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ABSTRAK 

 

 

Andi Andika/212016218/2020/Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
CV.Grand Indo Properti Kota Palembang/Manajemen Sumber Daya Manusia 
 
Rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Adakah pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja 

secara bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan CV.Grand Indo Properti Kota Palembang. Penelitian ini 

termasuk penelitian asosiatif. Lokasi penelitian ini beralamatkan di Jln. Gubernur H. Bastari Jakabaring PO. 

Box 1017 Palembang 3000 Sumatera Selatan Indonesia. Jumlah populasi 83, dengan sampel sebanyak 65 

orang, dengan tehnik proportionate stratified random sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Tehnik analisis menggunakan regresi linier 

berganda, uji F (simultan), uji t (parsial) dan koefisien determinasi. 

 

Hasil persamaan regresi linier berganda menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara disiplin kerja dan 

motivasi kerja secara bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan CV.Grand Indo Properti Kota Palembang. 

Hasil uji Hipotesis F menunjukan ada pengaruh secara signifikan Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan variabel Disiplin Kerja (X1), Disiplin Kerja secara parsial Berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan CV.Grand Indo Properti Kota Palembang. Hasil uji Hipotesis t menunjukan bahwa ada pengaruh 

signifikan variabel Disiplin Kerja dan variabel Motivasi Kerja secara parsial terhadap Kinerja Karyawan 

CV.Grand Indo Properti Kota Palembang. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,786  memberikan makna 

bahwa variabel Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja hanya mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel 

Kinerja Karyawan sebesar 78,6%. Sedangkan sisanya 21,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV.Grand Indo Properti Kota Palembang. 

 

Kata Kunci : Kinerja Karyawan, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam 

sebuah organisasi, baik organisasi dalam skala besar maupun kecil. Sumber 

daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam 

perkembangan suatu organisasi, sehingga peran sumber daya manusia semakin 

penting. Organisasi yang mampu bertahan dan bersaing adalah organisasi yang 

mampu memanfaatkan sumber daya manusia yang handal, dengan memiliki 

sumberdaya manusia yang potensial maka tujuan organisasi akan lebih mudah 

tercapai. 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu ilmu atau cara 

bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia yang di 

miliki oleh individu secara efisien dan efektiv serta dapat digunakan secara 

maksimal sehingga tercapainya tujuan perusahaan.  Sumber daya manusia 

adalah aset organisasi yang penting dan membuat sumber daya organisasi 

lainya bekerja.  Sumber daya manusia penting karena mempengaruhi efesiensi 

dan efektivitas organisasi. 

Organisasi dapat berkembang merupakan keinginan setiap individu yang 

berada dalam organisasi tersebut, sehingga diharapkan dengan perkembangan 

tersebut perusahan mampu bersaing dan mengikuti kemajuan zaman. 

Pembinaan dan perkembangan karyawan. Karena itu perlu dilakukan penilaian 
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atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan atau di sebut dengan penilaian 

kinerja atau penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh bermacam-macam ciri pribadi dari masing-masing individu. 

Kualitas sumber daya manusia sering di kaitkan dengan pengetahuan 

yang dimiliki. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah 

dengan memberikan lingkungan kerja yang kondusif, integrasi manajemen 

waktu harus tepat dalam bekerja dengan manajemen waktu yang tepat 

menjadikan kinerja karyawan lebih efektif dan produkif. 

Menurut Wibowo (2014:3), kinerja merupakan implementasi dari 

rencana yang telah di susun tersebut. Implementasi kerja di lakukan oleh 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan 

kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber 

daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam 

menjalankan kinerja. Kinerja merupakan sinergi dari pencapaian sasaran kerja 

yang merupakan wujud kompetensi pekerja dalam mencapai kinerja yang 

optimal (Rusdi A. Rivai, 2013:305). 

Menurut Kasmir (2016:189), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan ialah: (1) kemampuan dan keahlian, (2) pengetahuan, (3) rancangan 

kerja, (4) kepribadian, (5) motivasi kerja, (6) kepemimpinan, (7) gaya 

kepemimpinan, (8) budaya organisasi, (9) kepuasan kerja, (10) lingkungan 

kerja, (11) loyalitas, (12) komitmen, dan (13) disiplin kerja. 

Kemampuan dan keahlian merupakan kemampuan atau skill yang 

dimiliki seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki 
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kemampuan dan keahlian maka akan dapat menyelesaikan pekerjaannya 

dengan secara benar, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengetahuan adalah 

suatu bentuk pengetahuan tentang pekerjaan, seseorang yang memiliki 

pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil pekerjaan 

yang baik. Rancangan kerja artinya jika suatu pekerjaan memiliki rancangan 

kerja yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan secara 

benar dan tepat. Kepribadian yaitu kepribadian seseorang atau karakter yang 

dimiliki seseorang, baik atau buruknya kepribadian tersebut akan 

mempengaruhi kinerjanya.  

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan 

pekerjaan, jika karywan memiliki dorongan yang kuat dalam dirinya atau dari 

luar dirinya, maka karyawan akan terangsang untuk melakukan sesuatu dengan 

baik. Kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam mengatur, 

mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan sesuatu tugas dan 

tanggung jawab yang diberikannya. Gaya kepemimpinan merupakan gaya atau 

sikap seorang pemimpin dalam menghadapi atau memerintah bawahannya. 

Budaya organisasi merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang 

berlaku dan dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kepuasan kerja 

merupakan perasaan senang atau gembira seseorang sebelum dan setelah 

melakukan suatu pekerjaan. Lingkungan kerja merupakan suasana atau kondisi 

di sekitar lokasi tempat bekerja. Loyalitas merupakan kesetiaan karyawan 

untuk tetap bekerja dan membela perusahaan dimana tempat ia bekerja. 

Komitmen merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau 
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peraturan perusahaan dalam bekerja. Disiplin kerja merupakan usaha karyawan 

untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh. 

Berdasarkan ketiga belas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan menurut teori Kasmir di atas, maka penelitian ini mencoba untuk 

mengkaji pengaruh tersebut, melalui variabel disiplin kerja dan motivasi kerja 

yang diambil berdasarkan teori tersebut, untuk mengetahuinya sejauh mana 

disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Singomedimedjo (Edy Sutrisno, 2012:86), disiplin kerja adalah 

sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-

norma atau peraturan yang berlaku di sekitarnya Singodimedjo. Disiplin 

merupakan suatu keadaan dimana tenaga kerja yang berada di dalam 

organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta harus dapat 

memenuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam organisasi maupun 

instansi baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan agar semua 

kegiatan berjalan dengan baik. Pada akhirnya karyawan yang mempunyai 

kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kenerja yang baik karena 

waktu kerja dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan target yang telah di tetapkan.  

Menurut Edy Sutrisno (2012:110), motivasi kerja mempersoalkan 

bagaimana cara mendorong gairahkerja bawahan, agar mereka mau bekerja 

keras dengan memberikan semua kepuasan dan keterampilan untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan dalam. Motivasi merupakaan suatu keadaan 

atau kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakan seseorang untuk 
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melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia dapat mencapai 

tujuanya. Teori motivasi, salah satu teori yang paling banyak diacu adalah teori 

kebutuhan. Abraham maslow memandang kebutuhan manusia berdasarkan 

suatu kebutuhan dari kebutuhan yang paling rendah hingga kebutuhan yang 

paling tinggi. 

Melalui proses-proses tersebut, karyawan di harapkan akan lebih 

memaksimalkan tanggung jawab dan pekerjaan mereka karena pada karyawan 

telah terbekali oleh disiplin kerja yang baik dan motivasi kerja yang di berikan 

oleh perusahaan sehingga terciptanya sumber daya manusia yang baik dan 

berkualitas. 

CV. Grand Indo Properti adalah salah satu perusahaan properti terdepan 

dan paling terdiversifikasi di indonesia dan mulai mengembangkan proyek 

properti di Sumatera Selatan khususnya di Palembang pada tahun 2012. CV. 

Grand Indo Properti didirikan pada tahun 2010, salah satu proyek dari CV. 

Grand Indo Properti adalah membangun perumahan ARCADIA. CV. Grand 

Indo Properti didirikan dengan tujuan untuk supaya masyarakat Sumsel 

khususnya Palembang dapat memilki rumah yang layak huni, sehingga dengan 

begitu semakin banyak masyarakat kota palembang yang mempunyai rumah 

layak serta hal tersebut pun berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang 

lebih baik. Karyawan CV. Grand Indo Properti sebanyak 83 orang Tidak 

termasuk atasan. 

CV. Grand Indo Properti terletak di Jln. Gubernur H. Bastari Jakabaring 

PO. Box 1017 Palembang 3000 Sumatera Selatan Indonesia. Perusahaan ini 
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terindikasi mengalami permasalahan pada kinerja karyawannya, sebab hal ini 

di latar belakangi oleh tidak tercapainya target pendapatan tahunan perusahaan, 

berikut tersajikan data pendapatan tahunan CV. Grand Indo Properti dalam 5 

tahun terakhir : 

Tabel 1.1 

Data Pendapatan CV. Grand Indo Properti kota Palembang 

Tahun Anggaran 2015-2019 

 
No Tahun Target Realisasi Pencapaian 

1 2015 Rp.2.500.000.000 Rp.2.107.600.000 84,3% 

2 2016 Rp.2.500.000.000 Rp.1.971.450.000 78,9% 

3 2017 Rp.2.500.000.000 Rp.1.846.375.000 73,9% 

4 2018 Rp.2.500.000.000 Rp.2.209.360.000 88,4% 

5 2019 Rp.2.500.000.000 Rp.2.030.702.000 81,2% 

      Sumber : CV. Grand Indo Properti Kota Palembang Tahun 2020 

Berdasarkan tabel tingkat pendapatan CV. Grand Indo Properti tersebut, 

menunjukan bahwa realisasi pencapaian target pendapatan CV. Grand Indo 

Properti dalam 5 tahun terakhir tidak tercapai sebagai mana yang sudah 

dianggarkan perusahaan. Tentunya hal ini didasari atas sumber daya 

manusia/karyawan yang kurang baik dalam memanfaatkan sumber daya 

perusahaan, karena kurangnya kinerja yang dimiliki karyawan.  

Permasalahan kinerja karyawan ini berdasarkan tinjauan perusahaan, dan 

wawancara terhadap karyawan-karyawan terkait, menjelaskan bahwa karyawan 

masih belum mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas karena 

memiliki tingkat efisiensi yang rendah. Bahkan kuantitas hasil produksi yang 
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dihasilkan pun tidak mampu mengimbangi besarnya pesanan yang diminta 

customer, serta waktu penyelesaian kerjanya pun terbilang boros waktu, karena 

tidak sebanding dengan hasil produksi yang didapat. Selain permasalahan-

permasalahan tersebut, kinerja karyawan yang rendah juga sebagai dampak 

dari rendahnya faktor disiplin kerja dan motivasi kerja, sehingga 

mengakibatkan penurunan kinerja pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan. 

Tabel I.2 

Data absensi karyawan CV. Grand Indo Properti kota Palembang 

Januari – Desember 2019 

 
No Bulan Terlambat Tanpa keterangan Cuti 

1 Januari 10 3 - 

2 Februai 9 5 3 

3 Maret 9 5 2 

4 April 10 7 1 

5 Mei 11 6 2 

6 Juni 7 6 3 

7 Juli 8 5 3 

8 Agustus 11 5 2 

9 September 6 7 2 

10 Oktober 8 9 2 

11 November 12 8 3 

12 Desember 15 10 3 

      Sumber : CV. Grand Indo Properti Kota Palembang Tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa beberapa karyawan masih kurang 

disiplin dalam bekerja, hal ini dapat ditinjau pada bulan januari hingga 

desember, masih terdapat banyak karyawan yang datang terlambat dan bahkan 
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tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.  

Fakta kedisiplinan CV. Grand Indo Properti masih kurang baik, sebab 

kurangnya pengawasan dari atasan, hal ini terlihat berdasarkan fakta yang jelas 

di lapangan, bahwa dari sebagian besar karyawan masih adanya karyawan yang 

tidak memakai masker dan sarung tangan pada bagian lapangan, padahal 

sarung tangan dan masker merupakan salah satu prosedur perlengkapan kerja 

yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Masih terdapat karyawan yang korupsi 

waktu istirahat, sebab saat jam istirahat sudah berakhir, namun karyawan masih 

belum kembali untuk memulai kembali aktifitas kerjanya. Hal ini juga 

dikarenakan kurangnya teladan pimpinan, yang masih kurang baik dalam 

memberikan teladan kepada setiap karyawannya, karena seringkali 

pimpinanlah yang memberikan contoh pada setiap pelanggaran yang 

dilakukannya. Selain itu waskat (pengawasan melekat) yang masih lemah, 

sehingga pengawasan terhadap kegiatan operasional kerja karyawan menjadi 

kurang termonitor dengan baik, dengan demikian akan selalu ada cela bagi 

karyawan untuk melakukan pelanggaran. Sanksi dan hukuman yang kurang 

efektif, karena sanksi hukuman yang diberlakukan perusahaan masih belum 

terealisasi dengan baik, sebab pimpinan seringkali memaafkan kesalahan 

karyawan tanpa memberikannya sanksi hukuman. Selain itu ketegasan 

pimpinan masih sangat rendah, sebab hal ini diperlihatkan oleh sikap pimpinan 

yang dengan mudahnya memaafkan kesalahan karyawan, dan hanya 

memberikan peringatan lisan agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. 

Motivasi yang ada di CV. Grand Indo Properti nampak kurang maksimal, 
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karena kurang terpenuhinya kebutuhan karyawan, hal ini didasari dari 

banyaknya karyawan yang menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari 

perusahaan masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan, dan 

hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu perusahaan masih 

kurang memperhatikan keamanan karyawan, sehingga karyawan masih merasa 

was-was dalam bekerja, karena perlengkapan kerja yang difasilitasi oleh 

perusahaan masih sangat minim, sehingga mau perlengkapan itu dipakai atau 

tidaknya masih tidak menjamin standar keamanan untuk karyawan. Bahkan 

perusahaan masih kurang dalam menghargai usaha karyawan, sebab prestasi 

hasil kerja tim merupakan standar utama penilaian yang ditinjau oleh 

perusahaan, sehingga prestasi individu karyawan kurang dihargai dengan baik. 

Berdasarkan kondisi dan latar belakang yang di uraikan di atas, penulis 

tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi kerja terhadap Kinerja 

Karyawan CV. Grand Indo Properti Kota Palembang” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini :  

1. Adakah pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan CV. Grand Indo Properti kota Palembang? 

2. Adakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan CV. Grand Indo 

Properti kota Palembang? 
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3. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV. Grand Indo 

Properti kota Palembang? 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui :  

1. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan CV. Grand Indo Properti kota 

Palembang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan CV. 

Grand Indo Properti kota Palembang? 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV. 

Grand Indo Properti kota Palembang? 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi penulis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kemampuan dan 

ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran praktek dari teori yang 

slama ini di peroleh di bidan perkuliahan. Khususnya konsentrasi 

manajemen sumber daya manusia. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan referensi baik bagi 

penulis maupun bagi pihak yang berkepentingan di masa yang akan 

datang. 
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2. Bagi lokasi penelitian  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan bagi  

untuk bahan pertimbangan dalam CV. Grand Indo Properti kota Palembang 

menyelesaikan permasalahan yaitu meningkatkan disiplin kerja, motivasi 

kerja, dan kinerja karyawan. 

 

3. Bagi almamater 

a. Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya, 

khususnya dalam ilmu sumber daya manusia. 

b. Sebagai penambah ilmu pengetahuan mengenai sumber daya manusia 

dan sebagai titik ukur penelitian yang lebih luas dan lebih mendalam 

mengenai pembahasan yang berkenaan dengan penelitian ini. 
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