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ABSTRAK 

 

 

JUMBADI, NIM. 1221103444, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “ANALISIS KORELASIONAL 

MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA DENGAN PRODUKTIVITAS 

KERJA PEGAWAI (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Klaten)” 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguji signifikansi hubungan 

motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai, 2) menguji signifikansi 

hubungan disiplin kerja dengan produktivitas kerja pegawai, 3) menguji 

signifikansi hubungan motivasi kerja dan disiplin kerja dengan produktivitas kerja 

pegawai. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan observasi, wawancara penelitian 

kepustakaan, dokumentas dan angket. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 40 

orang pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Variabel dalam penelitian 

ini ada dua yaitu variabel bebas : motivasi kerja (X1) dan disiplin kerja (X2) serta 

variabel terikat (Y) yaitu produktivitas kerja pegawai. Teknik analisis data dengan 

analisis korelasi Product Moment. 

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

2,349 yang lebih besar dari t tabel 2,021 sehingga kesimpulanya hipotesis 

diterima atau terbukti kebenarannya untuk motivasi kerja (X1). Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi 

kerja terhadap produktivitas kerja pegawai. Sedangkan untuk X2, t hitung = 3,331 

yang lebih besar dari t tabel 2,021 sehingga hipotesis diterima atau terbukti 

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

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap 

produktivitas pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. 

 

 

 

Keywords : motivasi kerja, kedisiplinan kerja, produktivitas kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu organisasi ditunjang oleh beberapa faktor, 

diantaranya peranan sumber daya  manusia, oleh karenanya perusahaan harus 

memahami perilaku dari pegawainya. Hal ini disebabkan pegawai merupakan 

penggerak utama dalam organisasi, sehingga harus mendapatkan perhatian 

yang lebih serius (Zainun, 2001: 51). 

Dalam kondisi demikian setiap unsur manajemen berperan penting guna 

mengorganisasikan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga 

mampu menahan tekanan dan ancaman dari lingkungan yang setiap saat 

berubah sampai serendah mungkin sehingga dapat memperlancar proses 

pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahan.  

Mengingat bahwa sumber daya yang tersedia adalah terbatas, maka salah 

satu aspek penting di dalam meningkatkan kemampuan serta pemanfaatan 

sumber-sumber yang relatif terbatas adalah menggunakan sumber-sumber 

tersebut seefisien mungkin. Sebetulnya banyak masalah yang harus diatasi 

untuk mencapai peningkatan produktivitas kerja, karena itu proses 

peningkatan produktivitas kerja ini tidak dapat dipandang ringan. Faktor 

manusia tidak dapat diabaikan begitu saja karena faktor manusia memegang 

peranan penting.  
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Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas 

diantaranya motivasi kerja dan disiplin kerja. Motivasi merupakan hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen bila mereka 

menginginkan setiap pegawai dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. Karena dengan motivasi, seorang pegawai akan 

memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Tanpa motivasi, seorang pegawai tidak dapat memenuhi tugasnya 

sesuai standar atau bahkan melampaui standar karena apa yang menjadi motif 

dan motivasinya dalam bekerja tidak terpenuhi. Sekalipun seorang pegawai 

memiliki kemampuan operasional yang baik bila tidak memiliki motivasi 

dalam bekerja, hasil akhir dari pekerjaannya tidak akan memuaskan.   

Motivasi sendiri merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu 

guna mencapai suatu tujuan T. Hani Handoko (2002 : 256). Selain faktor 

motivasi kerja, faktor lain yang tak kalah penting yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja adalah disiplin kerja. Disiplin kerja diartikan sebagai suatu 

sikap dan perilaku yang berniat untuk mentaati segala peraturan perusahaan 

yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan 

perusahaan. 

Dengan meningkatkan disiplin kerja, maka pegawai dapat mengerjakan 

tugasnya dengan cepat dan baik, absensi dapat diperkecil seminimal mungkin 

dan ini berarti meningkatkan produktivitas kerja. Hilangnya disiplin kerja 

akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang 
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berpengaruh secara keseluruhan terhadap produktivitas pegawai. Adanya 

kedisiplinan diharapkan pekerjaan akan dilakukan seefektif mungkin. 

Bilamana kedisiplinan tidak dapat ditegakkan maka kemungkinan tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Permasalahan tentang disiplin kerja ini sering menjadi penyebab utama 

menurunnya produktivitas kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. 

Masalah kekurangan kedisiplinan pegawai yang sering muncul adalah 

kelalaian pegawai dalam menggunakan jam kerjanya untuk mengobrol, 

duduk-duduk, atau izin keluar kantor untuk urusan yang tidak ada kaitannya 

dengan tugas pekerjaannya. Salah satu penyebab masalah indisipliner dalam 

bekerja ini adalah kurangnya motivasi pegawai dalam bekerja. Oleh karena 

masalah motivasi kerja dan disiplin kerja ini sering muncul pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Klaten dan cukup mempengaruhi tingkat 

produktivitas kerja maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS KORELASIONAL MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN 

KERJA DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI (Studi Kasus 

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten)” 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa alasan dalam 

mengambil judul diatas antara lain : 

1. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian 

merupakan tempat dimana peneliti bekerja. 
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b. Untuk bahan penelitian selanjutnya serta untuk menyelesaikan studi 

Sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi. 

c. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang motivasi kerja dan 

disiplin kerja dalam hubungannya dengan produktivitas kerja. 

2. Alasan Obyektif  

Peningkatan produktivitas kerja pegawai dapat tercapai apabila 

disiplin kerja pegawai tinggi dan sebaliknya produktivitas kerja rendah 

apabila pegawai tidak disiplin. Begitu juga dengan motivasi, bila pegawai 

memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja maka produktivitasnya akan 

meningkat. 

 

C.  Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengambilan judul skripsi di 

atas, maka penulis memberikan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang terdorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan (T. Hani Handoko, 2002 : 328). 

2. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja disini mempunyai arti suatu sikap dan perilaku yang 

berniat untuk mentaati segala peraturan instansi yang didasarkan atas 

kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh instansi.  
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3. Produktivitas Kerja 

Produktivitas kerja ialah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) 

dengan peran serta yang dilakukan karyawan per satuan waktu (input) 

 

D.  Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi agar tidak terjadi perluasan dan pengkaburan 

pembahasan masalah karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga serta 

kemampuan penulis, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada 

hubungan motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. 

 

E.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Adakah hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan 

produktivitas kerja pegawai? 

2. Adakah hubungan yang signifikan antara disiplin kerja dengan 

produktivitas kerja pegawai? 

3.  Adakah hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan disiplin kerja 

dengan produktivitas kerja pegawai? 

 

F.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menguji signifikansi hubungan motivasi kerja dengan produktivitas 

kerja pegawai. 

2. Untuk menguji signifikansi hubungan disiplin kerja dengan produktivitas 

kerja pegawai. 

3. Untuk menguji signifikansi hubungan motivasi kerja dan disiplin kerja 

dengan produktivitas kerja pegawai. 

 

G.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai praktek nyata atas teori dari ilmu yang diperoleh penulis selama 

kuliah, sehingga diharapkan dapat melengkapi ilmu yang diperoleh 

sebelumnya. 

2.  Bagi Instansi Terkait 

 Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijaksanaan di masa yang akan datang yang berkenaan dengan 

memotivasi pegawai serta meningkatkan disiplin kerja pegawai dalam 

rangka meningkatkan produktivitas kerjanya. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan dan melanjutkan 

penelitian pada masalah yang sama dengan variabel berbeda. 

 

H.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya.  
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Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan produktivitas 

kerja pegawai. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara disiplin kerja dengan produktivitas 

kerja pegawai. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja pegawai. 

 

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 tentang pengertian manajemen sumber daya 

manusia, motivasi kerja, dasar-dasar motivasi, pengertian motivasi, 

teori-teori motivasi kerja, jenis dan bentuk motivasi, disiplin kerja, 

pengertian produktivitas kerja dan penelitian terdahulu.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian serta gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang 

sejarah perusahaan, struktur organisasi, aspek-aspek kegiatan 

perusahaan.  

Bab IV Hasil dan pembahasan yang berisi tentang penyajian data dan 

analisis data penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran yang berisi simpulan seluruh hasil penelitian 

dan saran kepada pihak terkait. 
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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 = 0,419 dan rx2y = 0,475 dengan p = 0,00. Dari r tabel 

dengan N = 40 pada signifikansi 5% adalah 0,312. Jadi r hitung > r tabel. 

Hal ini berarti terdapat hubungan positif dan cukup erat antara disiplin 

kerja dengan kinerja pegawai, dan terdapat hubungan positif antara 

motivasi kerja dengan kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Klaten. 

2. Dari determinasi motivasi kerja diketahui sebesar 17,56% artinya 

produktivitas kerja dipengaruhi oleh motivasi kerja sebesar 17,56% 

sedangkan yang 82,44% dipengaruhi faktor lain. Sedangkan perhitungan 

determinasi disiplin kerja dapat diketahui sebesar 22,56% artinya 

produktivitas kerja dipengaruhi oleh disiplin kerja sebesar 22,56% 

sedangkan produktivitas kerja dipengaruhi faktor lain sebesar 77,44%. 

Dari perbandingan tersebut lebih besar disiplin kerja pengaruhnya 

terhadap produktivitas kerja pegawai dibanding motivasi kerja. 

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

2,349 yang lebih besar dari t tabel 2,021 sehingga kesimpulanya hipotesis 
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diterima atau terbukti kebenarannya untuk motivasi kerja (X1). Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara motivasi kerja terhadap produktivitas pegawai. Sedangkan untuk 

X2, t hitung = 3,331 yang lebih besar dari t tabel 2,021 sehingga hipotesis 

diterima atau terbukti kebenarannya untuk disiplin kerja (X2). Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara disiplin kerja terhadap produktivitas kerja di di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Klaten. 

 

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 organisasi. 

2. Setiap pegawai hendaknya memahami dan menyadari arti pentingnya 

kedisiplinan untuk pencapaian tujuan bersama dalam suatu organisasi. 

3. Salah satu teknik untuk meningkatkan produktivitas pegawai adalah 

dengan memberikan dorongan-dorongan berupa insentif, bonus dan 

sebagainya kepada karyawan, mengingat pegawai adalah penentu 

keberhasilan perusahaan. Dengan dorongan-dorongan ataupun motivasi 

yang diberikan diharapkan produktivitas pegawai dapat meningkat dan 

dapat diandalkan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

4. Kuesioner dalam penelitian selanjutnya ditambah agar hasil penelitian 

selanjutnya lebih valid lagi. 
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