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ABSTRAK 
 

Rendi Ationg/212012055/ Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan PT FIFGROUP Cabang Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Motivasi dan Disiplin kerja 
secara Simultan dan Parsial terhadap Kinerja karyawan PT FIFGROUP Cabang 
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Motivasi (X1), Disiplin Kerja (X2), 
dan Kinerja (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan FIFGROUP 
Cabang Sekayu yang berjumlah 94 orang karyawan dan penentuan Sampel 
berdasarkan tabel (Sugiyono, 2016:126) dengan tingkat kesalahan 10%, diperoleh 
84 orang, dengan menggunakan metode pengambilan Sampel Proportionate 
Startified Random Sampling berdasarkan tingkat jabata. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah Asosiatif. Kemudian, terlebih dahulu kuisioner diuji dengan uji 
validitas dan riabelitas. teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier 
berganda, uji hipotesis mengunakan uji F dan uji t, R2. 

Hasil regresi mempeoleh persamaan Y = 2.476 + 0.393X1 + 0.375X2
 yang 

artinya Kinerja dipengaruhi oleh Motivasi dan Disiplin kerja. Hasil uji F meperoleh F 

hitung (17.982) artinya ada pengaruh Motivasi dan Disiplin kerja secara simultan 
terhadap Kinerja. hasil uji t variabel Motivasi memperoleh t hitung  (2.369) dan 
variabel Disiplin kerja memperoleh t hitung  (2.792), artinya Motivasi dan Disiplin 
kerja secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja karyawan FIFGROUP Cabang 
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

Kata kunci: Motivasi, Disiplin Kerja, Kinerja 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia usaha saat ini semakin kompetitif, karena itu setiap 

perusahaan harus mampu mengatur dan mengelolah semua sumber daya 

manusia yang di milikinya dengan efektif dan efisien agar tetap dapat 

bertahan hidup dan berkembang. Manajeman sumber daya manusia adalah 

ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif 

dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,karyawan dan 

masyarakat.  

Dapat dilihat bahwa dalam melakukan kegiatan manajeman sumber 

daya tidak hanya bagaimana seseorang pimpinan mengetahui potensi 

pegawainya, namun lebih pada bagaimana seorang pimpinan medesain 

sebuah formulasi tertentu dalam mengaplikasikan sumber daya pegawai 

yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Desain yang sudah 

dibuat tersebut diharapkan mampu mengkoordinir keinginan-keinginan 

pegawai serta koordinasi antara pegawai dan pimpinan serta antar 

pegawai. Melalui sekema yang tepat diharapkan mampu meningkatkan 

kinerja pegawai secara efektif dan efisien sehingga mampu mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Salah satu contoh dari sumber daya tersebut adalah tenaga kerja atau 

karyawan. Setiap perusahaan pasti mengharapkan tenaga kerja atau 
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karyawan yang memberikan hasil yang maksimal di dalam bekerja, 

apabila sumber daya yang dimiliki tidak bekerja secara maksimal maka 

sulit bagi perusahaan untuk berkembang dan bertahan hidup diera global 

seperti ini. Oleh karena itu perusahaan harus bisa mengelolah dan 

mengembangkan sumber daya dengan efektif dan efisien agar tercapai 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Hal ini dapat di lihat dari hasil Kinerja karyawan yang maksimal. 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dapat dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya, Anwar Prabu Mangkunegara 

(2010: 9).  

Sedangkan menurut Rivai dan Basri dalam buku Rivai Veithzal 

(2005:50) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu telah di sepakati bersama. Oleh karena itu perusahaan 

harus berusaha melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan tenaga 

kerja atau karyawan mau mewujudkan harapan tersebut. Salah satu yang 

dapat di lakukan oleh perusahaan adalah dengan mencari tahu faktor-

faktor apa yang mempengaruhi peningkatan Kinerja karyawan tersebut, 

kemudian mengambil tindakan untuk meningkatkan Kinerja karyawannya 

tersebut. 
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Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja 

karyawan, dalam penulisan ini ada dua macam faktor yang akan diangkat 

dalam penulisan ini adalah Motivasi dan Disiplin kerja. 

Motivasi adalah kondisi atau energi yang menggerakan diri karyawan 

yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perrusahaan. 

Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah 

yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal, 

Prabu Mangkunegara (2010: 61).  

Adapun indikator Motivasi menurut Maslow dalam buku Sofyandi 

dan Garniwa ( 2007: 102 ), Indikator Motivasi yaitu : Kebutuhan 

Fisiologis merupakan hiraiki kebutuhan manusia yang paling dasar 

merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan,minum, 

perumahan, oksigen, tidur, dan sebagainya. Kebutuhan rasa aman yaitu 

meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, 

jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, dan jaminan akan hari tua nya 

pada saat mereka tidak lagi bekerja. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan 

untuk persahabatan, afliasi dan iteraksi yang lebih erat dengan orang lain, 

dalam hal ini kelompok kerja yang kompak, superpisi yang baik, 

Kebutuhan Penghargaan yaitu keinginan untuk dihormati, dihargai atas 

prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuaan dan keahlian seseorang 

serta efektifitas kerja seseorang. Kebutuhan Aktualisasi Diri yaitu proses 

pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan 

untuk menunjukan kemampuan, keahlian dan potensi yang di miliki 
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seseorang. Perusahan harus memberikan kesempatan kepada karyawan 

yang mempunyai keahlian dalam bidangnya untuk mengembangkan karir 

kerjanya.  

Selain Motivasi Kinerja karyawan juga dapat di pengaruhi oleh 

Disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesedian seseorang 

mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Malayu S.P Hasibuan ( 2007: 193 ).  

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2005: 444) Disiplin Kerja adalah 

suatu alat yang digunakan para manejer untuk berkomunikasi dengan 

karyawan agar mereka bersediah untuk mengubah suatu prilaku serta 

sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesedian seseorang 

mantaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Berdasarkan defenisi diatas maka perusahan harus bisa 

memperhatikan aturan-aturan dan sanksi yang jelas kepada karyawa agar 

terciptanyan kedisiplinan kerja karyawan.  

Adapun indikator kedisiplinan menurut H. Malayu, S.P Hasibuan 

(2007: 194) pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan seorang karyawan adalah: Teladan Pimpinan karena 

karyawan akan menjadikan pimpinan sebagai panutan dan  teladan. Sanksi 

hukuman dengan sanksi yang semakin berat karyawan akan semakin takut 

melanggar peraturan perusahaan, sikap dan prilaku indsipliner akan 

berkurang. Ketegasan Pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan karyawan.  
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PT. Federal International Finance GROUP (FIFGROUP) merupakan 

anak dari perusahaan ternama Astra International Tbk, yang tergabung 

dalam The Astra Finance Services. Perusahaan ini berdiri pada tahun Mei 

1989 dengan nama PT. Mitra Pusaka Arta Finance yang merupakan 

perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga 

keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakuakan lembaga 

pembiayaan. FIFGROUP Merupakan perusahaan pembiayaan konsumen 

(Consumers finance company) yaitu badan usaha yang melakukan 

pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem 

pembayaran angsuran secara berkala.  

Dalam kegiatan usahanya perusahaan FFGROUP membutuhkan 

karyawan yang kompetensi dalam bidang masing-masing dimana 

perusahan membutuhkan seorang marketing untuk melakukan penjualan 

produk yang dijual oleh perusahaan. sementara untuk memilih konsumen 

yang layak kredit perusahaan membutukan seorang analis atau surveyor. 

Selain membutuhkan marketing dan surveyor perusahaan juga 

membutuhkan seorang karyawan yang berkompeten dalam bidanng 

penagihan atau defcolektor. Oleh karena itu perusahaan harus benar-benar 

membuat karyawan merasa nyaman, termotivasi dan bersemangat dalam 

bekerja agar tercapai tujuan perusahaa. 

Sementara Fenomena yang terjadi di FIFGROUP Cabang Sekayu 

dalam hal Motivasi karyawan yang bekerja seperti kurang bersemangat 

dalam bekerja dan sering  malas-malasan, hal ini dapat dilihat dari 
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karyawan yang menunda-nunda pekerjaan, selain itu karyawan yang sudah 

lama bekerja dan berprestasi sulit untuk mendapatkan kenaikan jabatan 

contoh dari masalah ini dapat dilihat dari karyawan lapangan maupun 

karyawan yang di kantor yang sudah mengabdi selama 5 tahun tetapi 

masih belum mendapat promosi jabatan. selain itu karyawan merasa tidak 

mendapatkan perlindungan dalam berkerja contohnya dimana ketika 

karyawan yang melakukan penagihan konsumen seorang karyawan mau 

dipukuli oleh konsumen dan melaporkan keperusahaan tetapi perusahaan 

hanya melakukan pelaporan atas tindakan kriminal tersebut kepada pihak 

bewajib tetapi tidak sampai kepada penahanan terhadap orang yang 

dilaporkan tersebut. Selain itu karyawan merasa bekerja dibawah tekanan 

atasan di mana apa bila karyawan yang tidak mencapai target yang di 

bebankan kepada karyawan maka mereka mendapatkan Surat Peringatan 

(SP1) atau bahkan mereka bisa di pindah tugaskan ke kantor-kantor yang 

dibawah cabang atau dikenal dengan Pos. Sementara itu karyawan yang 

mempunyai kemampuan dan keahlian sulit untuk mendapatkan 

pengembanagan diri dan pelatihan dari perusahaan sehingga pontesi yang 

dimiliki karyawan tersebut tidak tersalurkan. Selain itu karyawan kurang 

mendapat waktu untuk berkumpul dengan keluarga mereka, karena jam 

kerja karyawan terkadang sampai melewati jam kerja sehingga karyawan 

merasa jenuh dan bosan dengan rutinitas yang mereka jalankan. (Sumber: 

Hasil Kuisoner Sementara yang dibagikan kepada karyawan.) 
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Hal ini menyebabkan kinerja karyawan tidak stabil terkadang naik 

terkadang juga turun. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kinerja 

karyawan dalam mencapai taget dan tujuan perusahaan selain faktor 

ekternal (kondisi ekonomi dan menurunnya harga komoditi wilayah 

kab.Musi Banyuasin dan kab.Banyuasin) juga faktor internal (karyawan) 

Contoh dari kinerja menurun atau tidak stabil tersebut yaitu dari segi 

penagihan/Colections dimana biasanya perusahaan mampu menghasilkan 

pendapatan hasil tagihan Rp.5M/ Bulan turun menjadi Rp.4.5M/ Bulan 

baik bayar dengan CRField (Colektor) ataupun bayar di kantor.  Hal ini tak 

lepas dari hasil kinerja karyawan bagian analisa/ surveyor yang salah atau 

lalai dalam melakukan penilaian terhadap konsumen yang layak kredit. 

selain itu bidang penjualan juga turun hal ini dapat dilihat dari penjualan 

rata-rata perbulan dimana setiap bulan mampu membukuhkan angka 

maksimal 50 unit Motor /bulan turun menjadi 350 s/d 400 unit Motor / 

bulanya. Hal ini selain di pengaruhi oleh daya beli masyarakat turun tetapi 

juga dipengaruhi oleh kinerja karyawan yang kurang terhadap pangsa 

pasar. 

Selain faktor Motivasi penurunan kinerja karyawan PT.FIF GROUP 

Cabang Sekayu juga dipengaruhi oleh Disiplin kerja karyawan yang 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari sebagian karyawan yang selalu datang 

telat kekantor dimana jam masuk kerja karyawan sesuai aturan perushaan 

jam 08:00 WIB telat menjadi 08:15 WIB terkadang sampai jam 08:20 

WIB. Selain itu untuk karyawan yang dilapangan terkadang mereka 
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banyak menghabiskan waktu nongkrong bersama dengan karyawan lain 

padahal jam waktu penagihan/ jam kerja. Hal ini dilakukan karena sanksi 

hukuman hanya berupa teguran dan Surat peringatan saja apa bila 

karyawan melakukan tindakan tersebut. 

Akibat permasalahan tersebut kinerja karyawan turun hal ini dapat 

dilihat dari performen kerja karyawan dimana biasanya Per Colector bisa 

mendapatkan 4 kuitansi penagihan turun menjadi 2 kuitansi atau bahkan 

tidak mendapatkan sama sekali. Selain itu pimpinan seharusnya 

memberikan contoh yang baik kepada karyawan. Apabila Hal ini dibiarkan 

maka jelas sangat merugikan perusahaan karena kinerja karyawan yang 

turun dan menyebakan perusahaan akan mengalami kerugian dan tujuan 

perusahaan tidak tercapai.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja di PT.FIFGROUP Cabang Sekayu dengan judul “Pengaruh 

Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

PT.FIFGROUP Cabang Sekayu Musi Banyuasin”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh 

Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja karyawan PT.FIFGROUP 

Cabang Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengatahui pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja karyawan PT.FIFGROUP Cabang Sekayu Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Peneliti dapat membuktikan sendiri teori-teori mengenai Motivasi dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di dalam dunia kerja 

(Perusahaan) yang penulis dapat pada saat perkuliahan dan sangat 

bermanfaat di kemudian hari. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai acuan atau masukan yang dapat dipergunakan didalam 

meningkatkan kinerja karyawan dengan efektif dan efisien dan dapat 

memberikan motivasi kepada karyawan dan membuat sanksi yang 

tegas kepada karyawan yang tidak disiplin dan memberikan contoh 

yang baik untuk karyawan. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan satu sumber refrensi penelitian 

untuk selanjutnya, khusus yang memiliki topik yang reatif sama. 

 

 

 



10 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Hasibuan, Malayu S.P. (2007). Manajeman Sumber Daya Manusia. Edisi Revsi.  

      Jakarta: PT.Bumi Aksara. 

 

M. Iqbal. Hasan (2010).  Analisis  Data  Penelitian  Dengan  Statistik. Jakarta: 

             Edisi  Kedua  PT. Bumi Aksara 

Handoko,T, Hani. (2000). Manajeman personalia dan sumber daya manusia. 

 Yogyakarta: BPFE 

M. Iqbal. Hasan (2010).  Analisis  Data  Penelitian  Dengan  Statistik. Jakarta: 

             Edisi  Kedua  PT. Bumi Aksara 

Mangkunegara, Anwar Prabu. (2010). Manajeman Sumber Daya Manusia. 

 Remaja Rosdakarya. Bandung 

Prawirosentono, suryadi. (1999). Kebijakan kinerja karyawan. Yogyakarta: BPFE 

Program Strata Satu. (2018). Pedoman penulisan usulan penelitian dan skripsi. 

 Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP.  

 

Rivai, Vithzal & Basri. (2005). Peformance Appraisal: sistem yang tepat untuk 

 menilai kinerja karyawan dan meningkatkan daya saing perushaan. 

 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 

 

Sutrisno, Ronni. (2013). pengaruh Motivasi dan Disiplin kerja terhadap kinerja 

 karyawan pada PT  PLN (Persero) wilayah S2JB cabang rayon ampera 

 Palembang.  Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Program Studi 

 Manajeman,   UMP 

 

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. 

 

Sugiyono .(2014).  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D .Bandung:  

            Penerbit Alfabeta. 

 


