolaan pemanfaatan individu, dan 

sebagai rangkaian strategi, proses, dan aktivitas yang didesain untuk menunjang 

tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan organisasi perusahaan 

dan individu. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai 

berikut Menurut Sutrisno (2014:6) menyebutkan bahwa MSDM merupakan 

pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya 

manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan 

organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan 

bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi 

kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Sedangkan menurut Simamora 

(2017:2) manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal berkaitan dengan 

pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia. Tugas 

manajemen sumber daya manusia adalah mengelola unsur-unsur manusia dengan 

segala potensi yang dimiliki sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang 

dapat mencapai tujuan organisasi. Adapun menurut Hasibuan (2016:7) 

manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen sentral yang 

menggerakkan organisasi, sehingga suatu organisasi, baik yang berorientasi laba 

maupun organisasi nirlaba menjadi dimensi sesuai dengan karakter manusianya. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen 

keorganisasian yang menekankan pada unsur SDM dan sudah menjadi tugas 

manajemen sumber daya manusia untuk mengelola unsur manusia secara baik agar 

diperoleh tenaga kerja yang tepat sesuai pekerjaannya, sehingga mampu bekerja 

optimal demi tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Pengelolaan sumber 

daya manusia tidaklah semudah pengelolaan sumber daya lainnya, karena 

manajemen sumber daya manusia khusus menitik beratkan perhatiannya pada 

faktor produksi manusia yang memiliki akal, perasaan dan juga memiliki berbagai 

tujuan. 
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Manajemen sumber daya manusia wajib diterapkan di perusahaan besar 

maupun perusahaan kecil untuk membuat perusahaan tersebut dapat terus 

berkembang karena keberhasilan suatu organisasi itu juga bergantung pada 

karyawan di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu tenaga kerja haruslah 

mendapatkan perhatian khusus karena mereka merupakan sasaran dari suatu 

perusahaan untuk mengembangkan, memelihara, dan memanfaatkan karyawan 

sesuai dengan fungsi atau tujuan perusahaan selain itu juga perusahaan harus 

membuat para karyawannya mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan mempunyai 

motivasi untuk terus mengembangkan potensinya agar dapat meningkatkan 

produktivitas dalam bekerja. 

 

2.1.3 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2016:21), fungsi-fungsi manajemen dibedakan atas 

fungsi manajerial meliputi : 

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya 

tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. 

Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan dan pemberhentan karyawan. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi, wewenang, 

integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan 

alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau 

bekerjasama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu 



16  

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian (controling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

karyawan menaati semua peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai 

dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan 

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan 

meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksana pekerja, dan 

menjaga situasi lingkungan kerja. 

 

2.2 Disiplin Kerja 

Disiplin merupakan arahan untuk melatih dan membentuk seseorang 

melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Disiplin adalah suatu proses yang dapat 

menumbuhkan perasaan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan 

tujuan organisasi secara objektif, melalui kepatuhannya menjalankan peraturan 

organisasi. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan perusahaan, digunakan 

terutama untuk memotivasi karyawan agar dapat mendisiplinkan diri dalam 

melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu 

disiplin bermanfaat mendidik karyawan untuk mematuhi dan menyenangi 

peraturan, prosedur, maupun, kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan 

kinerja yang baik. 

Menurut Hasibuan (2014:193) Disiplin adalah fungsi operatif keenam dari 

manajemen sumber daya manusia. Kedisisiplinan merupakan fungsi operatif 

MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi 

prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi 

organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Menurut Hamali (2017:214) 

disiplin adalah Suatu kekuatan yang berkembang didalam tubuh pegawai dan 

menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan 

peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. 
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Selain itu menurut Sutrisno (2016:89) disiplin adalah perilaku seseorang yang 

sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis 

maupun tidak tertulis. Menurut Hasibuan (2015) disiplin adalah kunci 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan tujuannya. Menurut Afandi 

(2016) disiplin kerja adalah suatu peraturan atau tata tertib yang dibuat oleh 

manajemen suatu organisasi yang disahkan oleh pemilik modal atau dewan 

komisaris yang telah disepakati oleh Dinas Tenaga Kerja dengan orang-orang yang 

tergabung dalam organisasi tersebut. Setiap karyawan yang bergabung dengan 

organisasi tersebut harus tunduk pada tata tertib yang ada dengan rasa senang hati. 

Disiplin merupakan fungsi penting dalam sebuah organisasi karena semakin baik 

kedisiplinan karyawan, semakin tinggi motivasi yang dapat dicapainya. Sebaliknya 

tanpa disiplin, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. 

Disiplin harus diterapkan dalam suatu perusahaan karena akan berdampak terhadap 

kinerja karyawan, sehingga mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan 

perusahaan.  

 

Tabel 2.1  

Definisi Disiplin 

Sumber Definisi 

Hasibuan  

(2014:193) 

Disiplin merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting 

karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi 

kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin pegawai yang 

baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang 

optimal. 

Hasibuan  

(2015) 

Disiplin adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuan tujuannya. 

 Sutrisno 

(2016:89) 

Perilaku seseorag yang sesuai dengan peraturan, prosedur 

kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik 

tertulis maupun tidak tertulis 

Afandi (2016) Disiplin kerja adalah suatu peraturan atau tata tertibyang 

dibuat oleh manajemen suatu organisasi yang disahkan oleh 

pemilik modal atau dewan komisaris yang telah disepakati 
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Sumber Definisi 

oleh Dinas Tenaga Kerja dengan orang – orang yang 

tergabung dalam organisasi tersebut. 

Hamali 

(2017:214) 

Suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pegawai dan 

menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri dengan 

sukarela pada keputusan peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari 

pekerjaan dan perilaku 

  

Keberadaan disiplin kerja amat diperlukan dalam suatu perusahaan, karena 

dalam suasana disiplinlah perusahaan akan dapat melaksanakan program-program 

kerjanya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Karyawan yang disiplin 

dan tertib, menaati semua norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam 

perusahaan akan dapat meningkatkan efisien, efektifitas dan produktivitas. 

Sedangkan perusahaan yang mempunyai karyawan yang tidak disiplin, akan sulit 

sekali melaksanakan program programnya untuk meningkatkan produktivitas, dan 

akan mustahil untuk dapat meralisasikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

2.2.1 Macam-Macam Bentuk Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara dalam Sinambela (2016:336) terdapat dua jenis 

bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif. Berikut 

uraiannya : 

1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk 

mengikuti dan mematuhi pedoman dan aturan kerja yang ditetapkan oleh 

organisasi. Disiplin preventif bertujuan untuk menggerakkan dan mengarahkan 

agar pegawai bekerja berdisiplin. Cara preventif dimaksudkan untuk pegawai 

dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan organisasi. 

2) Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya penggerakan pegawai dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkannya agar tetap mematuhi 

berbagai peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi. 
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Dalam disiplin korektif pegawai yang melanggar disiplin akan diberikan sanksi 

bertujuan agar pegawai tersebut dapat memperbaiki diri dan mematuhi aturan 

 

2.2.2 Indikator Disiplin Kerja 

Pada dasarnya banyak indikator tingkat kedisiplinan karyawan pada suatu 

organisasi. Menurut Hasibuan (2016:194), terdapat dimensi dan indikator disiplin 

yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Kemampuan  

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta 

cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan 

(pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan 

kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan 

disiplin dalam mengerjakannya. Dimensi tujuan kemampuan diukur dengan 

menggunakan dua indikator yaitu: 

a. Kehadiran pegawai tepat waktu di tempat kerja 

Ketepatan waktu kehadiran akan menunjukkan seorang pegawai dalam 

mentaati peraturan yang diterapkan oleh perusahaan terutama peraturan 

mengenai ketepatan waktu kehadiran. Pegawai yang hadir secara tepat 

waktu memiliki waktu yang pas untuk menyelesaikan pekerjaan karena 

dapat memanfaatkan waktu yang diberikan secara penuh. 

b. Intensitas kehadiran pegawai selama bekerja 

Intensitas kehadiran pegawai menunjukkan seorang pegawai dalam hal 

kesungguhannya untuk bekerja di tempat ia bekerja. Karyawan yang sering 

tidak hadir bekerja dan tanpa memberikan keterangan yang jelas, 

menunjukkan bahwa karyawan tersebut tidak memiliki kesungguhan untuk 

bekerja di tempat ia bekerja. 

2. Tingkat Kewaspadaan Karyawan       

Karyawan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya selalu penuh perhitungan 

dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap dirinya 

maupun pekerjaannya. Dimensi tingkat kewaspadaan diukur dengan 

menggunakan dua indikator yaitu: 
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a. Kewaspadaan dan hati-hati dalam bekerja 

Setiap pegawai harus selalu berhati-hati ketika bekerja terutama pegawai 

yang bekerja langsung dilapangan yang menggunakan bantuan alat-alat 

berat untuk meminimalisir kecelakaan kerja. 

b. Menjaga dan merawat peralatan kerja 

Perusahaan mewajibkan kepada setiap pegawainya untuk selalu menjaga 

dan merawat peralatan kerja yang disediakan oleh pihak perusahaan. 

3. Ketaatan pada Standar Kerja  

Dalam melaksanakan pekerjaannya karyawan diharuskan menaati semua 

standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan pedoman kerja 

agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat dihindari. Dimensi ketaatan pada 

standar kerja diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu:  

a. Memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja 

Rasa tanggung jawab harus dimiliki oleh setiap pegawai yang bekerja di 

perusahaan. 

b. Bekerja sesuai fungsi dan tugasnya 

Setiap pegawai harus mampu untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas 

atau pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan atau pimpinan sehingga 

para pegawai harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masing-masing 

pekerjaan yang diberikan kepada mereka. 

4. Ketaatan Pada Peraturan Kerja  

Dimaksudkan demi kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja. Dimensi 

ketaatan pada peraturan kerja diukur dengan dua indikator yaitu : 

a. Pemahaman pegawai atas peraturan kerja 

Setiap pegawai harus dapat memahami semua peraturan kerja yang dimiliki 

oleh perusahaan 

b. Menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan kerja 

Sama halnya dengan pemahaman peraturan kerja, setiap pegawai harus 

mampu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan peraturan kerja yang 

diterapkan oleh perusahaan. 
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5. Etika Kerja  

Diperlukan oleh setiap karyawan dalam melaksanakan perkerjaannya agar 

tercipta suasana harmonis, salin menghargai antar sesama karyawan. Dimensi 

etika kerja diukur dengan menggunakan satu indikator yaitu: 

a. Memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja 

Sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja harus ditunjukkan oleh setiap 

pegawai yang bekerja di perusahaan. 

b. Memiliki etika kerja yang baik dalam bekerja 

Etika kerja menjadi kunci utama seorang pegawai dalam bekerja karena 

setiap perusahaan akan menjadikan etika kerja pegawai sebagai bahan 

penilaian sikap mereka selama bekerja. 

 

2.3 Motivasi Kerja 

2.3.1 Definisi Motivasi Kerja 

Setiap karyawan memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk bekerja dengan 

baik, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa berhasil atau tidaknya operasional 

perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah ditentukan oleh kepemimpinan yang 

baik dari seorang pemimpin dalam memberikan motivasi kepada karyawannya. 

Motivasi berperan penting dalam suatu perusahaan, sehingga motivasi dapat 

diartikan berbeda oleh setiap individu sesuai dengan tempat dan keadaan dari 

masing-masing inidividu. Pemberian motivasi dengan tepat akan dapat 

menimbulkan semangat, gairah dan keikhlasan kerja dalam diri seseorang. 

Meningkatnya kegairahan dan kemauan untuk bekerja dengan sukarela tersebut 

akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga akan meningkatkan 

produktivitas kerja. Sedangkan seseorang yang mempunyai motivasi kerja rendah, 

mereka akan bekerja seenaknya dan tidak berusaha untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

Menurut Cambell dalam Priansa (2014:133) menyatakan bahwa motivasi 

mencakup di dalamnya terdapat arah atau tujuan tingkah laku, kekuatan respon dan 

kegigihan tingkah laku. Selain itu, motivasi mencakup sejumlah konsep seperti 

dorongan, kebutuhan, rangsangan, ganjaran, penguatan, ketetapan, tujuan dan 
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harapan. Lain halnya menurut Pamela dan Oloko (2015) motivasi adalah kunci 

dari organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam 

organisasi dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. 

Vroom dalam Priansa (2014:133) motivasi mengacu kepada suatu proses 

mempengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap macam-macam bentuk kegiatan 

yang dikehendaki. Menurut Clleand dalam Sutrisno (2016:128) motivasi adalah 

kondisi yang mendorong seseorang untuk mencapai prestasi secara maksimal. 

Seseorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya minimum dalam 

bekerja. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukan pada sumber daya manusia 

pada umumnya dan bawahannya pada khususnya. Sedangkan menurut 

Sedarmayanti (2017:154) motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu tindakan atau yang tidak pada hakikatnya dan secara 

internal dan eksternal positif maupun negatif untuk mengarahkan saat bergantung 

pada ketangguhan pimpinan. Berikut ini adalah tabel 2.2 mengenai definisi 

motivasi kerja : 

 

Tabel 2.2  

Definisi Motivasi Kerja 

Peneliti Definisi 

Cambell dalam 

Priansa (2014:133) 

Motivasi mencakup di dalamnya terdapat arah atau 

tujuan tingkah laku, kekuatan respon dan kegigihan 

tingkah laku.  

Vroom dalam 

Priansa (2014:133) 

Motivasi mengacu kepada suatu proses mempenfaruhi 

pilhan-pilihan individu terhadap macam-macam 

bentuk kegiatan yang dikehendaki. 

Pamela dan Oloko 

(2015) 

Motivasi adalah kunci dari organisasi yang sukses 

untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam 

organisasi dengan cara dan bantuan yang kuat untuk 

bertahan hidup 

Clleand dalam 

Sutrisno (2016:128) 

Motivasi adalah kondisi yang mendorong seseorang 

untuk mencapai prestasi secara maksimal. 

Sedarmayanti 

(2017:154) 

Kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu tindakan atau yang tidak pada hakikatnya dan 

secara internal dan eksternal positif maupun negatif 
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Peneliti Definisi 

untuk mengarahkan saat bergantung pada ketangguhan 

Pimpinan 

 

 

2.3.2 Jenis – Jenis Motivasi 

Ada dua jenis motivasi kerja, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif, 

kedua motivasi ini dijelaskan dalam buku Hasibuan (2013:15) sebagai berikut : 

1. Motivasi Positif, motivasi ini maskudnya manajer memotivasi 

(merangsang) bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang 

berprestasi diatas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja 

bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang 

baik-baik saja. 

2. Motivasi Negatif, motivasi ini maskudnya manajer memotivasi bawahan 

dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan memotivasi 

negatif ini semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan 

meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu yang 

panjang dapat berakibat kurang baik. 

 

2.3.3 Tujuan Motivasi Kerja 

Dalam pemberian motivasi seluruh perusahaan mempunyai kesamaan tujuan 

untuk merangsang dan mendorong individu agar bekerja lebih giat, efisien dan 

efektif dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Ada beberapa tujuan yang dapat 

diperoleh dari pemberian motivasi menurut Hasibuan dalam Hartatik (2014 :162) 

antara lain sebagai berikut antara lain sebagai berikut: 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan produktivitas karyawan. 

3. Mempertahankan ketsabilan karyawan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 
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7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipatif karyawan. 

8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

 

2.3.4 Teori Motivasi Kerja 

Adapun beberapa teori motivasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli 

yang menekuni kegiatan pengembangan teori motivasi. Dikutip dalam buku 

Priansa (2014:205-212) beberapa teori motivasi tersebut antara lain : 

1. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

Teori ini mengikuti teori jamak, yakni seorang berperilaku/bekerja karena 

adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Teori 

motivasi yang dikembangkan oleh Maslow yang menyatakan bahwa setiap diri 

manusia itu sendiri terdiri atas lima tingkat atau hirarki kebutuhan, yaitu: 

a. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs), Merupakan kebutuhan tingkat 

terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. Misalnya 

kebutuhan untuk makan, minum, bernafas. 

b. Kebutuhan Rasa Aman (Safety Needs), Kebutuhan akan perlindungan dari 

ancaman, bahaya, pertentangan dan lingkungan hidup, tidak dalam arti fisik 

semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual. 

c. Kebutuhan Sosial (Social Needs), Kebutuhan untuk mereka memiliki yaitu 

kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi dan 

kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. 

d. Kebutuhan akan Harga Diri atau Pengakuan (Esteem Needs), Kebutuhan ini 

berkaitan dengan kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain 

dalam lingkungannya. 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-Actualization Needs), Kebutuhan untuk 

kegunaan kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat dengan 

mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian dan kritik terhadap sesuatu.  
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2. Teori Kebutuhan Berprestasi McClelland 

Menurut McClelland menyatakan bahwa motivasi sebagai suatu kebutuhan 

yang bersifat sosial, kebutuhan yang muncul akibat pengaruh eksternal. 

Kebutuhan tersebut dibagi menjadi tiga jenis yaitu : 

a. Kebutuhan Berprestasi (N-Ach), Need for Achievement adalah kebutuhan 

untuk berprestasi yang merupakan refleksi dari dorongan akan 

tanggungjawab untuk pemecahan masalah. Seseorang yang memiliki 

kebutuhan berprestasi tinggi cenderung untuk mengambil risiko. 

Kebutuhan akan berprestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. 

b. Kebutuhan Kekuasaan (N-Pow), Need for Power adalah kebutuhan akan 

kekuasaan yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai 

autoritas, untuk memiliki pengaruh kepada orang lain. Kebutuhan akan 

kekuasaan menjadikan pegawai memiliki motivasi untuk berpengaruh 

dalam lingkungannya, memiliki karakter kuat untuk memimpin dan 

memiliki ide-ide untuk menang. 

c. Kebutuhan Berafiliasi (N-Affil), Need for Affiliation yaitu kebutuhan untuk 

berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan oranglain, 

berada bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan 

orang lain. Kebutuhan akan afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar 

pribadi yang ramah dan akrab. 

3. Teori dua faktor Herzberg 

Teori ini dikembangkan dan dikenal dengan model dua faktor, yaitu : 

a. Faktor Motivasional, Hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya 

instrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Yang 

tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, 

keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, 

dan pengakuan orang lain. 

b. Faktor hygiene atau pemeliharaan, Faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik 

yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku 

seseorang dalam kehidupan seseorang. Faktor-faktor pemeliharaan 
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mencakup antara lain status pegawai dalam organisasi, hubungan seorang 

individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan 

kerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan 

organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem 

imbalan yang berlaku. 

 

2.4 Kinerja 

2.4.1 Definisi Kinerja 

Kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui 

hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga untuk 

menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggapan yang lebih baik di 

masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi 

jabatan dan penentuan imbalan. Tujuan kinerja adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja organisasi dari SDM organisasi. Mencapai tujuan organisasi 

sangat dipengaruhi perilaku organisasi (organization behavior), yang merupakan 

pencerminan dari perilaku (behavior) dan sikap (attitude) para pelaku yang 

terdapat dalam organisasi. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dari suatu 

organisasi perusahaan banyak bergantung kepada perilaku dan sikap orang-orang 

yang mensinergikan berbagai sumber, termasuk sumber daya manusia, sumber 

daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Priansa (2014:269) kinerja 

bukan merupakan karakteristik individu seperti bakat, atau kemampuan, namun 

merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Kinerja merupakan 

hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang 

berasal dari organisasi. Sedangkan menurut Sutrisno (2016) kinerja adalah 

kesuksesan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang 

diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah 

dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam 

menjalankan tugas. 

Menurut Bernardin dan Rusel dalam Priansa (2016:270) mengemukakan 

bahwa kinerja merupakan hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu 
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selama periode waktu tertentu hasil kerja tersebut merupakan hasil dari 

kemampuan, keahlian dan keinginan yang dicapai. Sedangkan menurut 

Mangkunegara dalam Widodo (2015:131), pengertian kinerja (prestasi) adalah 

hasil kerja secara kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Menurut Prawirosentono dalam Sinambela 

(2017:481) kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

 Berdasarkan pengertian kinerja karyawan menurut beberapa ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil pekerjaan yang dihasilkan 

dan diselesaikan oleh karyawan yang akan dijadikan sebagai alat ukur oleh 

perusahaan untuk membantu perusahaan dalam memberikan penilaian atas kinerja 

karyawan dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah tabel 2.3 definisi kinerja 

karyawan : 

 

Tabel 2.3 

Definisi Kinerja Karyawan 

Peneliti Definisi 

Priansa 

(2014: 269) 

Kinerja bukan merupakan karakteristik individu,seperti bakat, 

atau kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat 

atau kemampuan itu sendiri 

Widodo 

(2015: 131) 

Kinerja (perestasi) adalah hasil kerja secara kualitas, kuantitas, 

dan ketepatan waktu yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Sutrisno 

(2016) 

Kesuksesan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing – masing tentang bagaimana seseorang diharapkan 

dapat berfungsi dan berprilaku sesuai dengan tugasnya yang 

telah dibebankan kepadanya serta kuantitas,kualotas dan waktu 

yang digunakan dalam menjalankan tugas.  



28  

Bernardin 

dan Priansa 

(2016:270) 

Hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu selama 

periode waktu tertentu hasil kerja tesrsebut merupakan hasil 

dari kemampuan, keahlian dan keinginan yang dicapai 

Sinambela 

(2017:481) 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.   

 

2.4.2 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja dalam manajemen SDM memegang peranan yang penting 

dalam menunjang keberhasilan organisasi. Penilaian kinerja adalah salah satu tugas 

penting untuk dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Menurut Dessler 

dalam Widodo (2015), penilaian kinerja merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Menurut Fahmi 

(2014), penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak 

manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang selama ini telah 

melakukan pekerjaannya. 

 

2.4.3 Tujuan dan Kegunaan Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja atau performance apprasial adalah proses dimana kinerja 

individual diukur dan dievaluasi. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja 

dari SDM organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan evaluasi kinerja sebagaimana 

dikemukakan Sunyoto dalam Mangkunegara (2014:10), yaitu: 

a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan 

kinerja 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan 
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aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap 

pekerjaan yang diembannya sekarang. 

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berpartisipasi sesuai dengan potensinya. 

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, khusus rencana dikalat, dan kemudian menyutujui 

rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

 

Kegunaan penilaian kinerja karyawan yaitu: 

a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. 

b. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. 

c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan. 

d. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal 

kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja 

dan pengawasan.  

e. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan 

yang berada di dalam organisasi. 

f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai 

performance yang baik. 

g. Sebagai alat untuk melihat kekurangan atau kelemahan dan meningkatkan 

kemampuan karyawan selanjutnya. 

h. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan. 

i. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

karyawan 

j. Sebagai dasar untuk mengembangkan uraian tugas (job description) 
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2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson dalam Widodo (2015:133), berpendapat 

bahwa terhadap dua faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu: 

a. Kemampuan 

Manusia pada dasarnya memiliki dua kemampuan yaitu kemampuan 

potensi dan kemampuan reality. Kemampuan reality merupakan 

penggabungan antara pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill). 

untuk dapat mencapai kinerja yang baik karyawan atau pekerja harus 

memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. 

b. Motivasi 

Setiap pegawai atau karyawan memiliki motivasi didalam dirinya untuk 

bekerja dalam mencapai tujuannya. Motivasi merupakan kondisi yang 

mengerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja. 

 

2.4.5 Dimensi dan Indikator Kinerja 

Berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh organisasi tersebut 

dipengaruhi oleh tingkat kinerja secara individual maupun secara kelompok. 

Dengan asumsi semakin baik kinerja karyawan maka diharapkan kinerja organisasi 

akan semakin baik. Beberapa pendekatan untuk mengukur sejauh mana pegawai 

mencapai suatu kinerja secara individual. Menurut Robbin dalam Mangkunegara, 

(2014:75), mengemukakan bahwa dimensi dan indikator kinerja dapat diukur yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kualitas Kerja 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seseorang karyawan mengerjakan apa yang 

seharusnya dikerjakan. Dimensi kualitas kerja diukur dengan menggunakan 

tiga indikator, yaitu : 

a. Kerapihan 

Setiap karyawan harus menghasilkan hasil pekerjaan yang memiliki 

kerapihan karena hasil pekerjaan yang rapih terasa lebih mudah 

untuk dilakukan evaluasi dan lebih mudah untuk dipahami. 
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b. Ketelitian 

Ketelitian harus dimiliki oleh seluruh karyawan karena apabila 

karyawan tidak teliti dalam bekerja akan berakibat fatal apabila 

terjadi kesalahan dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan. 

2. Kuantitas Kerja 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seseorang karyawan bekerja dalam satu 

harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap karyawan 

itu masing-masing. Dimensi kuantitas kerja diukur dua indikator yaitu: 

a. Kecepatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan 

Perusahaan pasti memiliki target dalam penyelesaian pekerjaan, 

oleh karena itu setiap karyawan harus memiliki kecepatan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya agar sesuai dengan peraturan 

perusahaan. 

b. Kesesuaian hasil pekerjaan dengan target perusahaan  

Hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan harus sesuai dengan 

target yang telah perusahaan tetapkan jika seorang karyawan ingin 

dianggap berhasil dalam melakukan pekerjaannya. 

3. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk melaksanankan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Dimensi 

tanggung jawab diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu. 

a. Hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

Hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan akan dinilai dan 

dilakukan evaluasi apakah karyawan tersebut berhasil atau tidak. 

b. Mengambil keputusan disaat terjadi permasalahan 

Pengambilan keputusan sangatlah penting karena akan berdampak 

terhadap alannya roda perusahaan. Oleh karena itu, karyawan 

harusmampu mengambil sebuah keputusan dalam situasi apapun.  

4. Kerjasama 

Kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dengan karyawan atau pegawai lain 

secara vertikal dan horizontal baik didalam maupun diluar pekerjaan sehingga 
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hasil pekerjaan semakin baik. Dimensi kerja sama diukur dengan menggunakan 

dua indikator. 

a. Jalinan kerjasama antar karyawan ataupun dengan atasan 

Kerjasama yang terjadi akan memudahkan karyawan dalam bekerja 

karena karyawan dapat menyelesaikan secara bersama – sama baik 

dengan rekan kerja atau dengan atasan. 

b. Kekompakan antar karyawan 

Karyawan yang memiliki kekompakan akan merasa nyaman bekerja 

di perusahaan karena memiliki hubungan yang harmonis dengan 

karyawan lain. 

5. Inisiatif 

Inisiatif dari dalam diri anggota perusahaan untuk melakukan pekerjaan serta 

mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan atau 

menunjukan tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban 

karyawan maupun pegawai. Dimensi inisiatif diukur dengan menggunakan satu 

indikator yaitu kemampuan mengatasi masalah tanpa menunggu perintah 

atasan. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan 

penelitian. Penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara disiplin kerja, 

motivasi terhadap kinerja karyawan. 

 

2.5.1 Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Disiplin kerja meupakan faktor yang dituntut oleh perusahaan sebagai 

kebutuhan dan konsekuensi seseorang dalam bekerja karena disiplin kerja 

karyawan dapat mempengaruhi keputusan dalam bekerja, bila keputusan dalam 

bekerja terpenuhi dengan baik, maka akan dicerminkan pada disiplin kerjanya. 

Penelitian sebelumnya terkait penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu terkait Variabel X1 (Disiplin Kerja) dan Y (Kinerja) 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian Sebelumnya 

1. Prastika 

Meilany & 

Miranty 

Ibrahim 

(2015) 

Pengaruh disiplin 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

PT. Indah Logistik 

Cargo Cabang 

Pekanbaru 

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh 

disiplin kerja terhadpa kinerja 

karyawan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara disiplin kerja dengan 

kinerja karyawan. Dimana t hitung 

lebih besar dari t tabel, maka hipotesa 

yang menyatakan terdapat pengaruh 

disiplin kerja terdapat kinerja 

karyawan dapat diterima. 

2. Liyas & 

Primadi 

(2017) 

Pengaruh disiplin 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

pada Bank 

Perkreditan Rakyat 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

variabel Disiplin kerja (X) 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kinerja Karyawan (y) yaitu 

dimana t hitung = 10,770> t tabel = 

2,023 

3. Septiasari 

(2017) 

Pengaruh disiplin 

kerja terhadap 

kinerja pegawai 

pada dinas 

Perindustrian 

perdagangan, 

koperasi dan usaha 

mikro kecil dan 

menengah provinsi 

Kalimantan timur 

di samarinda 

Hasil peneitian ini bahwa uji korelasi 

memperlihatkan bahwa disiplin kerja 

mempunyai hubungan yang sedang 

dengan kinerja karyawan. Artinya 

bahwa disiplin kerja berpengaruh 

positf terhadap kinerja pegawai. 

4. Dewi 

Untari 

Pengaruh Displin 

Kerja Terhadap 

Terdapat pengaruh yang positif dan 

cukup kuat antara disiplin kerja 
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No Peneliti Judul Hasil Penelitian Sebelumnya 

(2018) Kinerja Pegawai 

pada PT. Kie 

Indonesia 

terhadap kinerja pegawai pada PT. KIE 

Indonesia dengan nilai korelasi sebesar 

(+)0.547. Artinya semak inbaik 

disiplin kerja pegawai maka akan 

semakin baik kinerja pegawai. 

5. Antory 

(2015) 

Effect of discipline 

management on 

employee 

performance in an 

organization : the 

case of country 

education office 

hman resource 

department, 

turkana county 

The study finally concludes that, 

holding all factors (code of 

discipline,disciplinary,procedures,dis

cipline system and disciplinary action) 

constant, factors affecting employee 

performance. 

 

Kesimpulan dari tabel diatas adalah adanya keterkaitan antara variabel disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan dapat dikatakan memiliki pengaruh. Dari tabel 

diatas, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel Disiplin Kerja dan 

Kinerja Karyawan seperti yang terlihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.1 

Hubungan Antara Variabel Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

Disiplin 

Kerja 
Kinerja Karyawan 
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2.5.2 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Hubungan antara variabel motivasi dan kinerja, dapat dilihat dari hasil 

penelitian sebelumnya bahwa terbukti hasil motivasi dapat mempengaruhi kinerja. 

Bahwa pemberian motivasi dari atasan dapat mempengaruhi hasil kinerja indivdu 

di perusahaan atau organisasi. Penelitian sebelumnya terkait penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2.5 

Penelitian Terdahulu terkait Variabel X2 (Motivasi ) dan Y (Kinerja) 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Rahsel 

(2016) 

Pengaruh motivasi 

kerja terhadap 

kinerja pegawai 

Administrasi Pusat 

Universitas 

Padjajaran 

Bamndung 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa bahwa terdapat pengaruh 

dari motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai pada bagian 

Administrasi Umum UNPAD 

Bandung. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa hipotesis 

penelitian terbukti dan dapat 

diterima. Rekomendasi yang 

diberikan penulis pada bagian 

Administrasi Umum UNPAD 

adalah agar terus meningkatkan 

kinerja pegawai dan hal ini dapat 

diwujudkan melalui pemberian 

motivasi berupa penghargaan 

tepat sasaran, dukungan dan 

kerjasama yang baik antara 

pimpinan dan bawahan agar 

mereka memiliki kemampuan 

kerja yang optimal, hal ini 
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diyakini dan membuka peluang 

bagi pegawai dalam memberikan 

kinerja yang tinggi. 

2 Sutrischastini

, Riyanto 

(2015) 

Pengaruh Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Kantor Sekertariat 

Kabupaten 

Gunungkidul 

Hasil penelitian ini menunnjukan 

adanya pengaruh positif 

antaramotivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai Kantor 

Sekertariat Daerah Gunung 

Kidul 

3 Sindi Larasati 

dan Alini 

(2014) 

Pengaruh Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Wilayah Telkom 

Varaiabel Motivasi Kerja Secara 

Simultan Dan Parsial Memiliki 

Pengaruh Positif Dan Signifikan 

Terhadap Kerja Karyawan Witel 

Bekasi 

4 Olusadum,Al 

unika. (2018) 

Effect of motivation 

on employees‟ 

performance using 

Alvan Ikoku Federal 

College of 

Education (AIFCE) 

The study focused on the effect of 

motivation on employees‟ 

performance using Alvan Ikoku 

Federal College of Education 

(AIFCE) as study area. It is an 

empirical study whose major 

source of data was primary 

source through questionnaire. 

The main objective is to ascertain 

the work behavior of employees 

amidst their motivation. The study 

adopted reinforcement theory as 

framework of analysis. It is a 

survey research whose data 

analysis was done quantitatively 

and hypothesis tested via Chi- 
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square (X2 ). It was our finding 

that there is significant 

relationship between staff 

motivation and staff performance. 

The study therefore recommends 

that organizations should 

consider staff motivation as a 

cardinal responsibility. The study 

concludes that unless staff 

motivation is properly executed, 

organizations and their managers 

will always suffer employees‟ 

negative attitude to work. 

5 Ali,Bin,Piang 

Ali,Ali 

(2016) 

the influence of 

work motivation on 

the performance of 

IT Park (home 

software) Peshawar, 

Pakistan 

Motivation shows a crucial 

significant part in all private and 

public organizations. 

Organization cannot run and 

cannot attain their desire goals 

and objectives without motivating 

their     employees.     The     main 

purpose of this research work was 

to find out the impact of 

motivation on employee 

performance and job satisfaction 

in IT Park (software house) sector 

of Peshawar, Pakistan. The data 

for current research study has 

been collected from distract 

Peshawar, Pakistan using 

structural questionnaire. The 

results from current study 
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explores that motivation plays an 

important role toward the 

performance of employees and job 

satisfaction in the IT Park 

(software house) sector of 

Peshawar, Pakistan. 

 

Kesimpulan dari tabel diatas adalah adanya hubungan antara variabel 

motivasi dan kinerja karyawan yang memiliki pengaruh. Dari tabel diatas, maka 

dapat digambarkan hubungan antara variabel motivasi dan kinerja karyawan seperti 

yang terlihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 2.2 

Hubungan Antara Variabel Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan 

 

 

 

2.5.3 Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan 

Dari hasil penelitian sebelumnya terbukti bahwa disiplin dan motivasi 

mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kinerja karaywan. Semakin 

tingginya disiplin kerja karyawan seerta tingginya motivasi yang dilakukan oleh 

perusahaan maka semakin meningkat kinerja karyawan.  

 

 

 

 

 

Motivasi Kerja 
Kinerja 

Karyawan 
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Penelitian terkait dengan hal ini terangkum pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.6 

Terkait Variabel Disiplin, Motivasi dan Kinerja Karyawan 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Hasil Penelian sebelumnya 

1 Evawati 

Khumaedi 

(2016) 

Pengaruh 

Disiplin Dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai Pada 

Dinas Sentra 

Operasi 

Terminal 

Pt.Angkasa 

Pura II 

Dari hasil penelitian ini terbukti 

bahwa Hasil uji hipotesis pada 

tingkat signifikansi 0,000 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima secara 

simultan. Dengan demikian Ho 

ditolak dan Ha diterima dan variabel 

X1 dan X2 berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Y. 

2 Astria  

(2018) 

 

 

 

 

Pengaruh 

Disiplin Dan 

Motivasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pada PT. Bank 

Rakyat 

Indonesia 

Cabang 

Pamulang  

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara disiplin kerja dan 

motivasi secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan dengan 

korelasi positif 0,684 dan 

mempunyai kontribusi pengaruh 

sebesar 46,8% dan sisanya 53,2% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak 

diteliti. Dan nilai Fhitung sebesar 

25,116 dengan signifikan F sebesar 

0,000 
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3. Yunimas dan 

Askriyandoko 

(2017) 

Analisis 

Disiplin dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada CV Putra 

Luhur Blitar 

Hasil penelitian ini memberikan 

kesimpulan bahwa variabel disiplin 

(X1) dan variabel motivasi (X2) 

secara simultan (bersama-sama) 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan yaitu sebesar 68% dan 

besarnya variabel lain yang 

mempengaruhi variabel kinerja 

karyawan adalah sebesar 32%. 

4. Muhammad 

Deni (2018) 

Kepemimpina

n Dan 

Motivasi 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

Pelayannan 

Publik 

Berdasarkan Uji-F secara serentak 

(simultan) Kedisiplinan dan motivasi 

berpengaruh posited dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai kantor 

samsat kabupaten ogan komerig ilir. 

5.. Zaenal Mustafa 

Elqadri, Dewi 

Tri Wijayanti 

Wardoyo,Priyo

no. (2015) 

  The 

Influence of 

Motivation 

and Discipline 

Work against 

Employee 

Work 

Productivity 

Tona’an 

Markets 

 

 

Results from this study is, the 

hypothesis that motivational effect 

on work productivity in office 

environments market Tona’an 

Bangkalan district rejected /not 

proven.While the hypothesis 

Discipline influential work on 

employee productivity in office 

environments tona’an market 

Bangkalan Received /confirmed. 
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Kesimpulan dari tabel diatas adalah adanya hubungan antara variabel 

disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Dari tabel diatas, maka dapat 

digambarkan hubungan antara variabel motivasi dan kinerja karyawan seperti yang 

terlihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 2.3 

Hubungan Antara Variabel Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan 

 

 

 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

2.6.1 Hubungan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Disiplin kerja merupakan faktor yang dituntut oleh perusahaan sebagai 

kebutuhan dan konsekuensi seseorang dalam bekerja karena disiplin kerja karyawan 

dapat mempengaruhi kepuasan dalam bekerja, bila kepuasan dalam bekerja 

terpenuhi dengan baik, maka akan dicerminkan pada disiplin kinerjanya. Disiplin 

yang dipengaruhi karyawan oleh kepuasan kinerja mereka, dimana semakin puas 

karyawan dalam pekerjaanya maka disiplin kerja karyawan semakin meningkat. 

Untuk mengungkapkan adnaya keterkaitan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan dikemukakan oleh Hamali (2017:214) disiplin adalah suatu kekuatan 

yang berkembang di dalam tubuh pegawai dan menyebabkan pegawai dapat 

menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan peraturan, dan nilai-nilai tinggi 

dari pekerjaan dan perilaku. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Disiplin berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan CV. ZAFRAN. 

 

Disiplin 

Kerja 

 

 
Kinerja Karyawan 

Motivasi Kerja 
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2.6.2 Hubungan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Motivasi dalam manajemen menunjukan pada sumber daya manusia umunya 

dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan 

daya dan potensi bawahan, agar mau bekerjasama secara produktif berhasil 

mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi 

karena dapat menyalurkan, menyebabkan dan mendukung perilaku manusia agar 

bekerja lebih giat. Menurut Pamela dan Oloko (2015) motivasi adalah kunci dari 

organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi 

dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Tujuan diberikan 

motivasi kerja kepada karyawan yaitu agar meningkatkan produktivitas kerja serta 

memperkuat rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya dan dapat 

meningkatkan loyalitas ,kreativitas dan partisipasi karyawan dalam pekerjaan. 

Penelitian menurut Rashel (2016) yang berjudul Pengaruh motivasi kerja terhdap 

kierja pegawai Administrasi Pusat Universitas Padjajaran Bandung dengan hasil 

bahwa bahwa terdapat pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada 

bagian Administrasi Umum UNPAD Bandung. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

hipotesis penelitian terbukti dan dapat diterima. Berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh yang besar dan 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan hipotesis yang di ajukan adalah : 

H2 : Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan CV. 

ZAFRAN 

 

2.6.3 Hubungan Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan  

 Kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berhubungan 

dengan tenaga kerja itu sendiri maupun yang berhubungan dengan lingkungan 

perusahaan. Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja karaywan adalah disiplin. 

Karna tanpa adanya disiplin, maka segala kegiatan yang akan dilakukan akan 

mendatangkan hasil yang kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Hal 

ini dapat mengakibatkan kurangnya pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan. 
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Peningkatakn kinerja karyawan dibutuhkan agar karyawan dapat melaksanakan 

tugas yang ada dengan sebaik mungkin, karena faktor disiplin kerja mempunyai 

pengaruh serta peran yang penting terhadap peningkatan kinerja pegawai.selain 

faktor tersebut motivasi sangat berperan penting dalam kinerja karywan , karena 

motivasi dapat menjadi pendorong seseorang dalam melakukan suatu kegiatan 

guna mendapatkan hasil terbaik. Motivasi sesama karyawan akan berbeda, sesuai 

dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonominya. Menurut penelitian Yunimas 

dan Askriyandoko (2017) Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 

variabel disiplin (X1) dan variabel motivasi (X2) secara simultan (bersama-sama) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan yaitu 

sebesar 68% dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel kinerja 

karyawan adalah  sebesar  32%. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Disiplin dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karywan CV. ZAFRAN 

Gambar 2.4 

Paradigma Penelitian 

 

Motivasi Kerja (X2) 

Kebutusan Berpretasi (Need 

forAcievment) 

Kebutuhan Kekuasaan (Need For 

Power) 

Kebutuhan Berafiliasi (Need for 

Affiliation) 

(Priansa 2014:205-212) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Kualitas Kerja 

Kuantitas Kerja 

Tanggung Jawab 

Kerjasama 

Inisiatif 

Robbin dalam 

Mangkunegara, 

(2014:75) 

Disiplin Kerja (X1) 

Tujuan Kemampuan 

Tingkat Kewaspadaan Karyawan  

Ketaatan Pada Standar Kerja 

Ketaatan Pada Peraturan Kerja 

Etika Kerja 

(Hasibuan 2014:193) 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

 Penulis memiliki beberapa hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1:  Disiplin kerja karyawan CV. ZAFRAN sudah baik, motivasi kerja karyawan 

CV ZAFRAN sudah baik 

H2: Terdapat pengaruh positif disiplin terhadap kinerja karyawan pada CV. 

ZAFRAN. 

H3: Terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kinerja karyawan pada CV. 

ZAFRAN. 

H4:  Disiplin dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan 

pada CV. ZAFRAN. 

 


