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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah penelitian – penelitian yang menyangkut pada Motivasi dan 

Disiplin kerja terhadap kinerja karyawan yaitu sebagai berikut :   

Tabel 2.1 

Penenlitian Terdahulu 

No  Penelitian  Uraian  

1 Judul Penelitian  

 

Pengaruh Motivasi kerja dan Disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan PT. Pattindo Malang. 

(Rozalia, Utami, Ruhana 2015) 

Tujuan Penelitian 

 

 

Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial dan 

secara simultan.  

Metode Penelitian  Regresi linier berganda, Uji t dan Uji F 

Hasil Penelitian  1. Secara parsial motivasi kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Secara simultan motivasi dan disiplin kerja memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2 Judul Penalitian  Pengaruh Motivasi kerja dan Disiplin kerja terhadap 

Kinerja pegawai dinas perhubungan komunikasi dan 

informatika kabupaten katingan. 

( Sitorus, Bachri 2014) 

Tujuan Penelitian 

 

 

 

 

 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

motivasi kerja dan disiplin kerja sebagai variabel 

independen baik secara simultan maupun parsial 

terhadap kinerja pegawai.  

2. Untuk mengetahui variabel mana yang lebih 

dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. 

Metode Penelitian  Regresi linier berganda dan Uji asumsi klasik 

 

Hasil Penelitian 1. Secara simultan motivasi kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai 

2. Secara parsial motivasi kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

3. Motivasi merupakan variabel yang paling dominan 

terhadap kinerja pegawai.  
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      Tabel 2.1 Lanjutan  
No  Penelitian Uraian 

3 Judul Penelitian  

 

Pengaruh Motivasi kerja dan Disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai PT. BPR Kartasura Saribumi Cabang 

Masaran. 

( Trisnowati, 2013) 

Tujuan Penelitian 

 

 

Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan baik secara parsial 

maupun secara simultan.  

Metode Penelitian  Regresi linier berganda  

Hasil Penelitian  1. Secara parsial motivasi kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

2. Secara simultan motivasi kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

 

Penelitian yang dilakukan diatas terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. 

Peneliti saat ini membandingkan dengan penelitian terdahulu antara 

kesamaan dan perbedaan, sebagai berikut :  

1. Pada penelitian Nur Avni Rozalia, Hamida Nayati Utami, Ika Ruhana 

telah ditemukan perbedaan dengan peneliti sekarang terletak pada alat 

analisis yaitu : Uji asumsi klasik dan Uji Dominan. Dan ditemukan 

persamaan antara peneliti terdahulu dan sekarang yaitu terletak pada 

variabel bebas yang sama yaitu motivasi kerja dan disiplin kerja, serta  

alat analaisis yaitu regresi linier berganda dan pada teori motivasi yang 

menggunakan teori ERG.   

2. Pada penelitian Royen Bertoni Sitorus, Ahmad Alim Bachri ditemukan 

perbedaan pada peneliti sekarang terletak pada teori motivasi kerja dan 

indikator disiplin kerja sera pada objek penelitian. Dan persamaan 

dengan peneliti sekarang terletak pada alat analisis yaitu : regresi linier 

berganda dan Uji Asumsi Klasik serta variabel bebas dan terikat.  
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3. Pada penelitian Juni Trisnowati ditemukan perbedaan pada peneliti 

sekarang terletak pada objek penelitian dan alat analisis, peneliti 

terdahulu tidak menggunakan uji asumsi klasik dan uji dominan.  Dan 

persamaan dengan peneliti sekarang ditemukan pada alat analisis : regresi 

linier berganda dan variabel bebas, variabel terikat.  

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan  

a. Pengertian kinerja karyawan  

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Mangkunegara (2002:67).  Menurut kasmir (2016:182) kinerja adalah 

hasil kerja dan perilaku kerja seseorang dalam menyelesaikan tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan dalam periode tertentu. Kinerja 

merupakan seperangkat hasil yang dicapai serta merujuk pada tindakan 

pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. Yusuf 

dalam Indrasari (2017).  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

Mangkunegara (2002:67) mengemukakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain : 

1) Faktor kemampuan  

Secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu 
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pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai pada 

keahliannya.  

2) Faktor motivasi  

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai 

tujuan organisasi (tujuan kerja).  

Sedangkan menurut Sutrisno (2010:176) faktor yang 

mempengaruhi kinerja yaitu efektivitas dan efisiensi, tanggung 

jawab, disiplin, inisiatif. 

c. Indikator Kinerja Karyawan 

Kinerja dapat diukur melalui tiga indikator sebagai berikut 

(Mangkunegara, 2002:67) : 

1) Kuantitas Hasil Kerja 

Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

Pengukuran kuantitas melibatkan perhitungan keluaran dari proses 

atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah 

keluaran yang dihasilkan. 

2) Kualitas Hasil Kerja 

Kualitas yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 

Pengukuran kualitas keluaran mencerminkan pengukuran tingkat 

kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan 

dengan bentuk keluaran.  
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3) Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis 

khusus dari pengukuran kualitas yang menetukan ketepatan waktu 

penyelesaian suatu kegiatan. 

2. Motivasi  Kerja 

a. Pengertian Motivasi Kerja  

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja 

sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk 

mencapai kepuasan. Menurut Hasibuan (2003:95). Motivasi adalah 

proses psikologi seseorang yang mendorong untuk bertindak atau 

melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Yulianti (2006:261). 

Menurut Robbins (2009), motivasi adalah keinginan untuk 

melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk 

memuaskan kebutuhan individu.  

b. Teori Motivasi Kerja 

Teori Motivasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori ERG (Existence, Relatedness, Growth) yang dikemukakan 

oleh Clayton P.Alderfer (dalam Hasibuan 2003:113). Teori ini 

mengelompokkan kebutuhan manusia menjadi 3 kelompok yaitu: 

1) Existence (Keberadaan) 

Merupakan kebutuhan seseorang untuk dapat dipenuhi dan 

terpeliharanya keberadaan yang bersangkutan sebagai seorang 



17 
 

  
 

manusia ditengah-tengah masyarakat atau perusahaan. 

Existence meliputi kebutuhan psikologi yaitu : rasa lapar, haus, 

tidur dan kebutuhan rasa aman.  

2) Relatedness (Kekerabatan dan sosial) 

Kekerabatan merupakan keterkaitan antara seseorang dengan 

lingkungan social sekitarnya. Dalam teori kekerabatan ini 

mencakup semua kebutuhan yang melibatkan hubungan 

seseorang dengan orang lain atau berinteraksi dalam 

lingkungan kerja. 

3) Growth (Pertumbuhan) 

Kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan ini 

merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan 

potensi diri seseorang, seperti pertumbuhan kreativitas dan 

produktif. Kebutuhan ini sebanding dengan kebutuhan harga 

diri dan perwujudan diri.  

c.   Indikator Motivasi Kerja  

Sebagaimana teori ERG menurut (dalam Hasibuan 2003,113) 

indikator motivasi kerja berdasarkan teori tersebut diuraikan 

sebagai berikut :  

1) Kebutuhan Eksistensi  

Kebutuhan dalam bentuk bertahan hidup, kebutuhan fisiologis 

dan rasa aman 
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2) Kebutuhan hubungan sosial / kekerabatan  

Kebutuhan berhubungan dengan orang lain, seperti rekan 

kerja: kebutuhan sosial  

3) Kebutuhan pertumbuhan 

Kebutuhan berhubungan dengan perkembangan diri untuk menjadi 

produktifitas dan kreatif dalam mengerjakan suatu pekerjaan: 

kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. 

3. Disiplin Kerja  

a. Pengertian Disiplin Kerja  

Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang 

untuk mematuhi norma-norma peraturan yang berlaku 

disekitarnya menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2002:86). 

Sedangkan menurut Sinambela (2016:334) disiplin adalah 

kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara 

terus menerut dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku 

dengan tidak  melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan.   

b.   Macam – macam disiplin kerja 

Ada 2 macam bentuk disiplin kerja (dalam Sinambela 2016:336) 

sebagai berikut :  

1) Disiplin preventif adalah suatu pegawai untuk menggerakan 

pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan – 

aturan yang telah digarisakn oleh perusahaan. 



19 
 

  
 

2)  Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai 

dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk 

tetap mamatuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku pada perusahaan. 

c.   Indikator disiplin kerja 

Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2009:94) indikator dari 

pengukuran Disiplin kerja karyawan terdiri dari : 

1)  Taat terhadap aturan waktu 

Dapat dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, jam istirahat 

tepat waktu sesuai aturan yang telah diterapkan oleh 

perusahaan. 

2)  Taat terhadap peraturan perusahaan 

Peraturan tentang tata tertib di perusahaan, serta ketaatan 

karyawan dalam menggunakan kelengkapan pakaian yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan.  

3)  Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 

Ditunjukkan dengan cara melakukan pekerjaan sesuai 

dengan jabatan. Tugas dan tanggung jawab serta cara 

berkomunikasi dengan unit kerja. 

4. Hubungan Antar Variabel  

a.  Hubungan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. 

Faktor penting dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan 

adalah pemberian motivasi kerja yang kuat didalam dorongan 
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individu. Seorang pegawai pada dasarnya memiliki kebutuhan yang 

beraneka ragam dan tingkat kebutuhan seorang pegawai akan 

berbeda dengan pegawai lainnya. Kebutuhan tersebut mendorong 

dan memotivasi pegawai  untuk bekerja agar bisa memenuhi atau 

memuaskan semua kebutuhannya. Pegawai akan merasa puas jika 

dengan pekerjaannya tersebut pegawai dapat memenuhi semua 

kebutuhan. Hal ini membuktikan bahwa praktek manajemen 

integrasi dalam bentuk motivasi sejalan dengan konsep yang 

dikemukakan oleh Robbins (2009), motivasi adalah keinginan untuk 

melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk 

memuaskan kebutuhan individu. Dalam hal ini, seseorang dituntut 

untuk bekerja lebih giat karena jika seseorang memiliki motivasi 

yang tinggi maka kinerja seseorang akan meningkat. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Agung Setiawan 

(2013) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  

b.  Hubungan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. 

Displin kerja adalah sikap kesedian dan kerelaan seseorang 

untuk mematuhi dan menaati norma – norma peraturan yang berlaku 

disekitarnya. Hasibuan (2016:193) Disiplin kerja merupakan salah 

satu faktor penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas 

sehari-hari dari para pegawai dalam bekerja.  
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Disiplin kerja yang kurang baik akan berdampak buruk pada 

perusahaan, serta tidak dapat meningkatkan produksi pada 

perusahaan. Hal ini harus ditegaskan kepada karyawan, bahwa 

peraturan yang ada didalam perusahaan harus ditaati serta karyawan 

harus datang tepat waktu dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan perusahaan. Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Juni Trisnowati (2013) dalam 

penelitianya menunjukan hasil bahwa disiplin kerja berpengaruh 

positif pada kinerja karyawan.   

c. Hubungan Motivasi dan Disiplin kerja Terhadap kinerja karyawan. 

Uraian diatas menunjukan bahwa yang mempengaruhi kinerja 

karyawan diantaranya adalah faktor motivasi dan disiplin kerja, 

keduanya sama-sama mempengaruhi tingkat kinerja seorang 

karyawan. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

suatu perusahaan, karena berasal dari kedisiplinan atau ketaatan 

seorang pegawai terhadap perusahaan, serta terdapat motivasi yang 

baik pula dari dalam diri sendiri atau atasan untuk karyawan. Maka 

jika seorang pegawai didalam sebuah perusahaan menaati tata tertib 

yang ada dan bertanggung jawab terhadap tugasnya kinerja yang 

dihasilkan akan baik.  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Juni 

Trisnowati (2013) penelitiannya menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh yang 

signifikan terhadap kinerjan karyawan. 
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C. Kerangka Pemikiran  

Dalam penelitian ini diuji dan dianalisis pengaruh motivasi kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hubungan dan pengaruh tersebut 

telah dijelaskan pada beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu.  

Dari beberapa teori diatas telah diuraikan, motivasi kerja dan disiplin 

kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan 

motivasi memiliki sifat dorongan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan 

didalam perusahaan yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil kerja, disiplin 

kerja maka karyawan akan merasa diawasi oleh pihak perusahaan dan jika 

karyawan melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi. Dengan demikian 

dapat digambarkan hubungan motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan seperti bagan 2.2 berikut: 

Bagan 2.1 

Kerangka Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan 

 

 

        

        

 

                 

 

 

 

Disiplin Kerja (X2) 

Taat terhadap aturan waktu 

(X2.1) 

Taat terhadap peraturan 

perusahaan (X2.2) 

Taat terhadap aturan perilaku 

dalam pekerjaan (X2.3) 

Motivasi Kerja (X1) 

Kebutuhan Keberadaan (X1.1) 

Kebutuhan Kekerabatan atau 

sosial (X1.2) 

Kebutuhan Pertumbuhan (X1.3) Kinerja 

Karyawan(Y) 

Kuantitas (Y1.1) 

Kualitas (Y1.2) 

Ketepatan Waktu 
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Berdasarkan gambaran kerangka pemikiran tersebut dapat 

diketahui pengaruh kedua variabel independent yakni motivasi kerja 

(X1) dan disiplin kerja (X2) sekaligus bersamaan terhadap kinerja  

karyawan (Y) dan kemudian variabel yang paling berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan (Y). 

Hubungan motivasi terhadap kinerja karyawan yang didasari oleh 

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. 

Menurut Hasibuan (2003:95). Dalam hal ini, seseorang dituntut untuk 

bekerja lebih giat karena jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi 

maka kinerja seseorang akan meningkat dan apabila motivasinya rendah 

jangan harap kinerjanya akan baik. Hubungan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan 

seseorang untuk mematuhi norma-norma peraturan yang berlaku 

disekitarnya menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2002:86).   

Kerangka pikir ini menjelaskan bahwa motivasi kerja dan disiplin 

kerja sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel 

dependen. Pada penelitian ini indikator motivasi kerja adalah teori ERG 

yang dikemukakan oleh Clayton P.Alderfer (dalam Hasibuan 2003) : 

existensi (keberadaan), relatedness (kekerabatan dan social), growth 

(pertumbuhan). Sedangkan indikator disiplin kerja menurut 

Singodimedjo dalam Sutrisno (2009) adalah : taat terhadap aturan 
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waktu, taat terhadapperaturan perusahaan, taat terhadap aturan perilaku 

dalam pekerjaan. Indikator kinerja menurut Mangkunegara (2002) 

adalah kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu.   

 

D. Perumusan Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka maka 

dirumuskan dua hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :  

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif 

dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Menurut 

Hasibuan (2003). Disiplin adalah kepatuhan pada aturan atau perintah yang 

ditetapkan oleh organisasi. Menurut Sinambela (2016: 334). Disiplin biasanya 

berbanding lurus terhadap kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, bila 

tingkat disiplin karyawan pada suatu perusahaaan baik maka tingkat kinerja 

perusahaan itu juga akan baik. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnowati 

(2013) meneliti tentang pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan. Menghasilkan penelitian bahwa variabel Motivasi dan Disiplin 

kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan.  

H1 : Diduga Motivasi kerja dan Disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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Berdasarkan penelitian Sitorus dan Bachri (2014) meneliti tentang 

Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai. 

Menghasilkan penelitian bahwa Motivasi Kerja adalah variabel yang paling 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai.  

H2 : Diduga Motivasi Kerja yang paling berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja karyawan. 




