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ABSTRAK 

GANDI WIDI PRASETYO, NIM 1321103486, SKRIPSI “ PENGARUH 

KUALITAS PRODUK DAN HARGA JUAL KEMBALI TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL MEREK TOYOTA DI KALANGAN 

MASYARAKAT DESA KARANGANOM, KECAMATAN KLATEN UTARA, 

KABUPATEN KLATEN”  JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN. 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dalam mengikuti pendidikan 

Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Widya Dharma 

Klaten maka mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian ilmiah dalam format 

skripsi.Atas dasar ini peneliti mengambil topic Pengaruh Kualitas Produk dan 

Harga Jual Kembali Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Merek Toyota di 

Kalangan Masyarakat Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten 

Klaten, adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Apakah Kualitas Produk dan Harga Jual Kembali secara komprehensif maupun 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian Mobil Merek 

Toyota di Kalanagan Masyarakat Desa Karanganom.Seberapa besar pengaruh 

Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Mobil Merek Toyota di Kalangan 

Masyarakat Desa Karanganom.Seberapa besar pengaruh Harga Jual Kembali 

terhadap Keputusan Pembelian Mobil Merek Toyota di Kalangan Masyarakat 

Desa Karanganom .Variabel mana yang paling dominan berpengaruh antara 

Kualitas Produk dan Harga Jual Kembali terhadap Keputusan Pembelian Mobil 

Merek Toyota di Kalangan Masyarakat Desa Karanganom. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kualitas produk dan harga jual kembali terhadap keputusan pembelian mobil 

merek  Toyota di kalangan masyarakat Desa Karanganom. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dengan rumus korelasi. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil merek Toyota di 

kalangan masyarakat Desa Karanganom. Sedangkan harga jual kembali tidak 

berpengaruh terhadap pembelian mobil merek Toyota di kalangan masyarakat 

Desa Karanganom. 

Kata kunci : Kualitas Produk, Harga Jual Kembali dan Keputusan Pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Setiap organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya 

untuk mencapai tujuannya. Sumber daya merupakan sumber 

energi, tenaga, kekuatan yang diperlukan untuk menciptakan daya, 

gerakan, aktivitas, kegiatan, dan tindakan. Sumber daya tersebut 

antara lain terdiri atas sumber daya alam, sumber daya finansial, 

sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber 

daya teknologi. 

Salah satu faktor penting dalam menopang ekstensi 

perusahaan dalam memajukan kualitas dan menejemen kinerja 

adalah penguasaan kompetensi yang di miliki oleh sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur dalam 

organisasi atau perusahaan  yang mempunyai peran penting, 

dimana maju mundur suatu oerganisasi bergantung pada peran 

yang di jalankan oleh orang-orang didalamnya. 

Untuk dapat memberikan tenaga kerja prefesional, kinerja 

karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan 

tersebut. Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja 

tinggi, maka produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan 

meningkat sehingga perusahaan akan dapat bertahan dalam 

1 
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persaingan. Kinerja karyawan yang tinggi bukanlah suatu 

kebetulan saja tetapi banyak faktor yang mempengaruhi diataranya 

pemberian motivasi dan disiplin. 

Oleh karena itu keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya 

tergantung dengan teknologi perusahaan melainkan juga 

tergantung pada aspek sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

perusahaan. Sehingga suatu perusahaan membutuhkan sumber 

daya manusia yang potensial, baik pemimpin maupun karyawan 

dapat memberikan kontribusi yang baik dan melaksanakan tugas 

dengan optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena semua 

kegiatan perusahaan akan melibatkan tindakan sumber daya 

manusia yang ada didalamnya.  

Sesuai dengan tujuan motivasi dan kedisiplan kerja sangatlah 

berpengaruh dalam kinerja karyawan, sebagai salah satu faktor 

penentu keberhasialan dan pencapaian tujuan perusahaan dengan 

contoh jika karyawan termotivasi dengan baik dan memiliki 

kedisiplinan kerja yang baik maka akan mempengaruhi kinerja dan 

produktivitas di perusahaan tersebut, upaya untuk meningkatkan 

kedisiplinan dan kinerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan 

bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan pemberian motivasi. Pemberian 

motivasi yang tepat diharapkan dapat mendorong karyawan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Selain memacu karyawan  untuk tidak 
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mudah puas dengan hasil kinerjanya yang telah dicapai, karyawan 

juga terdorong untuk lebih produktif sehingga menghasilkan 

kinerja yang maksimal. 

Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan 

aytau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi 

organisasi yang di tuangkan melalui perencanaan strategi suatu 

organisasi. Arti kata kinerja berasal dari kata-kata job performance 

dan di sebut juga actual performance atau prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang telah di capai oleh seseorang 

karyawan. (moeherionto 2012) 

Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang bertindak karena 

satu alasan yaitu untuk mencapai tujuan. Jadi, motivasi adalah 

sebuah dorongan yang diatur oleh tujuan dan jarang muncul dalam 

kekosongan (Mathis dan Jackson, 2009). 

Pemberian motivasi sangat penting dalam setiap perusahaan. 

Karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan dapat 

mendorong karyawan tersebut bekerja lebih semangat serta dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap pekerjaan yang telah 

menjadi tanggungjawabnya.  
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Tanpa motivasi, seorang karyawan tidak dapat memenuhi 

pekerjaannya sesuai standar atau melampui standar karena apa 

yang menjadi motivasi dalam bekerja tidak terpenuhi. Sekalipun 

seorang karyawan yang memiliki kemampuan dalam bekerja tinggi 

tetapi tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugasnya maka 

hasil akhir dalam pekerjaannya tidak akan memuaskan. Untuk 

menciptakan kinerja karyawan agar berjalan dengan efektif, hal 

tersebut tidak hanya didorong dengan adanya motivasi saja tetapi 

dengan mempunyai disiplin kerja yang tinggi. 

 Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum 

bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin 

merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan 

yang teratur dan menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja 

didalam sebuah organisasi (Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 

2003).  

Disiplin sebagai suatu sikap, perilaku dan perbuatan yang 

sesuai dengan peraturan dari perusahaan, baik tertulis maupun 

tidak tertulis. Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk 

mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai 

ketentuan yang harus ditaati oleh karyawan.  

Pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang 

berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan 
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perilaku karyawan sehingga para karyawan dapat bekerja secara 

kooperatif dengan karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi 

kerjanya. 

Dengan karyawan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan dan mempunyai disiplin yang tinggi maka akan 

menciptakan suasana perusahaan lebih kondusif sehingga akan 

berdampak positif pada aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan mempunyai harapan agar karyawan perusahaan 

dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Beberapa peneliti 

telah menguji pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan, antara lain Abdul Hakim (2006) tentang “Analisis 

pengaruh motivasi, komitmen organisasi, dan iklim organisasi 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan dan 

Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah”, disimpulkan bahwa secara 

parsial (individu) terdapat pengaruh secara signifikan dan positif 

antara motivasi kerja, komitmen organisasi, dan iklim organisasi 

terhadap kinerja pegawai.  

Sebagai contoh SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta terdapat 

beberapa masalahyang ditemui diantaranya kinerja guru rata-rata 

belum optimal terlihat dari absensi guru yang cukup dan kurang 

kreatifnya metode pembelajaran. Melaksanakan kegiatan belajar 

mengajr dengan mengunakan metode yang bervariasi 

mengakibatkan siswa menjadi malas atau bosan dalam 
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mempelajari materi. Selain itu juga terdapat masalah lain yang 

dihadapi yaitu kurangnya disiplin dan motivasi kinerja guru dalam 

hal ketepatan dan kreativitas jam pembelajaran. Setiap guru rata-

rata tiga kali datang terlambat kesekolah dalam seminggu sehingga 

menimbulkan situasi yang kurang mendukung dalam proses 

pembelajarandan kesadaran guru mengenai arti penting disiplin 

kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga masih rendah. 

Maslah ini timbul karena mmasih ada guru baru yang meniru 

kebiasaan tidak disiplin  yang dilakukan oleh guru yang mengajar 

lebih lama. Kebiasaan tidak baik ini apabila sering di lakukan 

dapat mengangu proses belajar mengajar dan secara otomatis 

menjadi contoh yang tidak baik pula bagi para siswa. Peraturan 

yang ada dalam sekolah juga belum optimal mengatasi pelanggaran 

kedisiplinan karena kurangnya ketegasan dari kepala sekolah 

dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. 

Masalah lain yang timbul adalah guru masih kurang terpacu 

dan termotivasi dalam memberdaya dirinya untuk memaksimalkan 

potensi kreativitasnya. Padahal apabila para guru memiliki 

kemauan dan bersedia memaksimalkan potensi kreativitasnya 

dapat memberikan pengaruh yang baik juga terhadap kinerjanya 

dan peningkatan karirnya 

Pada uraian di atas tentang motivasi dan disiplin kerja dengan 

kinerja karyawan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
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pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

dalam suatu organisasi perusahaan. Berdasarkan pernyataan-

pernyataan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul: 

“PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. DWI AGUNG 

MANUNGGAL” 

 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang 

tercantum dalam proposal skripsi ini didasari oleh alasan : 

1. Alasan Obyektif. 

a. Penulis ingin mengetahui kinerja karyawan pada PT DWI 

AGUNG MANUNGGAL, karena merupakan variabel 

penting dan strategis dalam mendukung peningkatan 

kinerja karyawan. 

b. Ingin menganalisis tujuan motivasi kerja dan disiplin kerja 

terhadap perusahaan. 

c. Disiplin kerja penting karena dengan disiplin kerja di 

harapkan dapat menjaga mekanisme kerja yng selaras dan 

harmonis karena antara masing-masing pegawai 

memahami akan hak dan kewajiban berupa tugas yang 

harus dilaksanakan dengan baik sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerjanya. 
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2. Alasan Subyektif. 

a. Penulis ingin memberikan informasi kepada publik 

mengenai kinerja karyawan jika, didalamnya terdapat 

masalah motivasi dan disiplin kerja. 

b. Karena tertarik bekerja di kantor tersebut 

 

C. PENEGASAN JUDUL 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau 

menafsirkan maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan 

judul sebagai berikut: 

1. Motivasi Kerja 

(Sudirman 2011) “Motivasi berpangkal dari kata “motif” yang 

di artikan daya pengerak yang ada di dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapainya tujuan”. 

sedangkan motivasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya feelling dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Perubahan energi dalam diri 

seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. 

Dari pengertian maupun definisi motivasi para ahli diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau 

kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakan seseorang 

untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya 

sehingga ia dapat mencapai tujuannya. 
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2. Disiplin Kerja 

Disiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah 

suatu keadaan tertib dimana seseorang atau sekelompok yang 

tergabung dalam organisasi tersebut berkehendak mematuhi dan 

menjalankan peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis Hasibuan (2008).  

3. Kinerja 

Menurut Harsuko (2011), kinerja adalah sejauh mana seseorang 

telah memainkan baginya dalam melaksanakan strategi dalam 

organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan 

dengan peran perorangan dan atau dengan memperlihatkan 

kompetensi yang dinyatakan relevan bagin organisasi. Kinerja 

adalah suatu konsep multi dimensional mencakup tiga aspek yaitu 

sikap (attitude), kemampuan (ability), dan prestasi 

(accomplishment). Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan 

pencatatan hasil kerja (proses) yang di capai oleh seseorang 

karyawan dalam melakukan suatu 16 perkerjaan dapat dievaluasi 

tingkat kinerja pegawainya, maka kinerja karyawan harus dapat 

ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang di 

capai organisasi. 
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D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang akan disajikan dalam objek penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT.Dwi Agung Manunggal ? 

2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT.Dwi Agung Manunggal? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT.Dwi Agung Manunggal ? 

 

E. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta 

menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman terhadap 

penelitian yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk 

memberikan batasan dan arahan pada pembahasan ini.  Adapun 

batasan-batasan yang akan diteliti difokuskan pada pengaruh 

motivasi dan disiplin kerja yang berdampak terhadap kinerja 

karyawan di PT. Dwi Agung Manunggal. 
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F. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam 

rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Dwi Agung Manunggal. 

2. Menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

PT.Dwi Agung Manunggal. 

3.  Menguji pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan PT.Dwi Agung Manunggal. 

  

G. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan mempunyai beberapa manfaat baik 

bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat 

yang dapat diambil adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap penulis maupun 

pembaca. 

b. Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap 

literatur maupun penelitian selanjutnya di bidang manajemen 

umumnya dan sumber daya manusia (human resources) pada 

umumnya. 
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c. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau rujukan kepada 

peniliti selanjutnya yang sejenis guna mengembangkan penelitian 

tentang manajemen sumber daya manusia di lingkungan 

masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan/evaluasi dalam pengambilan keputusan dan 

kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Khususnya 

mengenai motivasi dan disiplin karyawan di perusahaan. 

b. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengaplikasikan 

teori-teori perkuliahan ke dalam praktik dunia nyata. 

c. Bagi Peneliti lain Penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

dan dapat dijadikan masukan dalam penelitian serupa serta 

sebagai referensi/sumber informasi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

d. Bagi Mahasiswa Memberikan penjelasan dan gambaran 

kondisi karyawan di dalam dunia kerja, supaya mahasiswa 

bisa mempersiapkan diri mengahadapi masa depan. 
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H. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Penyusunan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab masing-masing 

bab dibagi menjadi beberapa sub bab tersebut berisi: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, batasan masalah, perumusan 

masalah, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Meliputi pengertian dan fungsi manajemen sumber daya 

manusia, pengertian dan tujuan kinerja, pengertian dan 

karakteristik motivasi, pengertian dan tujuan disiplin kerja, 

penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan hasil analisis yang dicari 

penyelesaiannya. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil ahkir penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Manajemen sumber daya manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu frase-frase 

yang menjalarkedalam bahasa organisasi tanpa batasan yang jelas dan 

positif menurut sebagian orang, frase ini mengacu pada administrasi 

personalia dan menuruut sebagian lainnya berarti manajemen manusia. 

Manajemen sumber daya manusia mencakup masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pembinaan, penganguran dan perlindungan sumber-

sumber daya manusia yang baik yang berada dalam kerja maupun yang 

berusaha sendiri (Basir Barthos, (2004). 

Handoko (2011), manajemen sumber daya manusia adalah 

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber 

daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun 

organisasi.  

Desseler (2015), manajemen sumber daya manusia adalah proses 

untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan 

untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-

hal yang berhubungan dengan keadilan.  

 Simamora dalam Sutrisno (2015), manajemen sumber daya 

manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, peniliaian, pemberian 

14 
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balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok 

pekerja. 

Hasibuan (2016) menjelaskan bahwa fungsi manajemen sumber 

daya manusia meliputi:  

1. Fungsi Manajerial  

a. Perencanaan Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara 

efektif dan efesien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

10 membantu terwujudnya suatu tujuan. Perencanaan dilakukan 

dengan menetapkan program kepeegawaian.  

b. Pengorganisasian Pengorganisasian adalah kegiatan untuk 

mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian 

kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan 

koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart).  

c. Pengarahan Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua 

karyawan agar mau bekerja sama dengan efektif serta efesien 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. 

d. Pengendalian Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan 

bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Apabila terdapat 

penyimpangan atau kesalahan maka diadakan tindakan perbaikan 

dan penyempurnaan perencanaan.  
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2. Fungsi Operasional  

a. Pengadaan Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik 

akan membantu terwujudnya suatu tujuan. 

b. Pengembangan Pengembangan adalah suatu proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan 

melalui pendidikan dan pelatihan.  

c. Kompensasi kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan 

tidak langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan atau upah yang diberikan oleh suatu perusahaan.  

d. Pengintegrasian Pengintegrasian adalah kegiatan untuk 

mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, 

agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan.  

e. Pemeliharaan Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar 

mereka tetap mau bekerja sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik 

dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan 

kebutuhan sebagai besar karyawan serta berpedoman kepada 

internal dan ekternal konsistensi.  

f. Kedisiplinan Kedisiplinan merupakan fungsi dari manajemen 

sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya 
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tujuan karena tanpa adanya kedisiplinan yang baik sulit 

terwujudnya tujuan yang maksimal.  

g. Pemberhentian Pemberhentian adalah putusnya suatu hubungan 

kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini biasanya 

disebabkan oleh keinginan keryawan, keinginan perusahaan, 

kontrak kerja yang telah berakhir, pensiun dan sebab-sebab 

lainnya. 

2. Kinerja 

1. Definisi Kinerja 

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang di capai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tangung jawab yang di berikan kepadanya 

(Anwar Prabu Mangkunegara, 2004) 

2. Tujuan Kinerja 

Kemudian menurut Rivai dan Basri (2005) Tujuan dari sebuah 

hasil kinerja adalah:  

1) Kemahiran dari kemampuan tugas baru diperuntukan. 

2) Untuk perbaikan hasil kinerja dan kegiatannya. 

3) Kemahiran dari pengetahuan baru dimana akan membantu 

karyawan dengan pemecahan masalah yang kompleks atas 

aktivitas membuat keputusan pada tugas.  

4) Kemahiran atau perbaikan pada sikap terhadap teman kerjanya 

dengan satu aktivitas kinerja. 
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5) Target aktivitas perbaikan kinerja. 

6) Perbaikan dalam kualitas atau produksi. 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja 

Wirawan (2009), kinerja karyawan atau pegawai dipengaruhi 

oleh tiga faktor yaitu: 

1) Faktor lingkungan eksternal seperti kehidupan ekonomi, 

kehidupan politik, kehidupan sosial, budaya dan agama 

masyarakat, dan competitor. 

2) Faktor internal karyawan seperti bakat dan sifat pribadi, 

kreativitas, pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, 

pengalaman kerja, keadaan fisik, keadaan psikologi (etos kerja, 

disiplin kerja, motivasi kerja, semangat kerja, sikap kerja, stres 

kerja, keterlibatan kerja, kepemimpinan, kepuasan kerja, dan 

keloyalan).  

3) Faktor lingkungan internal organisasi seperti visi, misi, dan 

tujuan organisasi, kebijakan organisasi, bahan mentah, teknologi, 

strategi organisasi, sistem manajemen, kompensasi, 

kepemimpinan, modal, budaya organisasi, iklim organisasi dan 

rekan kerja. 

3. Motivasi 

1. Definisi Motivasi 
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Motivasi adalah sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan 

mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. 

Motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses 

perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang 

terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, 

mengarahkan, menjaga, menunjukan intensitas, bersifat terus menerus 

dan adanya tujuan (Wibowo 2010) 

2. Teori Motivasi 

McClelland seorang ahli psikologi kebangsaan Amerika dari 

Universitas Harvard, dalam teori motivasinya mengemukakan bahwa 

produktivitas seseorang sangat ditentukan oleh “virus mental’ yang  

ada  pada dirinya. Virus mental adalah kondisi jiwa yang mendorong 

seseorang untuk mampu mencapai prestasinya secara maksimal.  

Virus mental yang dimaksud terdiri dari tiga dorongan 

kebutuhan (Mangkunegara, 2004), yaitu: 

1) Kebutuhan untuk berprestasi (Need of achievement), 

merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur 

berdasarkan standar kesempatan dalam diri seseorang. 

Kebutuhan ini berhubungan erat dengan pekerjaan dan 

mengarahkan tingkah laku pada usaha untuk mencapai 

prestasi tertentu. 
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2) Kebutuhan berafiliasi (Need for affiliation), merupakan 

kebutuhan akan kehangatan dan sokongan dalam 

hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan ini 

mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan 

secara akrab dengan orang lain. 

3) Kebutuhan kekuatan (Need for power), merupakan 

kebutuhan untuk menguasai dan memengaruhi situasi orang 

lain agar menjadi dominan dan pengotrol. Kebutuhan ini 

menyebabkan orang yang bersangkutan kurang 

memperdulikan kondisi dan perasaan orang lain untuk saling 

menghargai. 

3. Karakteristik Motivasi 

Ciri-ciri perilaku karyawan yang memiliki motivasi berprestasi 

yang tinggi adalah: 

1) Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2) Berani mengambil dan memikul resiko. 

3) Memiliki tujuan yang jelas dan realistik. 

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untu 

merealisasikan tujuan. 

5) Lebih mementingkan umpan balik yang nyata tentang hasil 

prestasinya. 

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan.  
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Sebaliknya ciri-ciri karyawan yang memiliki motivasi 

berprestasi rendah adalah:  

1) Bersikap apatis dan tidak percaya diri. 

2) Tidak memiliki tanggung jawab pribadi dalam bekerja. 

3) Bekerja tanpa rencana dan tujuan yang jelas. 

4) Ragu-ragu dalam mengambil keputusan. 

5) Setiap tindakan tidak terarah dan menyimpang dari tujuan. 

 

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Motivasi 

Pemberian motivasi oleh pimpinan kepada bawahan tidaklah 

begitu sukar, namun dalam praktiknya pemberian  motivasi jauh lebih 

rumit. kerumitan ini disebabkan oleh: 

1) Kebutuhan yang tidak sama pada setiap pegawai, dan 

berubah sepanjang waktu. Disamping itu perbedaan 

kebutuhan pada setiap taraf sangat mempersulit tindakan 

motivasi para manajer. Dimana sebagian besar para manajer 

yang ambisius, dan sangat termotivasi untuk memperoleh 

kepuasan dan status, sangat sukar untuk memahami bahwa 

tidak semua pegawai mempunyai kemampuan dan semangat 

seperti yang dia miliki, sehingga manajer tersebut 

menerapkan teori coba-coba untuk menggerakkan 

bawahannya. 
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2) Feeling and emotions yaitu perasaan dan emosi. Seseorang 

manajer tidak memahami sikap dan kelakuan pegawainya, 

sehingga tidak ada pengertian terhadap tabiat dari perasaan, 

keharusan, dan emosi. 

3) Aspek yang terdapat dalam diri pribadi pegawai itu sendiri 

seperti kepribadian, sikap, pengalaman, budaya, minat, 

harapan, keinginan, lingkungan yang turut memengaruhi 

pribadi pegawai tersebut. 

4) Pemuasan kebutuhan yang tidak seimbang antara tanggung 

jawab dan wewenang. Wewenang bersumber atau datang 

dari atasan kepada bawahan, sebagai imbalannya pegawai 

bertanggung jawab kepada atasan, atas tugas yang diterima. 

Seseorang dengan kebutuhan akan rasa aman yang kuat 

mungkin  “mencari amannya saja”, sehingga akan menghindar 

menerima tanggung jawab karena takut tidak berhasil dan 

diberhentikan dan di lain pihak mungkin seseorang akan menerima 

tanggung jawab karena takut diberhentikan karena alasan prestasi 

kerja yang jelek (buruk). 

5. Efek Motivasi 

Berikut ini adalah beberapa efek yang ditimbulkan dengan 

adanya motivasi. Hubungan antara motivasi dan kinerja adalah positif 

karena karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan 

menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Motivasi dapat menyebabkan 
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seseorang untuk berperilaku baik, oleh karena itu motivasi karyawan 

yang tinggi berbanding lurus dengan kinerja perusahaan (Murty, 2012). 

1) Kepuasan Kerja Motivasi kerja memang sangat diperlukan oleh 

seorang karyawan untuk dapat mencapai suatu kepuasan kerja 

yang tinggi meskipun menurut sifatnya kepuasan kerja itu sendiri 

besarannya sangat relatif atau berbeda antara satu orang dengan 

orang lainnya. 

2) Disiplin Seorang pegawai yang mempunyai tingkat motivasi 

tinggi akan senantiasa menyelesaikan tugasnya dengan tepat 

waktu, menaati peraturan yang berlaku dan standar mutu yang di 

tetapkan oleh organisasi akan mudah dicapai (Syahrial, 2014). 

4. Disiplin 

1. Definisi Disiplin 

Disiplin pegawai adalah perilaku seseorang yang sesuai 

peraturan, prosedur kerja yang ada atai disiplin adalah sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik 

tertulis maupun yang tidak tertulus. Disiplin yang baik mencerminkan 

besarnya tangung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang di 

berikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semngat kerja, 

dan terwujudnya perusahaan. Melalui disiplin akan mencerminkan 

kekuatan, karena biasanya seseorang yang berhasil dalam karyanya 

adalah mereka yang memiliki disiplin tinggi. 
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Dari pendapat diatas dapat disimpilkan bahwa disiplin 

merupakan kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap peraturan 

yang berlaku dan bersedia untuk menerima dan mematuhi peraturan 

serta tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang di berikan. Sutrisno 

(2011)  

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dari 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu 

keadaan tertib dimana seseorang atau sekelompok yang tergabung 

dalam organisasi tersebut berkehendak mematuhi dan menjalankan 

peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hasibuan 

(2008). 

 

2. Bentuk-Bentuk Disiplin Kerja 

Mangkunegara (2013), ada 2 bentuk disisplin kerja, yaitu 

disiplin preventif dan disiplin korektif. 

1) Disiplin preventif 

Disipin preventif adalah suatu upaya untuk mengerakkan 

pegawau mengikutidan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan 

yang telah digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah 

untuk mengerakan pegawai berdisiplin diri. Dengan cara 

prevektif, pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-

peraturan perusahaan. 



25 
 

Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang 

berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem 

yang ada dalam organisasi. Jika sistem organisasi baik, maka di 

harapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja. 

 

2) Disiplin korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya mengerakan pegawai 

dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap 

mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada 

perusahaan. 

Para disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin 

perlu di berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai 

pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan 

pelajaran kepada pelanggar. 

3. Karakteristik Disiplin 

Ketika tidak ada dorongan untuk melakukan kedisiplinan, maka 

ketaatan akan sulit terwujud. Disiplin kerja terbagi menjadi dua jenis 

(Terry, 2006), yaitu:  

1.  Self dicipline. Disiplin ini timbul karena kesadaran dari dalam diri 

seseorang secara sukarela mematuhi peraturan karena ia merasa 

telah menjadi bagian dalam organisasi.  
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2. Command dicipline. Disiplin yang muncul karena adanya 

paksaan atau ancaman dari orang lain.  

Handoko (2001) membagi disiplin kerja menjadi tiga macam 

kedisiplinan, yaitu:  

1) Disiplin preventif Disiplin preventif adalah upaya pencegahan 

agar pegawai menghindari penyelewengan terhadap peraturan. 

Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri diantara 

para pegawai. Dengan cara itu, para pegawai menjaga disiplin diri 

mereka bukan sematamata karena dipaksa manajeman. Adapun 

aturannya seperti:  kehadiran, penggunaan jam kerja, ketetapan 

waktu, penyelesaian pekerjaan. 

2) Disiplin korektif Disiplin korektif adalah penanganan terhadap 

pegawai yang melakukan tindakan indisipliner dan mencegah 

terjadinya pelanggaran lebih lanjut.  

3) Disiplin progresif Disiplin progresif yaitu pemberian hukuman-

hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 

berulang untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk 

mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang 

lebih serius dilaksanakan. Adapun langkah-langkah dalam 

memberikan hukuman progresif adalah peringatan lisan, 

peringatan tertulis, skorsing dan pemecatan. 

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja 

Faktor yang memengaruhi disiplin karyawan diantaranya adalah:  
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1) Kompensasi. Besar kecilnya kompensasi yang diberikan 

dapat memengaruhi tegaknya disiplin. Para pegawai akan 

mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa 

mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih 

payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. 

2) Keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Teladan pimpinan 

sangat berpengaruh besar dalam perusahaan, karena pimpinan 

dalam suatu perusahaan masih menjadi panutan pegawai. 

Para bawahan akan meniru yang dilihatnya setiap hari. 

3) Peraturan. Para pegawai akan mau melakukan disiplin bila 

ada aturan yang jelas, pasti, dan diinformasikan kepada 

mereka. 

4) Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Keberanian 

pimpinan memberikan tindakan tehadap pelanggar disiplin, 

sesuai dengan sanksi yang ada, maka semua pegawai akan 

merasa terlindungi, dan dalam hatinya berjanji tidak akan 

berbuat hal yang serupa. 

5) Pengawasan pimpinan. Pengawasan pimpinan diperlukan 

untuk mengarahkan para pegawai agar dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya pengawasan seperti demikian, 

maka sedikit banyak para pegawai akan terbiasa 

melaksanakan disiplin kerja. 
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6) Perhatian kepada pegawai. Seorang pegawai tidak hanya puas 

dengan penerimaan kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang 

menantang, tetapi juga mereka masih membutuhkan perhatian 

yang besar dari pimpinannya sendiri. Keluhan dan kesulitan 

mereka ingin didengar, dan dicarikan jalan keluarnya, dan 

sebagainya. 

7) Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif 

itu antara lain: saling menghormati, bila ketemu di 

lingkungan pekerjaan, melontarkan pujian yang sesuai 

dengan tempat dan waktunya akan mendorong pegawai 

bertindak disiplin. 

5. Indikator Displin Kerja 

Rivai dan Basri (2005) menjelaskan bahwa, disiplin kerja memiliki 

5 (lima) indikator seperti: 

1) Kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk 

mengukur kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang 

memiliki disiplin kerja rendah terbiasa untuk terlambat dalam 

bekerja. 

2) Ketaatan pada peraturan kerja. Karyawan yang taat pada 

peraturan kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan 

selalu mengikuti pedoman serta peraturan kerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 
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3) Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui 

besarnya tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang 

diamanahkan kepadanya. 

4) Tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan memiliki 

kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh 

perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu 

menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien.  

5) Bekerja etis. Beberapa karyawan mungkin melakukan 

tindakan yang tidak sesuai dengan etika sebagai seorang 

pegawai yang sesuai dengan pekerjaannya. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk tindakan indisipliner, sehingga bekerja etis 

sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja karyawan. Dari 

lima indikator disiplin yang disebutkan di atas, peneliti hanya 

menggunakan tiga indikator yaitu kehadiran, ketaatan pada 

peraturan kerja dan ketaatan pada standar kerja. Indikator 

tersebut telah disesuaikan dengan kondisi tempat penelitian, 

yaitu PT. Dwi Agung Manunggal. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Motivasi dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan adalah sebagai berikut:  

1) Berdasarkan penelitian dari Wicaksono (2014), dalam Jurnal 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan”.(Studi Kasus 

pada PT. Stars International Kota Surabaya)”, menunjukan 
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bahwa variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, variabel disiplin kerja juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

2) Berdasarkan penelitian dari Lubis (2008), dalam Tesis yang 

berjudul “Pengaruh Penelitian dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) 

Medan” menunjukan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel motivasi terhadap kinerja karyawan 

PT Pekebunan Nusantara IV (Persero) Medan. 

3) Berdasarkan penelitian Devi (2009), dalam Tesis yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi 

terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen 

Organisasional sebagai Variabel Intervening (Studi Pada 

Karyawan Outsourcing PT. Semeru Karya Buana Semarang)” 

menunjukan bahwa variabel motivasi terdapat pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Motivasi dan Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan adalah sebagai berikut:  

1) Berdasarkan penelitian dari Wicaksono (2014), dalam Jurnal penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan”.(Studi Kasus pada PT. Stars International Kota 

Surabaya)”, menunjukan bahwa variabel motivasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan, variabel disiplin kerja juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

2) Berdasarkan penelitian dari Lubis (2008), dalam Tesis yang berjudul 

“Pengaruh Penelitian dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan” menunjukan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan antara variabel motivasi terhadap 

kinerja karyawan PT Pekebunan Nusantara IV (Persero) Medan. 

3) Berdasarkan penelitian Devi (2009), dalam Tesis yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Komitmen Organisasional sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada Karyawan Outsourcing PT. Semeru Karya 

Buana Semarang)” menunjukan bahwa variabel motivasi terdapat 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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C. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 

D. Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, maka dirumuskan: 

a. Hipotesis 1 : Motivasi kerja (X1) berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

(Y). 

b. Hipotesis 2 : Disiplin kerja (X2) berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

(Y). 

c. Hipotesis 3 : Motivasi kerja (X1) dan Disiplin kerja (X2) berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan (Y). 

 

 

 

MOTIVASI KERJA 

(X1) 

DISIPLIN KERJA  

(X2)           

KINERJA KARYAWAN 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. 

Metedeologi penelitian menurut (Sugiyono, 2009), metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci 

yang perlu diperhatikan yaitu,cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara 

ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, 

yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

Rasional yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara 

yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris 

yaitu cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga 

orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakannya. 

Sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 

langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode survei. Dengan 

penelitian dari informasi yang diperoleh dari responden dengan 

menggunakan kuisioner dan data yang dikumpulkan berasal dari sampel 
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yang mewakili populasi. Adapun pengertian penelitian survei menurut 

Kerlinger (1973) dalam (Sugiyono, 2009) adalah penelitian pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 

relatif, distributif, dan hubungan hubungan antar variabel sosiologis 

maupun psikologis. 

 

B. DESAIN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan kuisioner kepada semua 

karyawan PT. Dwi Agung Manunggal Desa Kujon, Kecamatan Ceper, 

Kabupaten Klaten. Kuisioner atau skala pengukuran adalah salah satu 

bagian penting dalam penelitian, termasuk pada penelitian motivasi dan 

disiplin terhadap karyawan. Tersedianya kuisioner yang dapat diandalkan 

menjadi kunci terjawabnya banyak pertanyaan penelitian (Taufiq,2015). 

Menurut (Taufiq, 2015) skala Likert dikembangkan oleh profesor 

Rensis Likert, kepala Survey Research Center di University of Michigan. 

Skala ini merupakan pernyataan deklaratif yang diikuti dengan pilihan 

opsi yang mengindikasikan berbagai derajat kesetujuan atas satu 

pernyataan.  

 

C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di PT. Dwi Agung Manunggal Pokak, Ceper, 

Klaten. Waktu Penelitian bulan Maret 2019. 
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D. DEVINISI VARIABEL PENELITIAN 

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, 

sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala 

yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2009), variabel adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang 

menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. 

1. Variabel Independen 

Variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel 

terikat (dependen). Variabel Independen disebut juga dengan variabel 

perlakuan, kausa, risiko, variabel stimulus, antecedent, variabel pengaruh, 

treatment, dan variabel bebas. Dapat dikatakan variabel bebas karena dapat 

mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

yaitu Motivasi Kerja (X1) dan Disiplin Kerja (X2) yang mempengaruhi 

kinerja karyawan PT. Dwi Agung Manunggal. 

2. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain ( variabel bebas ). Adapun 

yang menjadi variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y). 

 

E. JENIS DAN SUMBER DATA 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan 
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bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan 

menggunakan teknik perhitungan statistik. Misalnya data yang 

diperoleh peneliti melalui jawaban dari hasil kuesioner yang telah 

diolah guna menganalisis pengaruh kompensasi dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Dwi Agung Manunggal. 

b. Sumber Data 

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri 

oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. 

Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk 

mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. 

 

F. POPULASI DAN SAMPEL 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dalam 

penelitian ini yang berjudul Pengaruh Motivasi dan kedisiplinan 

kerja terhadap kinerja karyawan adalah para karyawan di PT. Dwi 

Agung Manunggal dengan jumlah 50 karyawan. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteritik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 
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tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal 

karena keterbatan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan 

mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representative (Sugiyono, 2011). 

Sampel penelitian akan di ambil sebanyak 30 responden. 

Dimana Arikunto(2016) “penentuan pengambilan sempel sebagai 

berikut: 

Apabila kurang dari 100 lebih baik ambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan peneliti populasi. Jika jumlah sebjeknya 

besar dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25% sehingga 

pengambilan sempel di PT. DWI AGUNG MANUNGGAL. 

Tehnik pengambilan sampel probability sampling dengan 

pengambilan  sampel acak berdasarkan area ( cluster random 

sampling ), Tehnik pengambilan sampling secara kelompok untuk 

meneliti tentang suatu hal pada instansi dengan kelompok maupun 

individu misal di perusahaan, rumah sakit, sekolah. Dengan cara 

random. 
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G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada para karyawan PT. Dwi Agung Manunggal. 

b. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menberikan 

daftar pertanyaan untuk diisi oleh para karyawan PT. Dwi Agung 

Manunggal. 

 

H. TEKNIK ANALISIS DATA  

a. Beberapa tahap dalam pengolahan data pada penelitian ini, yaitu: 

 Tabulasi, yaitu memberikan skor terhadap jawaban responden 

berdasarkan skala pengukuran yang telah ditentukan. Setiap 

pertanyaan diberi skor sesuai dengan jawaban yang ditulis oleh 

para karyawan, kemudian skor-skor setiap pertanyaan dijumlah, 

sehingga diperoleh skor total dari setiap responden. 

 Pengolahan data sesuai dengan pendekatan peneliti skala 

pengukuran atas jawaban-jawaban tersebut dengan menggunakan 

skala Likert yang dilambangkan dari skala 1 sampai skala 5, 

dengan tingkatan sebagai berikut: 

a) Jawaban sangat setuju diberi bobot 5 

b) Jawaban setuju diberi bobot 4 

c)  Jawaban netral di beri bobot 3 
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d) Jawaban tidak setuju di beri bobot 2 

e) Jawaban sangat  tidak setuju di beri bobot 1 

b. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah,  atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). 

 

 

  r=
𝑵(∑𝑿𝒀)− (∑𝑿)(∑𝒀)

√{𝐍(∑𝐗𝟐)−(∑𝐗)𝟐}{𝐍(∑𝐘𝟐)−(∑𝐘)2}
 

 

Keterangan: 

r = Korelasi  

Y = Skor total tiap responden 

X = Skor tiap butir pertanyaan 

N = Jumlah sampel 

c.  Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur 

secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan 

dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefesien. Koefisien yang 

tinggi berarti reliabilitas yang tinggi. 
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Keterangan: 

R11 : reliabilitas instrument 

K : banyaknyabutirpertanyaan 

∑ab2
 :  jumlah variant butir 

At2 :  varian t total 

 

d. Analisis Reggresi Berganda 

Analisis Regresi Berganda untuk menguji hipotesis-hipotesis 

tersebut digunakan Teknik Analisis Berganda. Analisis statistic 

yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. Sugiono (2007) 

dengan menggunakan rumus persamaan regresinya adalah berikut 

ini : 

Y= a + b1 x1 + b2 x2 + e 

Dimana: 

Y  = Kinerja Karyawan 

a  = Bilangan konstanta 

X1  = Motivaso 

X2  =Disiplin Kerja 

e = Error 

e. Uji Pengaruh simultan  

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama – sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen ( Ghozali, 2013 ). 

f. Uji Parsial ( t Test ) 
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Uji parsial digunakan mengetahui pengaruh masing – 

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

I. GAMBARAN PT. DWI AGUNG MANUNGGAL 

a. Latar Belakang Perusahaan  

PT. Dwi Mangungal pada awalnya di dirikan pada tanggal 10 

juli 2010, berkedudukan di pacitan jawa timur, dengan notaris 

Ny.Sunastitiningsih Sapai Widaryo SH, dan disahkan dengan keputusn 

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.: AHU-

36839.AH.01.01.tahun 2010. 

Tetapi karna wilayah operasi berpindah ke klaten maka 

dilakukan pemindahan kedudukan pada tanggal 28 juni 2016 dengan 

Notaris Primastuti Rahayuningsih, SH. MH dan sudah disahkan dengan 

keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.: AHU-

00124224.AH.01.02. tahun 2016. 

PT. Dwi Agung Manunggal bergerak dalam bidang Bengkel 

Pemeliharaan Tabung gas ukuran 3 Kg, yang berkedudukan di desa 

kujon, kecamatan ceper, kabupaten klaten. Bediri diatas tanah seluas 

1.389 m2 yang menjadi hak milik PT. Dwi Angung Manunggal dan 

sudah disahkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pemerntahan Kabupaten Klaten No. 050/0934/09 bahwa lokasi PT. Dwi 

Agung Manungal termasuk dalam zona industri. 

Dalam proses pembangunan PT. Dwi Agung Manunggal juga 

sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar dengan proses 
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perizinan yang sudah dijalani lewat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan 

Kabupaten, dan juga lewat sosialisasi kepada warga yang juga 

dilaksanakan pada tanggal 26 september 2016,yang dihadiri oleh tokoh 

masyarakat dan warga sekitar lokasi PT. Dwi Agung Manunggal. 

b. Lokasi PT. Dwi Agung Manunggal 

Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 

c. Stuktur Organisasi PT. Dwi Agung Manunggal 
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1. Direktur perusahaan bertugas : 

Bertangung jawab atas kebijakan, rencana, peraturan dan jalannya 

perusahaan. 

2. Komisaris perusahaan bertugas : 

Bertangung jawab atas pengawasan atas kebijakan direksi dalam 

menjalankan perusahaan, mematuhi peraturan undang - undang yang 

berlaku agar perusahaan dan keputusan dapat di pegang. 

3. Ahli K3 perusahaan bertugas : 

Bertangung jawab menganalisis suatu kasus yang terjadi di perusahaan 

dan mengetahui faktor – faktor penyebab kecelakaan perusahaan, 

mengidentifikasi obyek pengawasan keselamatan kerja dan kesehatan di 

tingkat perusahaan. 

4. Administrasi perusahaan bertugas:  

Bertangung jawab atas segala pembukuan mencatat peristiwa yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan termasuk rencana dan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

5. Produksi perusahaan bertugas : 

Melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, 

mengawasi proses produksi, mengawasi kelayakan produksi. 

6. Driver perusahaan bertugas : 
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Mengantar barang sampai ke agen dan konsumen,  mengelola pemesanan 

dan pe,belian bahan baku produksi, menjadi penghubung dengan pembeli 

pasar dan penjualan. 

7. Fungsi operasional 

a. Pemesanan  

Proses pemesanan dari perusahaan langsung ke agen penjual gas 

LPG dengan barang di antar langsung oleh driver perusahaan, 

setelah itu langsung ke tangan konsumen terakhir. 

b.  Sumber daya manusia 

Perusahaan menjadi distributor untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan atas gas LPG yang berkualitas dan mampu memenuhi 

pemesanan pada waktu yang tepat, sering terjadi stok kosong karena 

konsumen bukan lagi untuk keperluan rumah tangga melainkan 

banyak pengusaha makanan yang mengunakan Gas LPG 3kg sebagai 

kebutuhan bisnis bukan lagi kebutuhan rumah tangga. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Pada sub – sub ini akan dikemukakan data dan analisis data dari 

kinerja karyawan, dalam hal ini dipilih responden dari karyawan yang 

bekerja di PT. Dwi Agung Manunggal. Data ini penulis dapatkan dari 50 

responden atau semua karyawan yang berada di PT Dwi Agung 

Manunggal. Dengan menyebar angket yang berisi pernyataan tentang 

motivasi kerja, kedisiplinan kerja dan kinerja kerja karyawan.  

Distribusi Berdasarkan Usia  

Responden di dalam penelitian ini adalah semua karyawan PT . Dwi 

Agung Manunggal. Gambaran umum penelitian ini meliputi : usia, 

pendidikan, jenis kelamin dan lama bekerja. 

TABEL 4.1 

Usia (Tahun) Responden Persentase (%) 

20 - 30 25 50 

31 - 40 15 30 

41 - 50 10 20 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Diolah Tahun 2019 
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Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa usia responden antara 20 - 30 

tahun ada 25 responden dengan persentase 50%, sedangkan usia 31 - 

40 tahun ada 15 responden dengan persentase 30%, dan pada usia 41 - 

50 ada 10 responden dengan 20%. 

Distribusi Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

TABEL 4.2 

Pendidikan Responden Persentase (%) 

SMP 9 18 

SMK/SMA 5 10 

Perguruan Tinggi 36 72 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Diolah Tahun 2019 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir responden 

antara SMP ada 9 responden dengan persentase 18%, sedangkan 

SMK/SMA ada 5 responden dengan persentase 10% dan perguruan 

tinggi ada 36 responden dengan persentase 36%. 
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Distribusi Berdasarkan Lama Bekerja Karyawan 

TABEL 4.3 

Lama Bekerja Responden Persentase (%) 

1 – 20 Tahun 44 88 

21 – 40 tahun 6 12 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Diolah Tahun 2019 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 44 responden lama bekerja 1 – 20 

tahun dengan persentase 88% dan sekitar 21 – 40 tahun ada 6 

responden dengan persentase 12%.  
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B. Hasil Analisis Data 

1. Statistik Diskriptif 

 

TABEL 4. 4 

Descriptive Statistics 

 

 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

MOTIVASI 50 31 49 39.86 .645 4.558 

DISIPLIN 50 31 49 40.36 .534 3.773 

KINERJA 50 32 48 40.86 .570 4.031 

Valid N 

(listwise) 

50 

     

       

Sumber : Data Diolah Tahun 2019 

Variabel Motivasi Perusahaan mempunyai nilai terendah 31 dan tertinggi 49. 

Serta variable Kedisiplinan mempunyai nilai terendah sebesar 31 dan 

tertinggi 49. 
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Variabel Kinerja Perusahaan mempunyai nilai terendah 32,artinya kinerja 

terendah yang dimiliki oleh perusahaan adalah 32. Sedangkan kinerja 

tertinggi adalah 48, artinya kinerja yang dimiliki perusahaan tertinggi adalah 

48. 

Nilai rata-rata variabel Motivasi  perusahaan sebesar 39,86 sedangkan standar 

deviasi sebesar 4.558, serta nilai rata-rata variabel Kedisiplinan 40,36 dan 

standar deviasi sebesar 3.773.Maka dapat disimpulkan bahwa variable 

Motivasi dan Kedisiplinan kerja mencerminkan penyimpangan data yang 

cukup baik dan data terdistribusi secara normal. 

Nilai rata-rata variable kinerja perusahaan adalah 40,86 artinya rata-rata yang 

dimiliki perusahaan adalah 40,86. Sementara standar deviasi variable ini 

sebesar 4.031, artinya penyimpangan data variable ini sebesar 40,86. Nilai 

rata-rata kinerja perusahaan lebih tinggi dari standar deviasi mencerminkan 

penyimpangan data yang cukup baik dan data terdistribusi secara normal. 

2. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui ketetapan butir pertanyaan 

dalam mendevinisikan suatu variabel. Uji validitas digunakan pada setiap 

butir pertanyaan dari perbandingan antara r tabel. Besar nilai r tabel 

dengan tingkat signifikan 5%,df (50-2) = 0,279. 

a. Veriabel Motivasi  

Hasil uji validitas variabel Motivasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Dwi Agung Manunggal sebagai berikut : 
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TABEL 4. 5 

Uji Validitas 

Validitas Motivasi (X1) 

Variabel 

No 

item 

R. Hitung Probabilitas Keterangan 

Motivasi 

X1 

1 0,424 0,002 VALID 

2 0,763 0,000 VALID 

3 0,763 0,000 VALID 

4 0,384 0,006 VALID 

5 0,424 0,002 VALID 

6 0,554 0,000 VALID 

7 0,338 0,016 VALID 

8 0,554 0,000 VALID 

9 0,763 0,000 VALID 

10 0,763 0,000 VALID 
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b. Variabel Kedisiplinan 

Hasil uji validitas kedisiplinan terhadap kinerja karyawan PT. Dwi 

Agung Manunggal sebagai berikut : 

TABEL 4. 6 

Uji Validitas 

Validitas Disiplin (X2) 

Variabel 

No 

item 

R. Hitung Probabilitas Keterangan 

Kedisiplinan 

X2 

1 0,515 0,000 VALID 

2 0,515 0,000 VALID 

3 0,561 0,000 VALID 

4 0,520 0,000 VALID 

5 0,714 0,000 VALID 

6 0,284 0,045 VALID 

7 0,348 0,013 VALID 

8 0,520 0,000 VALID 

9 0,400 0,004 VALID 

10 0,323 0,022 VALID 
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c. Variable Kinerja 

Hasil uji validitas kinerja  terhadap kinerja karyawan PT. Dwi 

Agung Manunggal sebagai berikut : 

TABEL 4. 7 

Uji Validitas 

Validitas Kinerja (Y) 

Variabel 

No 

item 

R. Hitung Probabilitas Keterangan 

Kinerja 

Y 

1 0,621 0,000 VALID 

2 0,549 0,000 VALID 

3 0,433 0,002 VALID 

4 0,602 0,000 VALID 

5 0,292 0,039 VALID 

6 0,634 0,000 VALID 

7 0,400 0,004 VALID 

8 0,621 0,000 VALID 

9 0,549 0,000 VALID 

10 0,326 0,021 VALID 

 Dari output item total statistik pada nilai corrected item total 

correlation atau r hitung semua variabel X1, X2, Y dinyatakan valid. 
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3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana data 

dapat memberikan hasil yang relatif  tidak  berbeda bila dilakukan 

pengukuran kembali pada subyek yang sama atau untuk menunjukan 

adanya penyesuaian antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat ukur 

yang digunakan. Suatu alat pengukur dikatakan reliabel jika alat tersebut 

dalam mengukur gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukan 

hasil yang sama. Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah Cronbach’s 

Alpha. 

TABEL 4.8 

Reliabilitas 

No  Variable  Cronbach’s Alpha Keterangan  

1 
Motivasi (X1) 0,773 RELIABLE 

2 
Kedisiplinan (X2) 0,609 RELIABLE 

3 
Kinerja (Y) 0,739 RELIABLE 

Sumber : Data Diolah tahun 2019 

Hasil uji reliabilitas dinyatakan reliabel jika memiliki hasil Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,06 (Ghozali,2011). Berarti hasil instrumen 

penelitian ini dikatakan reliabel. Dari tabel 4. 8 butir pertanyaan variable 

Motivasi (X1), Kedisiplinan (X2), dan Kinerja (Y), menunjukan 
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Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,70 berarti butir pertanyaan ketiga 

variabel dikatakan reliabel. 

4. Uji Regresi Linier Berganda 

Pengujian melalui regresi berganda dilakukan untu menganalisis 

pengaruh motivasi dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Dwi Agung Manungal. Penguji data didapat dari hasil tabulasi kuisioner 

yang telah diisi oleh karyawan. 

Untuk menguji hipotesis tersebut analisis regresi linier berganda dengan 

mengunakan program SPSS 2.7 for IBM SPSS Statistics 23. 

TABEL 4.9 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24.736 8.005  3.090 .003 

MOTIVASI .096 .123 .109 .781 .438 

KEDISIPLIN

AN 

.304 .149 .285 2.043 .047 

a. Dependent Variable :KINERJA 

Sumber : Data Diolah tahun 2019 
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Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4. 9 maka dapat dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :  

Y = 24,736 + 0,096X1 + 0,304X2 + e 

a. Konstanta sebesar 24,736 berarti apabila tanpa ada variabel X1 dan X2 

akan terjadi peningkatan kinerja karyawan sebesar satuan 24,736 kinerja. 

b. Koefisien regresi variabel Motivasi (X1) sebesar 0,096 berarti jika terjadi 

peningkatan variabel Motivasi (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi 

variabel lain nol, maka besarnya kinerja karyawan (Y) akan naik sebesar 

0,096 satuan. 

c. Koefisien regresi variabel Kedisiplinan (X2) sebesar 0,304 berarti jika 

terjadi peningkatan variabel Kedisiplian (X2) sebesar satu satuan dengan 

asumsi variabel lain nol, maka besarnya kinerja karyawan (Y) akan naik 

sebesar 0,304 satuan. 

5. Uji F 

Uji hipotesis secara simultan yaiyu menguji pengaruh secara 

bersama-sama antara variabelbebas terhadap variabel terikat dengan 

mengunakan uji F. Uji F dilakukan untuk menguji signifikan koefisien 

regresi seluruh variabel independen secara simultan. 
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TABEL 4. 10 

ANOVA 

 

 

 

 

 

 

B

e

r

d

asarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai 

Fhitung 2,307  lebih besar dari Ftabel  (3,20) dengan nilai signifikan 0,111 

> 0,05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak dapat bersama-sama 

Motivasi kerja dan Kedisiplinan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di PT. Dwi Agung Manunggal. 

 

 

 

 

 

 

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 71.156 2 35.578 2.307 .111a 

Residual 724.864 47 15.423   

Total 796.020 49    

a. Predictors: (Constant), KEDISIPLINAN, MOTIVASI   

b. Dependent Variable: KINERJA 

Sumber : Data Diolah Tahun 2019 
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6. Uji t  

Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan uji t, yaitu untuk 

menguji secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. 

TABEL 4. 11 

 

Hasil analisis uji t untuk variabel Motivasi memiliki nilai thitung  0,781 

yang lebih kecil dari ttabel (1,667) dengan signifikan 0,438 yang lebih 

besar dari 0,05. Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya tidak 

terdapat pengaruh antara Motivasi dan Kedisiplinan karyawan PT. Dwi 

Agung Manunggal. Sedangkan variabel Kedisiplinan memiliki nilai 

thitung 2,043 yang lebih besar dari ttabel dengan signifikan 0,047 yang 

lebih kecil dari 0.05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24.736 8.005  3.090 .003 

MOTIVASI .096 .123 .109 .781 .438 

KEDISIPLIN

AN 

.304 .149 .285 2.043 .047 

a. Dependent Variable: KINERJA 

Sumber : Data Diolah Tahun 2019 
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terdapat pengaruh antara Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Dwi 

Agung Manunggal. 

7. Koefisien Determinasi 

TABEL 4.12 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .299a .089 .051 3.927 

a. Predictors: (Constant), KEDISIPLINAN, MOTIVASI 

Sumber : Data Diolah Tahun 2019 

 

Hasil uji koefisien determinasi menunjukan bahwa nilai Adjusted R 

Square adalah 0,051. Hal ini berarti bahwa sebesar 5,1%  variabel 

dependen atau kinerja dapat dijelaskan oleh Motivasi dan Kedisiplinan, 

dan sisanya 94,9 di jelaskan oleh faktor – faktorlain yang tidak dijelaskan 

dalam penelitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembhasan dari pengaruh motivasi 

dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Dwi Agung 

Manungal dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda di hasilkan 

persamaan Y = 24,736 + 0,096X1 + 0,304X2 + e menunjukan bahwa 

Konstanta sebesar 24,736 berarti apabila tanpa variabel XI dan X2 

akan terjadi peningkatan kinerja karyawan sebesar satuan 24,736 

kinerja. 

2. Koefisien regresi variabel Motivasi (X1) sebesar 0,096 berarti jika 

terjadi peningkatan variabel Motivasi (X1) sebesar satu satuan dengan 

asumsi variabel lain nol, maka besarnya kinerja karyawan (Y) akan 

naik sebesar 0,096 satuan. 

3. Koefisien regresi variabel Kedisiplinan (X2) sebesar 0,304 berarti jika 

terjadi peningkatan variabel Kedisiplian (X2) sebesar satu satuan 

dengan asumsi variabel lain nol, maka besarnya kinerja karyawan (Y) 

akan naik sebesar 0,304 satuan. 

4. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa besarnya 

nilai Fhitung 2,307  lebih besar dari Ftabel  (3,20) dengan nilai 

signifikan 0,111 > 0,05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak dapat 

59 
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bersama-sama Motivasi kerja dan Kedisiplinan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di PT. Dwi Agung Manunggal. 

5. Hasil analisis uji t untuk variabel Motivasi memiliki nilai thitung  

0,781 yang lebih kecil dari ttabel (1,667) dengan signifikan 0,438 yang 

lebih besar dari 0,05. Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak yang 

artinya tidak terdapat pengaruh antara Motivasi dan Kedisiplinan 

karyawan PT. Dwi Agung Manunggal. Sedangkan variabel 

Kedisiplinan memiliki nilai thitung 2,043 yang lebih besar dari ttabel 

dengan signifikan 0,047 yang lebih kecil dari 0.05 yang berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh antara 

Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Dwi Agung Manunggal. 

B. Saran 

  Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa 

yang akan datang dan sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

memperhatikan hal apa yang dapat meningkatkan kinerja karyawan 

berdasarkan peneliti yang dilakukan yaitu : 

1. Perusahaan  seharusnya lebih mengoptimakan Disiplin dibanding 

Motivasi, Karena Motivasi sudah diterima karyawan dengan sesuai 

dan secara signifikan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Penerapan kedisiplinan kurang baik, namun masih terdapat 

kekurangan dalam pengiriman barang mempengaruhi stok di pasaran 
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sering kosong. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan meninjau 

kembali kinerja karyawan yang berada di lapangan agar sesuai dengan 

waktun pengiriman maupun kebutuhan konsumen. 

3. Dari hasil analisis tersebut motivasi kerja mempunyai nilai pengaruh 

lebih dominan dibandingkan disiplin sehingga apabila perusahaan 

ingin meningkatkan kinerja karyawan harus adil dalam 

memperhatikan disiplin karyawan serta motivasi yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan.   
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