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ABSTRAK 

 

 

Y. GABBY KRISTANTO, NIM. 1421103614, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “ANALISIS 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN DISIPLIN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN ( Studi Pada Karyawan JNE 

Pusat Surakarta)” 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 1) 

menganalisis dan mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan JNE Pusat Surakarta; 2) menganalisis dan mengetahui pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta; 3) menganalisis 

dan mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan JNE Pusat 

Surakarta; 4) menganalisis dan mengetahui secara simultan pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan JNE Pusat 

Surakarta. 

Metode pengumpulan data dengan observasi, interview dan kuesioner. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 84 karyawan JNE Pusat Surakarta. Variabel 

dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : gaya kepemimpinan (X1), motivasi (X2) 

dan disiplin kerja (X3) serta variabel terikat (Y) : kinerja. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.  

Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

JNE Pusat Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t hitung 

X1= 2,076 dengan signifikansi 0,041. Dengan menggunakan batas signifikansi 

0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 

2,076 > t tabel sebesar 1,988. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan JNE Pusat Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t 

hitung X2= 2,309 dengan signifikansi 0,023. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung 

sebesar 2,309 > t tabel sebesar 1,988. Disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta. Hal ini sesuai dengan hasil uji t 

yang memperoleh t hitung X3= 6,094 dengan signifikansi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah 

taraf 5% dan t hitung sebesar 6,094 > t tabel sebesar 1,988. Gaya  kepemimpinan, 

motivasi dan disiplin kerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta. Hal ini terbukti dari 

hasil uji F yang memperoleh F hitung sebesar sebesar 24,534 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Signifikansi tersebut di bawah signifikan 0,05.  

 

  

 

Kata kunci : gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah membuat bangsa 

Indonesia terlena. Sudah terlalu lama kita dininabobokan dengan anugerah 

alam yang begitu banyak dan baru tersadar ketika sumber daya alam yang 

dimiliki sudah semakin menipis. Pembangunan Indonesia tidak akan bisa maju 

jika hanya bergantung pada kekayaan alam. Perlu peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan pengembangan teknologi. Salah satu usaha nasional yang 

dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah penanganan terhadap rendahnya 

kualitas sumber daya manusia tersebut. Jumlah sumber daya manusia yang 

besar apabila dapat didayagunakan secara efektif dan efisien akan bermanfaat 

untuk menunjang gerak lajunya pembangunan nasional yang berkelanjutan.  

Berdasarkan Global Human Capital Report 2017 yang mengkaji 

kualitas sumber daya manusia di 130 negara, dalam laporannya tercantum 

seberapa berkualitas tiap-tiap golongan umur lewat empat elemen indikator 

human capital yakni : 

1. Capacity, yaitu kapasitas kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf 

dan edukasi. 

2. Deployment adalah tingkat partisipasi pekerja dan tingkat pengangguran. 

3. Development tingkat pendidikan dan partisipasi pendidikan. 

4. Know-how adalah tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja serta 

ketersediaan sumber daya. 
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Berdasarkan 4 indikator tersebut World Economic Forum (WEF) yang 

dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017 lalu, melakukan pemeringkatan 

untuk mencari negara-negara mana yang telah berhasil membangun sumber 

daya manusianya dengan baik. Indonesia dalam daftar peringkat tersebut 

menempati peringkat 65 dari 130 negara. Ini artinya Indonesia berada di 

tengah-tengah peringkat dunia namun meski berada tepat ditengah, penilaian 

Indonesia dianggap masih berada di atas rata-rata dunia. Itu berarti Indonesia 

mengalami kenaikan peringat dari tahun sebelumnya, yakni 7 peringkat 

dibawah peringkat saat ini. Peringkat tersebut diraih Indonesia berdasarkan 

capacity yang berada di peringkat 64 dengan nilai 69,7. Nilai ini didasarkan 

pada tingkat buta huruf dan kemampuan berhitung yang telah mencapai nilai 

99,7. digolongan umur 15 sampai 24 tahun. Hal ini kurang lebih sesuai dengan 

klaim pemerintah yang beberapa waktu lalu yang melansir bahwa Indonesia 

hampir 100% bebas buta huruf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Indeks Sumber Daya Manusia 2017 

Sumber: World Economic Forum /foto 
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Isu lainnya bahwa perekonomian nasional Indonesia tidak bisa lepas 

dari globalisasi yang telah melanda dunia akhir-akhir ini dampak yang secara 

langsung dirasakan adalah adanya perkembangan dunia usaha dalam negeri 

yang mengalami kemajuan yang cukup pesat baik yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun swasta dengan semakin banyaknya perusahaan 

perusahaan baru secara otomatis mengakibatkan persaingan dunia usaha yang 

semakin ketat. Dalam era globalisasi yang di tandai dengan kemudahan akses 

internet dan semakin berkembangnya teknologi informasi menuntut 

perusahaan-perusahaan untuk dapat bersaing dalam menghadapi tingginya 

persaingan bisnis dalam segala aspek, maka SDM atau sering yang disebut 

karyawan dituntut untuk mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan 

kompetisi yang tinggi, dan bahkan diperlukan spesialisasi dibidangnya. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan dan perkembangan 

dewasa ini menuntut sumber daya organisasi atau perusahaan yang berkualitas 

dari hari kehari. Karena hanya dengan karyawan yang berkompeten, sebuah 

perusahaan dapat mengikuti perkembangan dunia usaha dan meningkatkan 

kinerja dari karyawan.  

Perusahaan harus memiliki keunggulan dan daya saing sehingga 

mampu bertahan diantara perusahaan-perusahaan lainnya. Keberhasilan 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya demikian juga 

kemampuan perusahaan untuk berkembang sangat tergantung pada 

kemampuan Sumber Daya Manusia dan perencanaan serta pengendalian 

sumber daya manusia yang baik. Untuk memanfaatkan seluruh sumber daya 

yang ada di dalam perusahaan, untuk melaksanakan tugas – tugas kerja yang 
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terarah demi pengembangan organisasi atau atau perusahaan tersebut. Namun 

selain itu, perlu adanya sebuah harmoni dalam tata hubungan antara sesama 

karyawan maupun hubungan antara karyawan dengan atasannya. Bukan hanya 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia saja tetapi perusahaan juga 

dituntut untuk bersaing melalui peningkatan kualitas manajemen. Oleh karena 

itu agar perusahaan dapat berkembang secara optimal maka pemeliharaan 

hubungan yang selaras dan secara berkelanjutan bersama karyawan menjadi 

sangat penting. Setiap perusahaan akan selalu berusaha mendapatkan kinerja 

terbaik dari seluruh karyawanya dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan tercapai oleh sebab itu para pemilik usaha terus menggali dan 

mencari cara untuk dapat terus meningkatkan kualitas dari para karyawanya. 

Dilihat dari sudut pandang manajerial, ada beberapa prasyarat agar 

suatu tujuan organisasi atau perusahaan dapat dikelola secara efektif. 

Diantaranya adalah para pemimpin organisasi harus menghayati dinamika, 

peluang dan ancaman didalam lingkungan organisasi. Fenomena yang ada 

menunjukkan bahwa masih ada karyawan yang masuk kerja tidak sesuai 

dengan peratuaran yang telah dibuat, salah satunya dengan datang terlambat. 

Sehubungan dengan kinerja karyawan, ketika karyawan tidak melakukan 

suatu kewajiban yang telah dibuat diperusahaan tersebut berarti tingkat 

kedisiplinan masih rendah, sehingga mencerminkan juga rendahnhya kinerja 

karyawan. Disipilin yang baik menunjukkan besarnya tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, sehingga hal ini 

dapat mendorong gairahnya kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan 

perusahaan.  
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Sumber Daya Manusia memiliki posisi paling tinggi dalam kinerja 

sebuah perusahaan yang dipengaruhi oleh kualitas dari sumber daya manusia 

tersebut. Jika perusahaan sudah memiliki strategi dari tujuan yang di inginkan 

maka langkah selanjutnya adalah menentukan dan merencanakan sumber daya 

manusia seperti apa yangdi inginkan dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

atau pencapaian yang sudah di inginkan tersebut.perusahaan yang bagus itu 

ketika sebuah perusahaan tersebut dapat menciptakan kinerja yang bagus juga. 

Demi meraih tantangan dan kesempatan yang sudah ada dari semakin 

meningkatnya suasana atau lingkungan kompetisi bisnis yang semakin 

meningkat manajemen sumber daya manusia di harapkan dapat menjadi 

pemikir dan penggerak dalam perusahaanya sebagus mungkin untuk tetap 

dapat mempertahankan kontinuitas atau keberlanjutan perusahaannya.  

Sukses atau gagalnya karyawan dalam perusahaan dapat kita ketahui 

ketika perusahaan atau organisasi tersebut memberi konsentrasi atau peduli 

terhadap implementasi dari performance atau kinerja mereka. Kinerja adalah 

hasil dari pekerjaan yang dapat diraih seseorang atau grup dalam sebuah 

perusahaan. Kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2009 : 18).  

Seorang pemimpin perusahaan wajib mengetahui pemahaman tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 

Kepemimpinan sendiri dapat diartikan sebagai proses memberi inspirasi ada 



6 
 

semua karyawan agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang 

diharapkan. Pemimpinan adalah cara mengajak karyawan agar bertindak 

secara benar, untuk mencapai komitmen dan motivasi untuk tujuan bersama 

(Sutarto, 2005:23). 

Salah satu jasa pengiriman barang yang mungkin dikenal adalah titipan 

kilat JNE. Perusahaan ini memiliki cabang yang ada di seluruh penjuru tanah 

air yang menjadikannya sebagai salah satu perusahaan jasa pengiriman barang 

terbesar yang ada di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perusahaan 

dan berbagai layanan yang ditangani, kinerja dari karyawan perusahaan akan 

sangat mempengaruhi performa perusahaan di mata pelanggannya. Tidak 

terkecuali di JNE Pusat Surakarta. Kinerja karyawan mengalami pasang surut 

yang disebabkan karena kurangnya motivasi dalam bekerja dan 

ketidakdisiplinan karyawan. Masalah karyawan dengan pimpinan atau sesama 

rekan kerja juga kerap kali menjadi penghambat kinerja mereka. Hal ini secara 

langsung akan berpengaruh terhadap pelayanan terhadap pelanggannya, 

karena bidang usaha perusahaan yang bergerak di bidang jasa. 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang mengambil judul sebagai 

berikut: “ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, 

MOTIVASI, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN (Studi pada Karyawan JNE Pusat Surakarta)”. 
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B.  Alasan pemilihan judul 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis dalam penelitian ini didasari 

oleh alasan sebagai berikut: 

1. Alasan subyektif 

a. Dalam penelitian penulis mengambil lokasi di kantor JNE pusat 

Surakarta karena penulis bertempat tinggal di Surakarta sehingga 

sangat menghemat biaya dan menghemat waktu dalam melakukan 

penelitian 

b. Penelitian tersebut sangat berkaitan dengan materi yang diterima 

penulis pada saat kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia 

2. Alasan obyektif 

a. Faktor sumber daya manusia dari segi tenaga kerja memegang peranan 

penting dalam berputarnya roda perusahaan tergantung pada 

sumberdaya pekerja. 

b. Diharapkan dengan mengupas masalah – masalah gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja dan motivasi karyawan akan terjadi komitmen bersama 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

 

C.  Penegasan judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka 

perlu diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi dari hasil kombinasi dari 

falsafah, keterampilan, sifat dan sering diterapkan seorang pemimpin 

ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya (Rivai 2007:64). 
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2. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan (Handoko, 2011 : 252). 

3. Disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun yang tidak tertulis 

(Suryabrata, 2003:89). 

4. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang  

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan  kesungguhan  serta  sewaktu-

waktu (Hasibuan,  2001:309). 

 

D.  Pembatasan Masalah 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian 

ini peneliti menganggap bahwa faktor gaya kepemimpinan, motivasi dan 

disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja, sehingga dalam penelitian ini 

hanya dibicarakan faktor gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja 

yang akan mempengaruhi kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta sedangkan 

faktor lain tidak disinggung. 

 

E. Rumusan masalah 

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:  
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1. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan JNE 

Pusat Surakarta? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan JNE Pusat 

Surakarta? 

3. Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan JNE Pusat 

Surakarta? 

4. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta? 

 

F.  Tujuan penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta. 

4. Untuk menganalisis dan mengetahui secara simultan pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan JNE 

Pusat Surakarta. 

 

G.  Manfaat penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebagai 

berikut: 
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1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pihak manajemen JNE Pusat Surakarta, dalam melakukan strategi yang 

tepat untuk dapat meningkatkan kinerja karyawanya terutama dengan 

menggunakan gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja secara 

tepat. Serta memberikan informasi yang akurat untuk bahan evaluasi dan 

menentukan sikap dalam pengelolaan SDM perusahaan beserta kebijakan- 

kebijakanya. 

2. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi bahan penelitian 

selanjutnya dalam menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk 

membangun ilmu kususnya dalam bidang Sumber Daya Manusia. 

3. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk berfikir secara ilmiahpada bidang Sumber 

Daya Manusia khususnya berkaitan tentang persoalan-persoalan 

kepemimpinan pemberian motivasi dan kerja karyawan. 

 

H. Kerangka Pikir 

Kerangka analisis dalam penelitian ini merupakan interpretasi dari 

faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja yang digambarkan peneliti sebagai 

berikut: 
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Variabel Independent 

 

 

         Variabel Dependent 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Bagan Kerangka Pikir 

 

I. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010:96) hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dijabarkan  sebagai berikut : 

1. Diduga ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan JNE 

Pusat Surakarta? 

2. Diduga ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan JNE Pusat 

Surakarta? 

3. Diduga ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan JNE Pusat 

Surakarta? 

4. Diduga ada pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta? 

 

Gaya kepemimpinan 

 (X1) 

Motivasi 

(X2) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Disiplin kerja 

(X3) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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J. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, hipotesis, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi manajemen sumber daya manusia, gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja, kinerja serta penelitian 

terdahulu.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dilakukan 

dalam penelitian serta gambaran umum perusahaan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang analisis data dan pembahasan 

yang berisi tentang penyajian data dan analisis data penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran berisi kesimpulan dari keseluruhan bab skripsi 

yang ada beserta saran-sarannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel bahwa gaya 

kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan JNE 

Pusat Surakarta. Dari hasil dan analisis data serta pembahasan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 4,173 + 0,215 X1 + 0,275 X2 + 0,357X3. 

Setiap variabel bernilai positif yang berarti bahwa gaya kepemimpinan, 

motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

JNE Pusat Surakarta. 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 2,076,  

X2= 2,309 dan X3= 6,094 dengan tingkat signifikansi untuk X1= 0,041,  

X2= 0,023 dan X3= 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, 

nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung 

sebesar 2,076 < t tabel sebesar 1,988 sehingga hipotesis diterima yang 

berarti ada pengaruh yang signifikan gaya kepamimpinan terhadap kinerja 

karyawan JNE Pusat Surakarta. Untuk X2, t hitung sebesar 2,039 > t tabel 

sebesar 1,988 sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti ada pengaruh 

yang signifikan motivasi terhadap kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta. 

Untuk X3, t hitung sebesar 6,094 > t tabel sebesar 1,988 sehingga hipotesis 
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dapat diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta.  

3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 24,534 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih 

kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel gaya kepemimpinan, 

motivasi dan disiplin kerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,460. Hal ini 

berarti 46% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel gaya 

kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja. Sedangkan sisanya yaitu 54% 

kinerja karyawan JNE Pusat Surakarta dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dimuka, saran yang dapat diberikan 

peneliti pada pihak perusahaan sehubungan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemimpin harus melakukan diskusi dengan bawahan untuk mengulas 

penyebab ketidakdisiplinan karyawan baik dalam menyelesaikan tugas, 

maupun pelanggaran peraturan perusahaan sehingga pada saat itu pula 

dapat dicari solusi yang tepat.  
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2. Dari hasil penelitian terbukti bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Oleh karenanya dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawannya, perusahaan sebaiknya mampu menerapkan berbagai 

kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawannya. Upaya 

yang dilakukan misalnya melalui pemberian tunjangan ataupun bonus 

yang lebih baik, menambah insentif dan gaji karyawan yang memenuhi 

target kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga 

karyawan bisa bekerja dengan lebih baik. 

3. Diberikan sanksi kepada karyawan  yang  melanggar  disiplin  kerja  

seperti  terlambat  masuk  kerja  atau pulang  lebih  cepat  dari  jam  

pulang  kerja,  keluar  dari  lokasi  pekerjaan  untuk kepentingan  pribadi  

tanpa seizin pimpinan atau sering melakukan kesalahan dalam 

melaksanakan  pekerjaan.  Pemberian  sanksi  dapat  dilakukan  dengan 

memberikan  surat  peringatan  kepada  karyawan yang  melanggar  

disiplin  kerja dan  jika  tidak  diindahkan  juga  maka  perusahaan dapat 

menjatuhkan sanksi berupa pemecatan 
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