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Abstrak 

Rani Rahmatika / 21 2015 180 / 2019 / Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Thamrin Brothers Cabang Pagar Alam.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial motivasi kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif artinya 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi.  Metode ini digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara variabel-variabel yang diteliti satu sama lain. Teknik analisis menggunakan 

analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t. Hasil penguji yang telah dilakukan dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa perhitungan regresi linier berganda Y= 0,599 + 0,399X1 + 0,292X2. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja karyawan sebesar 41,7%, sedangkan sisanya sebesar 58,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Motivasi berpengaruh secara 
parsial dengan nilai 4,806. Variabel disiplin kerja menunjukkan nilai t hitung 2,865. Hal ini berarti 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil F hitung sebesar 20,673 terdapat 

pengaruh yang signifikan antar variabel motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Kata kunci : Motivasi Kerja , Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi saat ini persaingan antar perusahaan sangat kuat, perusahaan 

yang sangat kuat akan jadi penguasa dan perusahaan yang lemah tidak dapat 

bersaing. Oleh karena itu perusahaan harus pintar melakukan inovasi dan 

perubahan agar perusahaan semakin maju dan berkembang sehingga mampu 

bersaing dengan perusahaan lain. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

adalah dengan memberikan motivasi kerja dan disiplin kerja kepada karyawan 

sehingga karyawan terdorong bekerja secara efektif dan efisien.  

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting baik secara perorangan 

ataupun kelompok, dan sumber daya manusia merupakan salah satu penggerak 

utama atas kelancaran jalannya kegiatan sebuah organisasi. Maju ataupun 

mundurnya perusahaan atau organisasi ditentukan oleh keberadaan sumber 

daya manusia. Untuk itu setiap perusahaan perlu memperhatikan dan mengatur 

keberadaan karyawannya sebagai usaha meningkatkan kinerja yang baik. oleh 

karena itu seorang pemimpin bukan hanya dituntut untuk mampu mengatur 

karyawannya saja tapi bagaimana seorang pemimpin mampu mengaplikasikan 

program-program yang mampu meningkatkan kinerja suatu perusahaan atau 

organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam 

suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-
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masing. Menurut Wibowo (2016:7) kinerja merupakan tentang melakukan 

pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain yaitu 

motivasi dan disiplin. Motivasi merupakan untuk mendorong karyawan bekerja 

lebih semangat serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap pekerjaan 

yang telah menjadi tanggung jawabnya, sehingga dapat bekerja dengan 

kemampuan penuh dan dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan 

ataupun organisasi guna mencapai tujuan. Menurut Sutrisno (2009:110) 

motivasi adalah bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka 

mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan 

untuk mewujudkan tujuan perusahaan. 

Selain motivasi, disiplin kerja juga berpengaruh pada kinerja karyawan. 

Disiplin merupakan suatu hal yang harus ditanamkan pada setiap individu-

individu karyawan diperusahaan baik itu tingkat bawahan maupun atasan. 

Menurut Singodimedjo (Sutrisno, 2009:86), disiplin adalah sikap kesediaan 

dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan 

yang berlaku disekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat 

tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang 

dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. 

PT. Thamrin Brothers Cabang Pagar Alam adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang pembiayaan cash dan kredit sepeda motor khusus untuk merek 

Yamaha yang beralamat di Jl. Kapten Sanap Kel. Kuripan Babas Pagar Alam. 

Kinerja perusahaan dapat dilihat pada tabel I.1 berikut:  
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Tabel I.1 

Rata–Rata Target Penjualan Pertahun 

Tahun Standarisasi / Target  
Total 

Unit 

Nilai penjualan / 

Realisasi 
(%) 

2014 Rp30.000.000.000 863 Rp17.260.000.000 57,53% 

2015 Rp30.000.000.000 748 Rp14.960.000.000 49.86% 

2016 Rp30.000.000.000 769 Rp15.380.000.000 51.26% 

2017 Rp30.000.000.000 723 Rp14.460.000.000 48.20% 

2018 Rp30.000.000.000 500 Rp10.000.000.000 33.33% 

Sumber PT. Thamrin Brothers Cabang Pagar Alam 

Berdasarkan tabel I.1 diatas menunjukkan bahwa kinerja PT. Thamrin 

Brothers Cabang Pagar Alambelum mampu mencapai tujuan sesuai standar 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan kata lain kinerja nya belum 

optimal karena kurangnya umpan balik atau masukan dari supervisor terhadap 

bawahannya sehingga karyawan kurang mengetahui tugas dan tanggung 

jawabnya seperti sales yang belum mampu menarik konsumen seharusnya 

diberikan pelatihan, yang membuat seorang sales mampu menjalankan 

tugasnya. Kurang kompetensi atau kemampuan karyawan dalam mencari 

konsumen, Seperti belum adanya pengalaman kerja dan kurangnya 

pengetahuan karyawan dalam bidang pemasaran sehinga menyebabkan 

karyawan kesulitan dalam mendapatkan konsumen. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja tersebut yaitu motivasi, karyawan 

kurang termotivasi karena target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000/ 

bulan bagi setiap individu, target ini dianggap terlalu besar oleh karyawan, 

tercapai atau tidaknya target tersebut tidak ada sanksi bagi karyawan, sulitnya 

mendapatkan bonus sebab bonus akan diberikan ketika target tercapai. 

Hubungan sosial yang kurang harmonis antar karyawan terlihat dari kerja sama 
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dalam tim kurang kompak, karena sering terjadinya perbedaan pendapat. 

Selama bekerja karyawan belum memperoleh penghargaan dan kenaikan 

jabatan.  

Selanjutnya kedisiplinan yang terjadi pada PT. Thamrin Brothers Cabang 

Pagar Alam masih kurang dikarenakan perlakuan karyawan satu dengan yang 

lain belum adil seperti karyawan senior dan karyawan junior jika ada yang 

datang terlambat dari karyawan senior maka hal ini biasa saja tidak adanya 

teguran, namun jika karyawan junior terlambat akan mendapat teguran hal ini 

menyebabkan tidak adil antara pekerjaan karyawan satu dengan karyawan 

lainnya. Masih banyak karyawan yang melanggar jam kerja, seperti keluar 

pada saat jam kantor tengah berlangsung hal ini terjadi karena kurangnya 

waskat dari pimpinan yang menyebabkan banyaknya pekerjaan yang tertunda. 

Selain itu masih banyak karyawan yang telat datang kekantor dan tidak 

mengikuti breifing hal ini terjadi karena kurangnya ketegasan pimpinan dalam 

menindak karyawan yang telat.   

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja karyawan PT. Thamrin Brothers Cabang Pagar Alam. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan  PT. Thamrin Brothers Cabang Pagar Alam? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap 

kinerja PT. Thamrin Brothers Cabang Pagar Alam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat memberikan gambaran teori yang selama ini 

didapatkan selama perkuliahan, terutama dalam konsentrasi SDM, 

khususnya dalam kajian motivasi kerja, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan, serta sekaligus dapat menerapkan ilmu dan teori dengan 

kenyataan yang ada dilapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu masukan untuk memperbaiki 

kondisi perusahaan khususnya dalam hubungannya dengan motivasi 

karyawan. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti lebih 

lanjut yang melakukan kajian sejenis. 
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