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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

“Hiduplah seakan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan kamu akan hidup 

selamanya” 

(Mahatma Gandhi) 

 

 

“Belajarlah dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok. Dan 

yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya” 

(Albert Einstein) 

 

 

“Sukses Butuh Usaha dan Doa” 

(Juansyah) 
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Abstrak 

Juansyah/212017051/2021/Pengaruh Motivasi kerja dan Disiplin kerja Pada PT. 

Golden Blossom Sumatera PALI. 

      Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh motivasi kerja 

dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Golden Blossom Sumatera 

PALI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah asosiatif. Populasi 

dalam penelitian ini seluruh karyawan PT. Golden Blossom Sumatera PALI  yang 

berjumlah 529 karyawan dan sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 205 

responden dengan teknik pengambilan sampel proportionate stratified random 

sampling. Metode analisis yang digunakan kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda, uji F, uji t dan koefisien determinasi. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui  pengaruh secara bersama dan parsial pada variabel motivasi kerja dan 

variabel Disiplin Kerja Terhadap Kinerja karyawan pada PT. Golden Blossom 

Sumatera PALI. 

      Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan adanya pengaruh positif 

variabel motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Golden 

Blossom Sumatera PALI. Hasil uji hipotesis F menunjukkan ada pengaruh Motivasi 

kerja dan Disiplin kerja terhadap Kinerja karyawan PT. Golden Blossom Sumatera 

PALI. Hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi kerja atau 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT.Golden Blossom Sumatera PALI. 

Hasil uji determinasi sebesar adjusted R square sebesar 0,664 hal ini berarti motivasi 

kerja dan disiplin kerja hanya mampu berkontribusi terhadap naik turun perubahan 

yang terjadi pada kinerja karyawan dengan besar sumbangan yang dihasilkan sebesar 

66,4%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi kerja (X1) dan 

disiplin kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) . 

 

Kata Kunci : Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Kinerja Karyawan.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Menurut Hasibuan (2018:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu 

dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fungsi 

manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi, 

pengintegrasia, pemeliharaan, kedisplinan, dan pemberhentian.  Mengingat begitu 

vitalnya peranan sumber daya manusia, sudah sepatutnya jika suatu perusahaan 

memperhatikan aspek-aspek kerja yang berkaitan dengan sumber daya manusia. 

Berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan sangat bergantung dengan karyawannya. 

Sehingga tidak heran jika sebagian besar perusahaan memberikan perhatian lebih 

terhadap karyawan-karyawannya. 

 Karyawan yang baik akan memberikan kontribusi baik dalam hal pencapaian 

produktivitas dan peningkatan mutu, pencapaian visi dan misi perusahaan. Oleh 

karena itu, keberadaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan sangat 

penting mengingat karyawan merupakan ujung tombak dalam keberhasilan suatu 

perusahaan, terutama bagi perusahaan bagi perusahaan yang bergerak di bidang
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distribusi. Faktor kinerja merupakan salah satu faktor utama yang dapat 

mempengaruhi kemajuan perusahaan. Tujuan perusahaan dapat tercapai bila 

karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik.  

Menurut Ali chaerudin, dkk (2020:28) Kinerja Karyawan merupakan hasil 

kerja baik secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

di dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

oleh pemilik usaha. Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang karyawan 

secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugasnya 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target 

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.  

Untuk menghasilkan kinerja karyawan yang baik dalam upaya mencapai 

tujuan perusahaan, banyak faktor yang mempengaruhinya salah satu motivasi kerja 

dan disiplin kerja. Motivasi seorang untuk melakukan pekerjaanya merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapaian tujuan.  

Menurut Hasibuan (2018:141) Motivasi merupakan pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan. Motivasi muncul dari dua dorongan, yaitu dari dalam diri 

sendiri dan dorongan dari luar diri/pihak lain. Setelah adanya motivasi kerja 

karyawan maka, akan tercipta disiplin kerja. Disiplin kerja juga menjadi salah satu 

bagian yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan karena hal ini 

berkaitan lansung dengan perusahaan.  
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Menurut Afandi (2018:11) disiplin kerja adalah suatu peraturan yang dibuat 

oleh manajemen suatu organisasi, disyahkan oleh dewan komisaris atau pemilik 

modal, disepakati oleh serikat pekerja yang diketahui oleh dinas tenaga kerja 

seterusnya orang-orang yang bergabung dalam perusahaan tunduk pada tata tertip 

yang ada dengan rasa senang hati, sehingga tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

keteraturan dan ketertiban. 

Disiplin merupakan kehendak dan kesediaan karyawan untuk memenuhi dan 

mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis. Dengan memiliki kedisiplinan kerja yang tinggi maka tugas 

dan pekerjaan yang diberikan perusahaan akan diselesaikan secara cepat dan baik. 

Disiplin juga mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seorang terhadap tugas 

yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja akan baik apabila para karyawan dapat 

menjaga dan membina secara baik kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang berhubungan dengan hasil kerja. Semakin baiknya hasil kerja maka semakin 

baik juga kinerja karyawan. 

PT Golden Blossom Sumatera PALI merupakan suatu perusahaan swasta 

yang bergerak dibidang Pekebunan sawit sekaligus produksi minyak sawit mentah, 

yang kantornya terletak di Dusun Perambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Perusahaan tersebut memiliki 529 

karyawan tetap. Perusahaan ini sendiri memiliki banyak saingan yang bergerak 
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dibidang yang sama, sehingga Kinerja  karyawan sangat diutamakan dalam 

memajukan perusahaan tersebut.  

Tabel I.1 

Produksi minyak mentah tahun 2015-2020 

PT Golden Blossom Sumatera Penukal Abab Lematang Ilir 

 

No Tahun 

Produksi Target yang 

belum 

dicapai 

(Ton) 
Target (Ton) Realisasi (Ton) 

1 2015 210.420 165.750 21,2% 

2 2016 231.230 174.687 0,24% 

3 2017 229.645 183.174 19,8% 

4 2018 
286.472 

 
221.391 22,7% 

5 2019 325. 741 276.432 15,1% 

Sumber : PT Golden Blossom Sumatera PALI 

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa kinerja karyawan PT Golden 

Blossom Sumatera PALI masih belum sesuai dengan tujuan perusahaan, hal ini 

dapat terlihat dari hasil yang dicapai oleh PT Golden Blossom Sumatera PALI 

pada tahun 2015-2019 masih belum sesuai dengan target yang diharapkan, 

sehingga tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal belum 

terwujud. Standar kerja karyawan belum sesuai dengan yang ditetapkan PT 

Golden Blossom Sumatera PALI. PT Golden Blossom Sumatera PALI juga 

kurang melakukan evaluasi terhadap karyawannya, selain itu kompetensi 

karyawan PT Golden Blossom Sumatera PALI juga kurang dilihat dari kurangnya 

keterampilan dibidang mereka masing-masing. 
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Tabel I.2 

Jawaban Responden Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kinerja 

   

   Sumber: Kuesioner Pra survei, 2020 

 Dari hasil pra survei yang dilakukan terhadap 15 responden di temukan 

fenomena Motivasi kerja yang menyebabkan kinerja karyawan menurun terlihat 

dari tidak semua karyawan mendapatkan insentif,(pra kuisioner poin ke 6)  80% 

dari 15 responden merasa tidak puas. Selain insentif tidak semua karyawan juga 

tidak mendapatkan penghargaan saat mencapai target yang diberikan perusahaan, 

(pra kuisioner poin ke 3) 80% dari 15 responden merasa tidak puas, karyawan juga 

kurang kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri sesuai harapan 

perusahaan, (pra kuisioner poin ke 1) 66,6% dari 15 responden karyawan tidak 

puas. 

Selain dari fenomena tersebut ditemukan juga fenomena disiplin kerja terlihat 

dari masih adanya karyawan datang tidak sesuai waktu yang ditetapkan 

No Pertanyaan Puas (%) 

Tidak 

Puas 

(%) 

1 
Kemampuan yang saya miliki dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai yang diharapkan perusahaan 
33,3% 66,6% 

2 
Saya telah mendapatkan ketentraman bekerja di 

perusahaan 
40% 60% 

3 
Karyawan mendapatkan penghargaan saat 

mencapai target yang diberikan 
20% 80% 

4 Karyawan selalu datang tepat waktu  40% 60% 

5 
Karyawan mendapatkan insentif saat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai target 
20% 80% 

6 Karyawan selalu datang pada saat jam kerja 46,7% 53,3% 

7 
Karyawan menggunakan waktu bekerja secara 

efektif 
40% 60% 
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perusahaan, (pra kuisioner poin 4) 60% dari 15 responden tidak puas. Karyawan 

tidak menggunakan jam kerja secara efektif (pra kuisioner poin 7) 60% karyawan 

tidak puas, selain itu masih adanya karyawan tidak masuk kerja, (pra kuisioner 

poin ke 6) 53,3% dari 15 responden yang tidak puas dan masih adanya karyawan 

yang tidak menaati peraturan yang diberikan perusahaan, (pra kuisioner) poin 4 

60%, poin 6 53,3% dan poin 7 60% dari 15 responden karyawan yang merasa 

tidak puas. 

 Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan membahas tentang  

motivasi kerja dan  disiplin kerja yang menyebabkan menurunnya kinerja 

karyawan. Oleh sebab itu perlunya dilakukan penelitian tentang Pengaruh 

Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Golden 

Blossom Sumatera (GBS) PALI. 

B. Rumusan Masalah 

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

terhadap Kinerja karyawan PT Golden Blossom Sumatera (GBS) PALI ? 

2. Adakah pengaruh motivasi kerja atau disiplin kerja secara parsial terhadap 

kinerja  karyawan PT Golden Blossom Sumatera (GBS) PALI ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja secara bersama-

sama terhadap kinerja karyawan PT Golden Blossom Sumatera (GBS) PALI. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja atau disiplin kerja secara parsial 

terhadap kinerja  karyawan PT Golden Blossom Sumatera (GBS) PALI. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

  Penelitian dapat memberikan gambaran praktek dari teori yang selama 

ini diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam konsentrasi sumber daya 

manusia 

2. Bagi Perusahaan 

  Hasil penelitian dapat menjadi salah satu masukan atau informasi guna 

menambah bahan perpustakaan atau diklat yang dapat digunakan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan 

3. Bagi Almamater 

   Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama. 
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