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ABSTRAK 

 

 

BARMAWI, NIM. 1021103258, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH KEDISIPLINAN 

KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

HOTEL GALUH PRAMBANAN” 
Latar belakang dari penelitian ini adalah semakin baik kedisiplinan dan 

motivasi karyawan makin tinggi kinerja yang akan dicapai, disamping itu tingkat 

kesalahan akan lebih sedikit sehingga tidak perlu banyak waktu yang disediakan 

pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap karyawan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui signifikansi pengaruh 

kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan Hotel Galuh Prambanan, 2) 

mengetahui signifikansi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Hotel 

Galuh Prambanan, 3) mengetahui signifikansi pengaruh kedisiplinan kerja dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Hotel Galuh Prambanan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan angket. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 30 orang karyawan. Variabel dalam 

penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas : kedisiplinan kerja (X1) dan motivasi 

kerja (X2) serta variabel terikat (Y) yaitu kinerja karyawan. Teknik analisis data 

dengan analisis korelasi Product Moment. 

Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung X1, t hitung = 

2,33 yang lebih besar dari t tabel 2,042 sehingga kesimpulanya hipotesis diterima 

atau terbukti kebenarannya untuk kedisiplinan kerja (X1). Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan. Sedangkan untuk X2, t hitung = 

3,179 yang lebih besar dari t tabel 2,042 sehingga hipotesis diterima atau terbukti 

kebenarannya untuk motivasi kerja (X2). Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan Hotel Galuh Prambanan. 

 

 

 

Keywords : Kedisiplinan kerja, motivasi kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah langkah-

langkah perencanaan, penarikan, seleksi pengembangan, pemeliharaan dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu 

maupun organisasional. Oleh karena itu keberhasilan pengelolaan perusahaan 

sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia 

tersebut. Akan tetapi, keberadaan sumber daya manusia yang hebat dan 

unggul malah akan menjadi bumerang bagi perusahaan jika tidak disertai 

perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia itu sendiri. Kesalahan 

dalam manajemen sumber daya manusia sangat berpotensi mengganggu 

jalannya perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. 

Dalam sebuah perusahaan baik yang beregrak dalam bidang produksi 

maupun jasa berkembang atau tidaknya perusahaan tergantung pada kinerja 

karyawannya, karena dengan kinerja yang baik akan dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan, diantaranya kedisiplinan kerja. Perusahaan apapun bentuknya baik 

yang bergerak dibidang produk ataupun jasa akan berupaya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dan ini sangat bergantung pada sumber daya 

manusianya. Karyawan akan lebih produktif jika dia memiliki kedisiplinan 

yang tinggi dalam bekerja.  
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Disiplin kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seseorang karyawan 

terhadap semua peraturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, serta bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Disiplin kerja 

yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah 

diberikan kepada seseorang tersebut. Adanya disiplin kerja diharapkan dapat 

menjaga mekanisme kerja yang  selaras dan harmonis karena  antara masing-

masing  karyawan  memahami  akan  hak  dan  kewajiban  berupa  tugas  yang 

harus dilaksanakan dengan baik. 

Mekanisme kerja yang lancar akan mendorong seseorang berkonsentrasi 

sehingga dapat mencapai hasil kerja yang sesuai dengan yang diharapkan.  

Karyawan yang taat peraturan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan,  

cenderung memanfaatkan kemampuan baik fisik maupun mental secara  

maksimal, hal ini berarti akan berdampak pada  kinerjanya yang semakin 

tinggi atau dapat dikatakan terdapat pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

Disamping disiplin kerja, motivasi karayawan dalam bekerja sangat 

berberpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan. Kinerja pegawai sangat 

tergantung pada kuat lemahnya motivasi tersebut. Motif sendiri menurut Agus 

Dharma (1995 : 16) adakalanya diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, 

dorongan gerak hati dalam diri seseorang. Bila motif menjadi kuat maka 

motivasi meningkat juga. Proses ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. Meskipun disadari benar bahwa masalah kinerja karyawan 
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banyak ditentukan oleh berbagai faktor seperti kemampuan kerja, juga faktor 

sarana prasarana dan lain-lain. 

Secara umum semua perusahaan melakukan upaya untuk meningkatkan 

kinerja karyawannya agar tetap unggul dalam bersaing. Ada perusahaan yang 

merupakan sistem kerja kontrak dan bahkan ada yang secara perlahan 

mengurangi karyawan yang dianggap memiliki kinerja yang rendah, semua ini 

substansinya adalah untuk meningkatkan kinerja para karyawan sebab 

bagaimanapun juga hidup dan matinya suatu perusahaan sangat ditentukan 

oleh kinerja para karyawannya. Padahal kinerja karyawan dalam kenyataan 

tidak selalu meningkat, tetapi mengalami pasang surut atau naik turun. 

Mengingat pentingnya kinerja karyawan bagi perusahaan yaitu untuk 

meningkatkan penerimaan pendapatan maka peningkatan kinerja karyawan 

mutlak harus ada. Masalah yang mempengaruhi peningkatan kinerja yang akan 

diteliti disini adalah masalah kedisiplinan kerja dan motivasi kerja karyawan.  

Dipilihnya masalah kedisiplinan kerja dan motivasi kerja di sini 

dikarenakan di Hotel Galuh Prambanan kedisiplinan kerja sering menjadi 

masalah bagi pihak manajemen hotel. Dengan ketidakdisiplinan karyawan 

terbukti telah menurunkan kinerja dan dengan penerapan kedisiplinan kerja 

yang tinggi, karyawan bisa bekerja dengan leluasa dan mampu menunjukkan 

kinerja yang tinggi. Sedangkan mengenai motivasi, manajemen Hotel Galuh 

Prambanan berusaha memotivasi karyawanya dengan pemberian upah yang 

layak, pekerjaan yang menarik, penyerahan kepercayaan dan tanggung jawab, 

penghargaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan, kondisi lingkungan kerja 

yang baik, tata tertib dan disiplin yang bijaksana, jaminan pekerjaan yang 
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tetap, pemberian bantuan dalam persoalan pribadi dan keluarga dan sebagainya 

yang kesemuanya diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawannya. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai :”PENGARUH KEDISIPLINAN KERJA DAN MOTIVASI 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN  HOTEL GALUH 

PRAMBANAN” 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

Peningkatan kinerja karyawan dapat tercapai apabila kedisiplinan kerja 

karyawan tinggi dan sebaliknya peningkatan kinerja rendah apabila 

kedisiplinan kerja karyawan tidak ada.  Begitu juga dengan motivasi, bila 

karyawan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja maka kinerjanya 

akan meningkat 

2. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian yang 

mudah diakses. 

b.  Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C.  Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan, 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut : 
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1. Kedisiplinan kerja disini mempunyai arti suatu sikap dan perilaku yang 

berniat untuk mentaati segala peraturan perusahaan yang didasarkan atas 

kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan perusahaan. 

2. Motivasi kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang terdorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan. 

3. Kinerja karyawan, yang dimaksud kinerja karyawan ialah proses kerja 

yang kecepatan, ketepatan dan kecermatan. 

 

D.  Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini penulis akan membatasi masalah yang diteliti meliputi 

pengaruh dari kedisiplinan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

Hotel Galuh Prambanan. 

 

E.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja terhadap 

kinerja karyawan Hotel Galuh Prambanan? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan Hotel Galuh Prambanan? 

3.  Adakah pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja dan motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan Hotel Galuh Prambanan? 
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F.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kedisiplinan kerja terhadap 

kinerja karyawan Hotel Galuh Prambanan. 

2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan Hotel Galuh Prambanan. 

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kedisiplinan kerja dan motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan Hotel Galuh Prambanan. 

G.  Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ada tidaknya 

pengaruh antara kedisiplinan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pimpinan Hotel Galuh 

Prambanan guna peningkatkan dan perbaikan kinerja para 

karyawannya dengan cara memanipulasi variabel-variabel yang 

berpengaruh pada kinerja pegawai. Jika terbukti ada pengaruh antara 

kedisiplinan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dapat 

dilakukan dengan cara memperbaiki kedisiplinan karyawan dan lebih 

memotivasi karyawan dengan cara pemberian insentif maupun 

kompensasi yang berbentuk moril maupun materiil. 

b. Hasil penelitian ini juga merupakan kontribusi praktis untuk 

memotivasi karyawan atau bawahan dalam meningkatkan kinerjanya.  
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H.  Hipotesis 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja terhadap kinerja 

karyawan Hotel Galuh Prambanan. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan Hotel Galuh Prambanan. 

3.  Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan Hotel Galuh Prambanan. 

 

I. Sistematika Penulisan 

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

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi manajemen sumber daya manusia, kedisiplinan 

kerja, motivasi kerja, kinerja pegawai, serta penelitian terdahulu.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dilakukan 

dalam penelitian serta gambaran umum perusahaan yang berisi 

tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, aspek-aspek kegiatan 

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 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dimuka dan data 

yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam 

skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Pengujian tingkat signifikan menggunakan korelasi product moment 

diperoleh rx1y = 0,403 dan rx2y = 0,515 dengan p = 0,00. Dari r tabel 

dengan N = 30 pada signifikansi 5% adalah 0,361. Jadi r hitung > r tabel. 

Hal ini berarti terdapat hubungan positif dan cukup erat antara motivasi 

kerja dengan kinerja karyawan di Hotel Galuh Prambanan, dan terdapat 

hubungan positif antara kedisiplinan kerja dengan kinerja karyawan. 

2. Dari determinasi kedisiplinan diketahui sebesar 16,24% artinya kinerja 

dipengaruhi oleh kedisiplinan sebesar 16,24% sedangkan yang 83,76% 

dipengaruhi faktor lain. Sedangkan perhitungan determinasi motivai kerja 

dapat diketahui sebesar 26,52% artinya kinerja dipengaruhi oleh motivasi 

kerja sebesar 26,52% sedangkan kinerja dipengaruhi faktor lain sebesar 

73,48%. Dari perbandingan tersebut lebih besar motivasi kerja 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dibanding kedisiplinan. 

3. Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung X1, t hitung = 

2,33 yang lebih besar dari t tabel 2,042 sehingga kesimpulanya hipotesis 

diterima atau terbukti kebenarannya untuk kedisiplinan kerja (X1). 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 
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signifikan antara kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 

untuk X2, t hitung = 3,179 yang lebih besar dari t tabel 2,042 sehingga 

hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya untuk motivasi kerja (X2). 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Galuh 

Prambanan. 

 

B. Saran 

1. Pimpinan hendaknya terus memantau efektifitas dari penerapan 

kedisiplinan kerja yang tinggi yang telah diterapkan sehingga tidak sampai 

menimbulkan masalah dalam proses pengelolaan perusahaan. 

2. Setiap karyawan hendaknya memahami dan menyadari arti pentingnya 

kedisiplinan untuk pencapaian tujuan bersama dalam suatu organisasi. 

3. Salah satu teknik untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan 

memberikan dorongan-dorongan berupa insentif, bonus dan sebagainya 

kepada karyawan, mengingat karyawan adalah penentu keberhasilan 

perusahaan. Dengan dorongan-dorongan ataupun motivasi yang diberikan 

diharapkan kinerja karyawan dapat meningkat dan dapat diandalkan dalam 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

4. Kuesioner dalam penelitian selanjutnya ditambah agar hasil penelitian 

selanjutnya lebih valid lagi. 
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