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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan 

dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yang akan diteliti, yaitu: Penelitian Heny (2015), Dwi 

Agung Nugroho Arianto (2005), dan Dedy Kurniawan, dkk (2004). Persamaan 

yaitu penelitian pada semua variabel bebas yang ada pada pembahasan selain itu 

juga terletak pada variabel penelitian dengan menambah lingkungan kerja dan 

motivasi kerja sebagai variabel independennya. Diantara ketiga penelitian diatas 

terdapat pebbedaan pada objek penelitiannya. Sedangkan perbedaan penelitian 

saat ini dengan ketiga penelitian diatas juga pada vriabel inependennya yaitu 

disiplin kerja dan budaya kerja dan begitu juga pada objek penelitiannya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

ketiga peneliti diatas yaitu Heny (2015), Dwi Agung Nugroho Arianto (2005), 

dan Dedy Kurniawan, dkk (2004) adalah sama sama meneliti pengaruh disiplin 

kerja dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan. Begitu juga dengan penelitian 

saat ini yang akan dilakukan memiliki persamaan pada variabel disiplin kerja dan 

budaya kerja sebagai variabel independen dan kinerja karyawan sebagai variabel 

dependennya. 
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan motivasi kerja,disiplin kerja dan  

kinerja karyawan menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tabulasi Penelitian Terdahulu 

 

No. Keterangan Uraian 

1. Judul penelitian Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di 

Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun.Heny  

(2015) 

Metode penelitian Uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji 

normalitas,uji multikolonieritas, uji 

heterokdastisitas. 

Hasil  disiplin kerja, dan motivasi kerjasecara 

simultan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Sekertariat 

DPRD kabupaten Madiun  

2. Judul penelitian pengaruh kedisiplinan,budaya kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja tenaga 

pengajar. Dwi Agung Nugroho Arianto 

(2005) 

Metode penelitian Path analysis dan total sampling 

Hasil  Disiplin kerja, lingkungan kerja dan budaya 

kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

tenaga pengajar. 

3.  Judul penelitian Pengaruh budaya kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan international federation 

red cross (IFRC) Banda Aceh. Dedy kurniawan, A 

Rahman Lubis, Muhammad Adam (2004) 

Metode penelitian Uji validitas dan reabilitas, analisis deskriptif, 

uji asumsi klasik multikolonieritas, 

heterokedastisitas, uji normalitas, Goodness of 

fit, uji pengaruh (regresion weight) 

Hasil Budaya kerja dan motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

  Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya, (Mangkunegara, 2007:67). 

  Sedangkan menurut Rivai (2010:548) kinerja merupakan suatu fungsi 

dari motivasi dan kemampan untuk menyelesaikan tuagas atau pekerjaan 

seseorang sepatutnya memiliki dan derajat kesediaan dan tingkat kemampuan 

tertentu. Agar tercapainya kinerja yang diinginkan maka organisasi setidaknya 

organisasi selalu memperhatikan karakeristik individu dan lingkungan kerja 

guna menunjang kinerja karyawan.    

a. Indikator Kinerja 

Suatu pekerjaan dapat diukur melalui jumlah, kualitas, ketepatan 

waktu mengerjakanya,kemampuan bekerjasama yang dituntut suatu 

pekerjaan, (Mangkunegara, 2007 ) : 

1) Kuantitas pekerjaan 

Kuantitas pekerjaan adalah dimensi ini menunjukan jumlah pekerjan 

yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang 

menjadi standar pkerjaan. 

2) Kualitas pekerjaan 

Kualitas pekerjaan adalah setiap karyawan dalam perusahaan harus 

memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan 

sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. 
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3) Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu adalah setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang 

berbeda, untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, 

karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainya. 

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja 

Factor factor yang mempengaruhi kinerja menurut siagian (2009) 

menyatakan bahwa kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh beberapa 

factor, yaitu : 

1) Kompensasi 

2) Lingkungan kerja 

3) Budaya organisasi 

4) Kepemimpinan 

5) Motivasi kerja 

6) Disiplin kerja 

7) Kepuasan kerja 

8) Komunikasi dan factor-faktor lainnya 

2. Motivasi Kerja 

Hasibuan (2003:95) motivasi adalah 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 penting karena dengan motivasi ini 

diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk 
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mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Sedangkan menurut Yulianti 

(2006:261) motivasi adalah proses psikologi seseorang yang mendorong 

untuk bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 

a. Teori Motivasi 

Teori motivasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori 

ERG (Existence, Relatedness, Growth) yang dikemukakan oleh 

Alderfer (dalam Hasibuan, 2003:113). Teori ini mengelompokkan 

kebutuhan manusia dalam 3 kelompok yaitu: 

1) Exsistence Needs (Kebutuhan Eksitensi) 

Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi 

pegawai, seperti makan, minum, gaji, keamanan kondisi kerja. 

Kebutuhan ini jika dihubungkan dengan teori Hirearki Maslow 

dianggap sebagai kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. 

2) Relatedness Needs (Kebutuhan Hubungan Sosial) 

Kebutuhan ini berhubungan dengan interpersonal, yaitu 

kepuasan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Kebutuhan 

ini jika dihubungkan dengan teori Hirearki Maslow dianggap 

sebagai kebutuhan sosial. 

3) Growth Needs (Kebutuhan Pertumbuhan) 

Kebutuhan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan 

pribadi, hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan 

pegawai. Kebutuhan ini jika dihubungkan dengan teori Hirearki 
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Maslow dianggap sebagai kebutuhan penghargaan dan kebutuhan 

aktualisai diri. 

b. Indikator Motivasi Kerja 

   Sebagaimana teori ERG (dalam Hasibuan, 2003:113), indikator 

motivasi kerja berdasarkan teori tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Kebutuhan eksistensi 

Kebutuhan dalam bertahan hidup: kebutuhan fisiologis dan 

kebutuhan rasa aman. 

2) Kebutuhan hubungan sosial  

Kebutuhan berhubungan dengan orang lain, seperti rekan kerja 

serta dengan atasan: kebutuhan sosial. 

3) Kebutuhan pertumbuhan 

Berhubungan dengan perkembangan diri untuk menjadi diri untuk 

menjadi produktifitas dan kreatif dalam mengerjakan suatu 

perusahaan: kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.  

3. Disiplin Kerja 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan perusahaan dan norma – norma sosial yang berlaku.  

Displin kerja adalah sikap kesedian dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan mentaati norma – norma peraturan yang berlaku 

disekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan 
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perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang 

dan memperlambat pencapain tujuan perusahaan. (Sutrisno 2012). 

Menurut Therry disiplin merupakan alat penggerak karyawan. Agar 

tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka harus diusahakan gara ada 

disiplin yang baik. Therry kurang setuju jika disiplin hanya dihubungkan 

dengan hal – hal yang kurang menyenangkan (hukuman) karena sebenarnya 

hukuman merupakan alat paling akhir untuk menegakkan disiplin.   

Rivai (2009:825) juga berpendapat bahwa disiplin kerja adalah suatu 

alat yang diguganakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan 

agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 

peraturan perusahaan dan norma – norma sosial yang berlaku. 

Sedangkan menurut Kehit Davis (1985-366) mengemukakan bahwa 

“dicipline is management action to enforce organizational standarts”. 

Berdasarka pendapat Kehit Davis, disiplin kerja dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman – pedoman organisasi. 

a. Macam – macam disiplin kerja 

Ada 2 macam bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin preventif dan 

disiplin korektif Mangkunegara (2007:129). 

1) Disiplin preventif adalah suatu pegawai untuk menggerakan 

pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan – aturan 

yang telah digarisakn oleh perusahaan. 
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2) Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap 

mengarahkan untuk tetap mamatuhi peraturan sesuai dengan 

pedoman yang berlaku pada perusahaan. 

b. Indikator disiplin kerja 

Robbins dan Coutler (2005) menyatakan bahwa indikator dari 

pengukuran Disiplin kerja karyawan terdiri dari: 

1) Disiplin waktu 

Disiplin waktu adalah sikap atau tingkah laku yang menunjukkan 

ketaatan dalam jam kerja yang meliputi: kehadiran dan kepatuhan 

karyawan pada jam kerja. Disini karyawan diharapkan 

melaksanakan tugas dengan benar dan tepat waktu. 

2) Disiplin peraturan 

Peraturan dan tata tertib perusahaan yang tertulis maupun tidak 

tertulis dibuat agar tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik. 

Untuk itu dibutuhkan sikap setia karyawan terhadap peraturan yang 

ditetapkan tersebut. Kesetiaan yang dimaksud berarti taat dan patuh 

dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan. 

c. Faktor – faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

 Menurut Hasibuan (2011) pada dasarnya banyak indikator 

yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan, yaitu: 
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1) Tujuan dan kemampuan.  

 Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus cukup jelas 

dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi 

kemampuan karyawan. Hal ini berarti tujuan dari pekerjaan yang 

dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki karyawan yang bersangkutan agar dia bekerja dengan 

bersungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakan pekerjaannya.  

2) Teladan pimpinan. 

 Teladan pimpinan sangat berperan penting dalam menentukan 

kedisiplinan karyawan karena pemimpin dijadikan teladan dan 

panutan oleh bawahannya. Pimpinan yang baik harus memberi 

contoh yang baik serta  berdisiplin baik, maka kedisiplinan 

bawahannya akan menjadi baik karena mengikuti teladan 

pemimpinnya. Tetapi jika teladan pemimpin kurang baik dan 

kurang disiplin maka sebaliknya para karyawan bawahannya akan 

kurang disiplin karena melihat kurangnya kedisiplinan yang 

dimiliki pemimpinnya.  

 Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik 

jika dia sendiri kurang disiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa 

tingkah lakunya akan dicontoh dan diteladani bawahannya. Hal 
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inilah yang mengharuskan pimpinan mempunyai kedisiplinan yang 

baik agar bawahan pun mempunyai disiplin yang baik pula.  

3) Balas jasa. 

 Balas jasa yang (gaji dan kesejaheraan) ikut mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan memberikan 

rasa puas dan rasa cinta karyawan kepada perusahaan tempatnya 

berkerja. Jika karyawan semakin mencintai pekerjaannya, maka 

tingkat kedisiplinan mereka akan semakin baik pula dan kinerja 

mereka akan menjadi semakin baik. Artinya semakin besar balas 

jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan maka semakin 

baik tingkat kedisplinan karyawan.  

 Sebaliknya jika balas jasa yang diberikan perusahaan terlalu 

kecil, maka tingkat kedisiplinan karyawan akan semakin rendah. 

Karyawan sulit berdisiplin selama kebutuhan-kebutuhan primernya 

tidak terpenuhi dengan baik. Untuk mewujudkan kedisiplinan 

karyawan yang baik, perushaan harus memberikan balas jasa yang 

relatif besar. Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik apabila 

balas jasa yang mereka terima kurang memuaskan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya beserta keluarga. Jadi, balas jasa berperan 

penting untuk menciptakan kedisiplinan karyawan. 
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4) Keadilan. 

 Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, 

karena setiap manusia memiliki ego dan sifat yang selalu merasa 

bahwa dirinya penting dan ingin diperlakukan sama dengan manusia 

lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar dalam pemberian balas jasa 

atau hukuman akan menciptakan kedisplinan karyawan yang baik. 

Pemimpin yang cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil 

terhadap semua bawahannya. Dengan keadilan yang baik, akan 

menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus 

diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan agar kedisiplinan 

karyawan baik. 

5) Waskat (pengawasan melekat). 

 Pengawasan melekat adalah tindakan nyata paling efektif 

untuk meuwujudkan kedisiplinan karyawan. Dengan menerapkan 

pengawasan yang melekat ini maka pemimpin harus aktif dan 

langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan 

prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti pemimpin harus selalu 

hadir ditempat kerja agar dapat terjun langsung mengawasi dan 

memberikan petunjuk jika ada bawahannya yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengawasan melekat 

ini sangat efektif untuk meningkatkan kedisiplinan dan moral kerja 

karyawan.  



23 
 

 
 

 Karyawan akan merasa mendapat perhatian, bimbingan, 

petunjuk, pengarahan dan pengawasan dari atasannya. Dengan 

waskat, atasan secara langsung mengetahui kemampuan dan 

kedisiplinan setiap individu bawahannya. Waskat bukan hanya 

mengawasi moral kerja dan kedisiplinan karyawan saja, tetapi juga 

harus berusaha mencari sistem kerja yang lebih efektif untuk 

meuwujudkan tujuan organisasi. Dengan sistem yang baik maka 

akan tercipta internal kontrol yang dapat mengurangi kesalahan-

kesalahan dan mendukung kedisiplinan serta moral kerja karyawan. 

6) Sanksi hukuman. 

 Sanksi hukuman berperan penting bagi kedisiplinan karyawan. 

Dengan sanksi yang semakin berat, maka karyawan akan semakin 

takut untuk melanggar peraturan-peraturan perusahan. Dengan 

menerapkan sanksi hukuman ini maka sikap, perilaku karyawan 

yang kurang displin akan berkurang. Berat dan ringannya sanksi 

hukuman yang diterapkan akan ikut mempengaruhi baik dan 

buruknya kedisplinan karyawan.  

 Sanksi hukuman harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas kepada semua 

karyawan. Sanksi hukuman seharusnya tidak terlalu rungan atau 

terlalu berat supaya hukuman itu tetap mendidik karyawan untuk 

mengubah perilakunya. Sanksi hukuman seharusnya cukup wajar 
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untuk setiap tingkatan yang indisipliner, bersifat mendidik dan 

menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan dalam 

perusahaan. 

7) Ketegasan. 

 Ketegasan pemimpin dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus 

berani dan tegas dalam bertindak untuk menghukung setiap 

karyawan yang tidak disiplin sesuai dengan sanksi hukuman yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. Pemimpin yang tegas dan berani 

menindak untuk menghukum karyawan yang kurang disiplin akan 

disegani dan diakui oleh bawahannya. Dengan demikian pemimpin 

akan memelihara kedisplinan karyawan perusahaan.  

 Sebaliknya apabila pemimpin kurang tegas atau tidak 

menghukum karyawan yang kurang disiplin, sulit baginya untuk 

memelihara kedisiplinan bawahannya. Bahkan sikap karyawan 

yang kurang disiplin semakin banyak karena mereka menganggap 

bahwa sanksi dan hukumannya tidak berlaku lagi. Pimpinan yang 

tidak tegas menindak atau menghukum karyawan yang melanggar 

peraturan, sebaiknya tidak usah membuat peraturan atau tata tertib 

pada perusahaan tersebut. 
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8) Hubungan kemanusiaan. 

 Hubungan yang harmonis diantara karyawan dan 

pemimimpinnya akan menciptakan kesdisiplinan yang baik pada 

suatu perusahaan. Hubungan-hubungan baik bersifat vertikal 

maupun horizontal yang terdiri dari direct  single relationship, 

direct group relationship, dan cross relationship seharusnya berjalan 

harmonis. Manajer harus berusaha menciptakan suasana 

kemanusiaan yang serasi serta memikat baik seacara vertikal 

maupun horizontal diantara semua karyawan. Teriptanya hubungan 

kemanusiaan yang baik akan menuwujudkan lingkungsn dan 

suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan 

yang baik pada perusahaan. Jadi, kedisiplinan karyawan tercipta 

apabila hubungan dalam organisasi tersebut baik. 

 

C. Hubungan dan Keterkaitan Antar Variabel Bebas (Independen) Terhadap 

Variabel Terikat (Dependen) 

1. Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja 

Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dijelaskan 

menurut Mangkunegara (2002:67) faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua 

yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation), motivasi 

terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. 
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Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dkk (2014) 

menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap kinerja karyawan. Dengan tingginya motivasi kerja karyawan, maka 

karyawan kan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaanya 

sehingga hasil yang diperoleh akan menguntungakan perusahaan.Hubungan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

2. Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja 

Disiplin merupakan salah satu hal yang penting untuk yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Semakin disiplin karyawan, maka semakin 

tinggi kinerjanya. Hasibuan (2003) menyatakan  bahwa disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya. Hal ini dapat mendorong semangat kerja untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

Prawirosenttono (2008) mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yang salah satu diantaranya adalah disiplin 

kerja. Disiplin kerja diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang bagus. 

Disiplin karyawan akan berusaha untuk melakukan pekerjaan semaksimal 

mungkin dan kinerja yang dihasilkan karyawan maka kinerja yang dihasilkan 

juga akan meningkat.  
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Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali 

Maddiansyah dan wahyudi  (2017) dengan hasil penelitian disiplin 

berpengaruh siginifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi disiplin karyawan maka kinerja yang dihasilkan juga 

akan meningkat 

3. Hubungan Motivasi Kerja,Disiplin kerja dan Kinerja Karyawan 

Dalam penelitian Fitrah (2014) menyatakan bahwa disiplin kerja dan 

motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamasama 

(simultan) terhadap kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa disiplin 

kerja dan motivasi kerja, kedua variabel tersebut dapat berdampak atau 

menimbulkan pada peningkatan kinerja karyawan. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Sekaran dalam Sugiyono (2006:47) mengemukakan bahwa, kerangka 

berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. 

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka kerangka 

piker pada penelitian ini adalah:  

Berdasarkan gambar 2.1 pada kerangka pikir dibawah dapat diketahui 

pengaruh motivasi kerja (X1) terhadap kinerja (Y), pengaruh disiplin kerja 

(X2) terhadap kinerja (Y) dan kemudian pengaruh kedua variabel independent 

yakni motivasi kerja (X1) dan disiplin kerja (X2) sekaligus bersamaan 
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terhadap kinerja  karyawan (Y).Pada setiap orang yang bekerja atau dalam 

suatu kelompok kerja, kinerja selalu diharapkan bisa senantiasa baik kualitas 

dan kuantitasnya. 

Gambar 2.1  

HubunganAntara Variabel Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya, (Mangkunegara, 2007:67). Factor 

yang mempengaruhi kinerja salah satunya adalah motivasi kerja dan disiplin 

kerja, (Siagian:2009). Dalam penelitian Fitrah (2014) menyatakan bahwa 

disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara 

Motivasi Kerja (X1) 

1. Dorongan Kebutuhan eksistensi 

2. DoronganKebutuhan 

hubungan sosial  

3. DoronganKebutuhan 

pertumbuhan 

Displin Kerja (X2) 

1. Mentaati waktu kerja 

2. Mentaati peraturan 

perusahaan 

 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

1. Kualitas 

2. Kuantitas  

3. Ketepatan 

waktu 
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bersamasama (simultan) terhadap kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja, kedua variabel tersebut dapat 

berdampak atau menimbulkan pada peningkatan kinerja karyawan. 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis 

pada penelitian ini adalah: 

1. Motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan Muhammad Taufiek Rio Sanjaya (2015) 

dengan tema “pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan pada hotel Ros In Yogyakarta” dalam penelitian ini diketahui 

bahwa variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasibuan (2003:20) menyatakan bahwa faktor disiplin sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Disiplin biasanya berbanding lurus terhdap kinerja 

karyawan dalam suatu perusahaan, bila tingkat disiplin karyawan suatu 

perusahaaan baik maka tingkat kinerja perusahaan itu juga akan baik. 

H1 : Motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan Hotel Selecta. 

2. Motivasi kerja adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan Heny (2015) dengan tema “Pengaruh 

Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun “dalam 
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penelitian ini diketahui bahwa variabel motivasi kerja paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Maka dapat diketahui bahwa motivasi kerja adalah 

variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Selecta. 

H2 : Motivasi kerja adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Hotel Selecta 




