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ABSTRAKSI 

 

Sigit Prihantoro, NIM 1721100012, Skripsi, Jurusan Manajemen. Pengaruh 

Disiplin, Stres Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Intan 

Pariwara Kabupaten Klaten 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh disiplin, stres dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan di PT Intan Pariwara Kabupaten Klaten. Analisis ini 

menggunakan variabel independen disiplin, stres, dan motivasi. Variabel 

dependennya adalah kinerja. Sampel penelitian ini adalah seluruh karyawan yang 

bekerja di PT Intan Pariwara Kabupaten Klaten. Sample dilakukan dengan metode 

random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan disebarkan 

secara tidak langsung menggunakan media google form dan whatsapp. Jumlah 

dari sample sendiri yaitu 80 orang. Metode statistik yang digunakan adalah 

Analisis Regresi Berganda, dengan pengujian hipotesis Uji T, Uji F, dan Uji R
2
. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh potitif terhadap 

kinerja karyawan, stres tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, 

motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, serta disiplin, stres, dan 

motivasi secara simultan berpengeruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 

 

Kata kunci : disiplin, stres, motivasi, dan kinerja karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan diciptakan untuk mencapai tujuan bersama, tetapi 

untuk mencapai tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan 

benar. Manajemen merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasi, memimpin, dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi 

dan mengelola sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah dinyatakan dengan jelas. 

Unsur yang di dalam sumber daya perusahaan salah satunya adalah 

Sumber Daya Manusia (SDM). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah untuk mengelola, mengatur dan mengawasi kinerja karyawan 

didalam perusahaan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat 

efektifitas kinerja karyawan diantaranya adalah disiplin kerja, stres, dan 

motivasi kerja. 

Payaman Simanjuntak (2005:1) mengemukakan bahwa kinerja adalah 

tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja 

perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan 

tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, 

termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di 

perusahaan tersebut. 
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 (Hardvard Business Essentials, 2006:78) Penilaian kinerja adalah 

suatu metode formal untuk mengukur seberapabaik pekerja individual 

melakukan pekerjaan dalam hubungan dengan tujuan yang diberikan. 

Maksud utama penilaian kinerja adalah mengkomunikasikan tujuan 

proposal, memotivasi kinerja baik, memberikan umpan balik konstruktif, 

dan menetapkan tahapan untuk rencana pengembangan yang efektif. 

Manajer juga perlu menggambarkan berbagai area kinerja yang 

memerlukan pengawasan khusus dan perlu dievaluasi. Pada umumnya 

kebanyakan pegawai menggunakan informasi dari karyawan lain untuk 

mengubah kinerja masing masing karyawan agar menjadi lebih baik. 

Penilaian kinerja menjadi kekuatan positif dalam perusahaan melalui 

wawancara dan pelatihan oleh manajer kepada karyawan sehingga manajer 

dapat memberikan umpan balik kepada karyawan dan dengan langsung 

bisa mengevaluasi serta memotivasi karyawan untuk berkeinginan dan 

berkembang bersama dengan manajer. 

Adanya disiplin kerja yang tinggi berpengaruh terhadap produktifitas 

yang tinggi pula. Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para 

manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia 

untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesedian seorang dalam memenuhi segala 

peraturan perusahaan (Rivai, 2011). Salah satu upaya menciptakan suatu 

kedisiplinan dalam suatu organisasi dapat di lakukan melalui tata tertib 

yang jelas, tata kerja yang sederhana yang dapat dengan mudah di ketahui 



3 
 

 
 

pegawai. Seorang individu yang memiliki disiplin tinggi cenderung lebih 

tertatur dalam segala hal seperti selalu taat pada tata tertib yang berlaku, 

masuk dan pulang tepat waktu, serta membina hubungan baik dengan 

sesama pegawai, merupakan faktor utama terciptanya etos kerja dalam diri 

seorang karyawan yang secara tidak langsung akan meningkatkan 

kinerjanya. 

Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi 

emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Jika seseorang / karyawan 

mengalami stres yang terlalu besar maka akan dapat menganggu 

kemampuan seseorang / karyawan tersebut untuk menghadapi 

lingkungannya dan pekerjaan yang akan dilakukannya (Handoko, 2000). 

Faktor stres dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Apabila 

beban kerja dari karyawan terlalu besar daripada kapasitas yang dimiliki 

karyawan maka akan menimbulkan stres berlebih. Apabila stres tidak 

dikelola dengan baik maka akan meninmbulkan masalah baik gangguan 

secara fisik maupun psikologis karyawan yang bisa menyebabkan 

turunnya kinerja seseorang. 

Motivasi adalah rangsangan keinginan dan pemberian daya penggerak 

yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka 

mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya 

untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 2004). Motivasi menjadi salah satu 

solusi untuk menurunkan stres dari karyawan. Motivasi setiap karyawan 

akan berbeda-beda antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. 
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Perbedaan ini di sebabkan oleh perbedaan motivasi, tujuan, kebutuhan dari 

masing-masing karyawan untuk bekerja. Motivasi dapat berasal dari dalam 

diri (intrinsik) dan dari luar karyawan (ekstrinsik). Hal tersebut akan 

berpengaruh pada kinerja karyawan di dalam perusahaan. 

Dalam hubungannya dengan kinerja, motivasi mempunyai peran yang 

penting dalam peningkatan produktifitas kerja karyawan, apabila 

karyawan termotivasi, maka senantiasa tercipta gairah kerja yang tinggi 

dan nantinya akan berpengaruh pada prestasi kerja dari karyawan. 

PT Intan Pariwara adalah perusahaan yang didirikan oleh Bapak 

Suwito. Usaha toko buku ini berkembang, sehingga pada tahun 1969 

Bapak Suwito mencoba untuk menerbitkan sendiri beberapa buku 

pelajaran. Hasil yang positif dari pasar membuat Bapak Suwito untuk 

lebih serius mendalami bidang penerbitan. Buku-buku terbitan Sumber 

Kawruh mulai banyak digunakan di Jawa Tengah, terutama didaerah eks 

Karesidenan Surakarta. Kemudian perusahaan pun melakukan 

pengembangan usaha ke provinsi-provinsi lainnya. Pada saat itu 

penerbitan masih merupakan badan usaha perorangan dengan 9 karyawan, 

dan berlokasi di rumah Bapak Suwito di Jalan Cempaka 40, Klaten. 

KArena belum memiliki mesin cetak sendiri, naskah-naskah yang sudah 

diedit lalu dikirimkan ke percetakan diluar kota Klaten untuk dicetak. 

Untuk mempermudah sistem pengendalian manajemen maka pada tanggal 

3 November 1976, unit-unit perusahaan dipisahkan. Unit bisnis penerbitan 

diberi nama Penerbit Intan yang beralamatkan di Jalan Bhayangkara II/20 
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dengan luas tanah ±25.641 m
2
. Unit bisnis toko buku dan alat tulis Sumber 

Kawruh masih dipertahankan sampai sekarang. Seiring dengan 

perkembangan bisnis perusahaan, maka pada tahun 1978 Penerbit Intan 

beralih dari perusahaan perorangan menjadi persekutuan komanditer. 

Nama CV Intan disahkan dengan akta notaries 12/78 tanggal 20 Juli 1978. 

Karena pada saat itu nama CV Intan ada dua perusahaan, pada tanggal 8 

November 1982 CV Intan diubah menjadi PT Intan Pariwara. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti pengaruh variabel disiplin, stres, dan motivasi kerja. Adapun 

judul penelitian yang diambil adalah “PENGARUH DISIPLIN, STRES, 

DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI 

PT INTAN PARIWARA KABUPATEN KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil 

adalah: 

1. Alasan Subjektif: 

a. Menambah pengetahuan penulis tentang manajemen Sumber Daya 

Manusia. 

b. Kinerja karyawan PT Intan Pariwara Kabupaten Klaten dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya adalah disiplin, stress, dan 

motivasi kerja. 
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2. Alasan Objektif: 

a. Menghemat tenaga dan biaya karena lokasi penelitian masih satu 

komplek dengan Universitas Widya Dharma Klaten. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk 

menjhelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul 

skripsi yang dimaksudkan adalah PENGARUH DISIPLIN, STRES, 

DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI 

PT INTAN PARIWARA KABUPATEN KLATEN. Adapun uraian 

pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, 

sebagai berikut: 

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas 

tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka 

mewujudkan tujuan perusahaan (Payaman Simanjuntak, 2005:1). 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran 

dan kesedian seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan 

(Rivai, 2011). 
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Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi 

emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Jika seseorang / karyawan 

mengalami stres yang terlalu besar maka akan dapat menganggu 

kemampuan seseorang / karyawan tersebut untuk menghadapi 

lingkungannya dan pekerjaan yang akan dilakukannya (Handoko, 2000). 

Motivasi adalah rangsangan keinginan dan pemberian daya penggerak 

yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka 

mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya 

untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 2004). 

Perseroan Terbatas (Perseroan) Berdasarkan Pasal 1 UU PT No. 

40/2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada 

factor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu disiplin, stress, 

dan movitasi kerja. Penelitian ini dibataskan pada karyawan PT Intan 

Pariwara Kabupaten Klaten. 
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E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka diidentifikasikan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT.Intan Pariwara Kabupaten Klaten? 

2. Apakah stres berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT.Intan 

Pariwara Kabupaten Klaten? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT.Intan Pariwara Kabupaten Klaten? 

4. Apakah disiplin kerja, stres dan motivasi kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT.Intan Pariwara Kabupaten 

Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

PT.Intan Pariwara Kabupaten Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh stres terhadap kinerja karyawan PT.Intan 

Pariwara Kabupaten Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

PT.Intan Pariwara Kabupaten Klaten. 
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4. Untuk menguji pengaruh disiplin kerja, stres dan motivasi kerja secara 

simultan  terhadap kinerja karyawan PT.Intan Pariwara Kabupaten 

Klaten. 

  

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi yang merupakan 

syarat guna mencapai gelar sarjana fakultas ekonomi Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

2. Bagi perusahaan 

Memberikan sumbangan penelitian bagi perusahaan terutama 

tentang kedisiplinan, motivasi dan pengelolaan stres guna peningkatan 

kinerja karyawan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

perusahaan agar kinerja karyawannya menjadi lebih efektif dimasa 

yang akan datang. 

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi rekan-rekan 

mahasiswa dalam menyusun karyatulis mengenai obyek penelitian 

yang berbeda dan sebagai sarana informasi dalam pemecahan masalah 

yang sama. 
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H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka 

disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

alas an pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai tinjauan teoritis yang terdiri dari 

disiplin kerja, stress kerja dan motivasi kerja, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai operasional variabel, 

populasi , sampel dan teknik sampling, penyusunan dan 

pengukuran skala, definisi operasional dan variable penelitian, 

sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai deskrepsi pengumpulan data, 

gambaran umum organisasi, identifikasi responden, analisi 

data, dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh disiplin, stres, dan motivasi 

terdahap kinerja karyawan di PT Intan Pariwara Kabupaten Klaten yang 

telah diuji menggunakan program SPSS 20.0, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Disiplin secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan di PT Intan Pariwara Kabupaten Klaten. 

2. Stres secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan di PT Intan Pariwara Kabupaten Klaten. 

3. Motivasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan di PT Intan Pariwara Kabupaten Klaten. 

4. Disiplin, stres, dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja karyawan di PT Intan Pariwara Kabupaten Klaten. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran yang perlu diperhatikan: 

1. Bagi PT Intan Pariwara Kabupaten Klaten 

PT Intan Pariwara Kabupaten Klaten dapat memperhatikan 

item-item pernyataan dengan poin terendah dari variabel disiplin 
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dan motivasi karena kedua variabel berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja karyawan. Yaitu: 

a. Saya merasa peraturan tidak menjadi beban dalam bekerja. 

Peraturan didalam PT Intan Pariwara dianggap menjadi 

beban bagi karyawan, kemungkinan karena kurangnya 

sosialisasi sebelum peraturan ditetapkan. Sehingga 

karyawan menjadi kurang disiplin. 

b. Pekerjaan yang saya lakukan selalu dihargai. 

Penghargaan dalam menanggapi pekerjaan yang telah 

diselesaikan oleh karyawan dianggap penting oleh 

karyawan PT Intan Pariwara. Sehingga kurangnya 

penghargaan menjadikan karyawan kurang termotivasi 

untuk bekerja. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini yang diuji hanya disiplin, stres, dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Intan Pariwara 

Kabupaten Klaten, jadi hanya berlaku pada lingkup PT Intan 

Pariwara Kabupaten Klaten. Disarankan untuk peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian serupa tetapi dengan menambahkan 

jumlah dari sampel yang digunakan serta variabel-variabel yang 

belum ada dalam penelitian ini seperti gaya kepemimpinan, tingkat 

bonus, dan tingkat lembur karyawan. 
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