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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam 

melakukan penelitian, Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebagai 

berikut: 

TABEL 2. 1 PENELITIAN TERDAHULU 

No

. 

Nama 

Peneliti 
Tahun Judul Penelitian 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Nur 

Hamzah 

2015 Pengaruh komitmen 

organisasi, motivasi 

dan disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan di PT. 

Primata Mulya Jaya 

Kab. Pamasan Barat 

Analisis 

regresi 

linear 

bergand

a 

Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa 

komitmen organisasi, 

motivasi dan disiplin 

kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. 

Primata Mulya Jaya 

2. Nur 

Aini 

2016 Pengaruh Motivasi, 

Komitmen 

Organisasi, OCB dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap kinerja 

Karyawan PT. 

Infomedia Nusantara 

Model 

Regresi 

Linear 

Bergan

da 

Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa 

motivasi, komitmen 

organisasi, OCB dan 

disiplin kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan PT. Infomedia 

Nusantara 

3. Sugeng 

Sutrisno 

2013 Pengaruh Motivasi 

dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil 

(Studi Kantor Dinas 

Sosial Provinsi Jawa 

Tengah) 

Regresi 

Linear 

Bergan

da 

Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa 

motivasi dan disiplin 

kerja berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai 

negeri sipil Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah 
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No

. 

Nama 

Peneliti 
Tahun Judul Penelitian 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

4 -Amira 

Dwiki 

A 

-

Djamhu

r 

- 

M.Iqbal  

2014 Pengaruh Motivasi 

dan Komitmen 

Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

(Study PT. Nusantara 

Medika Utama 

Mojokerto 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Bergan

da 

Berdasarkan hasil 

penelitian, menunjukkan 

bahwa motivasi dan 

disiplin kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. 

Study Nusantara Medika 

Utama Mojokerto 

 

1. Perbedaan dan Persamaan 

 Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu 

yang disajikan dalam tabel di atas dengan penelitian yang dilakukan, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas memiliki 

persamaan dan perbedaan pada setiap masing-masing penelitian. 

Persamaan pada penelitian yang pertama adalah memiliki variabel 

bebas dan variabel terikat yang sama, dimana variabel bebas pada 

penelitian terdapat komitmen organisasi, motivasi,dan disiplin kerja. 

Sedangkan untuk, variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. 

Persamaan selanjutnya menggunakan alat analisis regresi linear 

berganda dan tehnik pengambilan sampel menggunakan sampel 

sensus. 

b. Penelitian terdahulu yang kedua yang dilakukan oleh Nur Aini 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ke 

dua adalah memiliki variabel bebas yang terdapat komitmen 

organisasi, motivasi, dan disiplin kerja. Sedangkan untuk variabel 
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terikat pada penelitian adalah kinerja karyawan. Persamaan 

selanjutnya menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan pada penelitian terdahulu yang kedua adalah terdapat 

tambahan variabel bebas yaitu Organizational Citizenship Behavior 

(OCB).  

c. Penelitian terdahulu yang ketiga yang dilakukan oleh Sugeng 

Sutrisno memiliki persamaan dan perbedaan. Pada persamaan pada 

penelitian ini adalah terdapat variabel bebas disiplin kerja dan 

motivasi kerja. Sedangkan utuk variabel terikat pada penelitian ini 

adalah kinerja karyawan. Persamaan selanjutnya menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Perbedaan pada penelitian ini tidak 

terdapat komitmen organisasi sebagai variabel bebas dan tehhnik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

Proportionate Random sampling. 

d. Penelitian terdahulu yang keempat yang dilakukan oleh Amira 

Dwiki Anggiani, Djamhur Hamid, Mohammad Iqbal memiliki 

variabel bebas motivasi dan komitmen organisasi. Variabel terikat 

pada penelitian ini adalah kinerja karyawan. Perbedaan pada 

penelitian ini tidak terdapat variabel bebas yaitu disiplin kerja. 

Perbedaan selanjutnya yaitu tehnik analisis data pada penelitian ini 

terdapat tehnik analisis statistik deskriptif dan tehnik pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan nonprobability sampling. 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

 Mangkunegara (2000:67) kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sedangkan, Danim (2008:253) mengemukakan kinerja 

karyawan adalah interaksi antar individu yang terbentuk sebuah tim 

dengan memenuhi syarat, dukungan, kerjasama, kepercayaan, 

kemampuan beradaptasi, kesabaran, persahabatan, komitmen, 

keberanian, humor, antusiasme, kecocokan dan ketdak egoisan.  

 Sedarmayanti (2001:50) menyatakan bahwa kinerja merupakan 

terjemahan dari performance, yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan 

kerja, pencapaian kerja. Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja yang 

dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai 

dengan perannya dalam organisasi. Sedangkan, Kasmir (2016:182) 

menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang 

telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan dalam suatu periode tertentu. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

  Kasmir (2016:189) menyatakan adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kerja baik hasil maupun perilaku kerja sebagai berikut : 
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1) Kemampuan dan keahlian 

  Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang 

dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan 

dan keahlian maka akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara 

benar, sesauia dengan yang telah ditetapkan. Artinya, karyawan yang 

memiliki kemampuan dan keahlian akan memberikan kinerja baik 

pula, dan pula sebaliknya. Dengan demikian kemampuan dan keahlian 

akan mempengaruhi kinerja seseorang. 

2) Pengetahuan 

   Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara 

baik akan memberikan hasil pekerjaan yang baik, demikian pula 

sebaliknya. Artinya dengan mengetahui pengetahuan tentang 

pekerjaan akan memudahkan seseorang untuk melakukan 

pekeraannya, demikian pula sebaliknya. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan tentang pekerjan akan mempengaruhi kinerja. 

3) Rancangan kerja 

   Merupakan rancangan pekerjaan yang akan memudahkan 

karyawan dalam mencapai tujuannya. Artinya jika suatu pekerjaan 

memiliki rancangan yang baik, maka akan memudahkan untuk 

menjalankan pekerjaan tersebut secara tepat dan benar. Sebaliknya 

jika suatu pekerjaan yang tidak memiliki rancangan pekerjaan yang 

baik maka akan sulit untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tepat 
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dan benar. Dengan demikian rancangan pekerjaan akan mampu 

meningkatkan kinerja karyawan.  

4) Kepribadian 

   Seseorang yang memiliki kepribadian yang baik, akan dapat 

melakukan pekerjaan secara bersungguh-sungguh penuh tanggung 

jawab sehingga hasil pekerjaannya juga baik demikian juga 

sebaliknya. Artinya bahwa kepribadian atau karakter akan 

mempengaruhi kinerja.  

5) Motivasi kerja 

   Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk 

melakukan pekerjaan. Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat 

dari dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya, maka karyawan 

akan terangsang atau terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik. 

Pada akhirnya dorongan atau rangsangan dari dalam diri maupun luar 

diri seseorang akan menghasilkan kinerja yang baik, demikian pula 

sebaliknya. Jadi, dapat dikatakan bahwa motivasi mempengaruhi 

kinerja seseorang.  

6) Kepemimpinan 

   Kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam 

mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk 

mengerjakan sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. 
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7) Gaya kepemimpinan 

   Gaya kepemimpinan merupakan gaya atau sikap seorang 

pemimpin dalam menghadapi atau memerintah bawahannya. Dalam 

praktiknya gaya kepemimpinan ini dapat diterapkan sesuai dengan 

kondisi organisasinya. Misalnya untuk organisasi tertentu dibutuhkan 

gaya otoriter atau demokratis, dengan alasan tertentu. Dengan 

demikian gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

8) Budaya Organisasi 

   Budaya organisasi merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-

norma yang berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi atau 

perusahaan. Kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma ini mengatur 

hal-hal yang berlaku dan diterima secara umum serta harus dipatuhi 

oleh segenap anggota suatu perusahaan atau organisasi. Kepatuhan 

anggota organisasi untuk menuruti atau mengikuti kebiasaan atau 

norma ini akan mempengaruhi kinerja seseorang atau kinerja 

organisasi. 

9) Kepuasan kerja 

   Kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau gembira, atau 

perasaan suka seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu 

pekerjaan. Jika karyawan merasa senang atau gembira atau suka untuk 

bekerja, maka hasil pekerjaannya pun akan berhasil baik demikian 

pula sebaliknya. 
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10) Lingkungan kerja 

   Lingkungan kerja merupakan suasana atau kondisi di sekitar 

lokasi tempat bekerja. Lingkungn kerja dapat berupa ruangan, 

layout.sarana dan prasarana., serta hubungan kerja dengan sesame 

rekan kerja. Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana nyaman 

dan memberikan ketenangan maka akan dapat membuat suasana kerja 

semakin kondusif sehingga dapat meningkatkan hasil kinerja 

seseorang.  

11) Loyalitas 

   Loyalitas merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja 

dan membela perusahaan dimana tempatnya bekerja. Kesetiaan ini 

ditunjukkan dengan terus bekerja sungguh-sungguh sekalipun kondisi 

perusahaannya dalam kondisi yang kurang baik. Karyawan yang setia 

tentu akan memertahan ritme kerja. Loyalitas akan terus membangun 

agar terus berkarya menjadi lebih baik dengan merasa bahwa 

perusahaan seperti miliknya sendiri. Pada akhirnya loyalitas akan 

mempengaruhi kinerja karyawan.  

12) Komitmen  

   Komitmen merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan 

kebijakan atau perturan perusahaaan dalam bekerja. Komitmen juga 

diartikan kepatuhan karyawan akan janji-janji yang telah dibuatnya. 

Atau dengan kata lain komitmen merupakan kepatuhan untuk 

menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. 
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13) Disiplin kerja 

   Disiplin kerja merupakan usaha karyawan untuk menjalankan 

aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja dalam hal 

ini dapat berupa waktu, misalnya masuk kerja selalu tepat waktu. 

Kemudian disiplin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan 

kepadanya sesuai dengan perintah yang dikerjakan. 

c. Indikator Kinerja 

 Menilai kinerja karyawan tidak dapat dilakukan secara 

sembarangan, akan tetapi perlu memperhatikan kaidah dan sistem tertentu 

yang sudah ditetapkan organisasi/perusahaan dengan standar-standar 

tertentu yang sudah ditetapkan. Pengukuran kinerja dikakukan agar 

mengetahui apakah karyawan sudah mengerjakan dengan baik dan benar 

atau belum. Menurut Dharma (2003:355) hampir semua pengukuran 

kinerja karyawan menggunakan hal-hal sebagai berikut.  

1) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai 

2) Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya), 

pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan seberapa baik 

penyelesaiannya. 

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. 
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2. Motivasi  

a. Pengertian Motivasi 

 Wilson (2012:312) menyatakan bahwa Motivasi, berasal dari kata 

motif (motive), yang berarti dorongan. Dengan demikian motivasi berarti 

suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan 

suatu perbuatan/kegiatan, yang berlangsung secara sadar. Menurut Mathis 

& Jackson (2006) motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang 

menyebabkan orang tersebut melakukan sesuatu tindakan. Seseorang 

melakukan tindakan untuk sesuatu hal dalam mencapai tujuan. 

  Robbins (2003) menyatakan bahwa motivasi adalah kesediaan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk organisasi yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa 

kebutuhan individual.  

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

 Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan di 

pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat dibedakan atas 

faktor intern dan ekstern yang berasal dari karyawan menurut Sutrisno 

(2011:116) sebagai berikut : 

1) Faktor Intern 

  Faktor yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada 

seseorang antara lain : 
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a) Keinginan untuk dapat hidup 

  Untuk mempertahankan hidup ini orang mau mengerjakan 

apa saja, apakah pekerjaan itu baik atau jelek, apakah halal atau 

haram, dan sebagainya. Keinginan untuk dapat hidup meliputi 

kebutuhan untuk memperoleh kompensasi yang memadai, 

pekerjaan yang tetap Walaupun penghasilan tidak begitu memadai, 

dan kondisi kerja yang aman dan nyaman. 

b) Keinginan dapat memiliki  

  Hal ini banyak kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, 

bahwa keinginan yang keras untuk dapat memiliki itu dapat 

mendorong orang.  

c) Keinginan untuk memperoleh penghargaan 

  Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk di 

akui, dihormati oleh orang lain. Untuk memperoleh status social 

yang lebih tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya, untuk 

memperoleh uang itu pun ia harus bekerja keras. 

d)  Keinginan untuk memperoleh pengakuan 

 Keinginan ingin memperoleh pengakuan itu dapat meliputi hal-

hal yaitu, adanya penghargaan terhadap prestasi, adanya hubungan 

kerja yang harmonis dan kompak, pimpinan yang adil dan 

bijaksana, organisasi tempat bekerja dihargai oleh masyarkat. 

 

e) Keinginan untuk berkuasa 
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 Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang untuk 

bekerja. Keinginan untuk berkuasa atau menjadi pimpinan itu 

dalam arti positif , yaitu ingin dipilih sebagai ketua atau kepala. 

2) Faktor Ekstern 

  Faktor ekstern juga tidak kalah peranannya dalam melemahkan 

motivasi kerja karyawan sebagai berikut : 

a) Kondisi lingkungan kerja  

 Lingkungan pekerjaan adalah keseluruhan sarana dan 

prsarana kerja yang ada disekitar karyawan yang sedang melakukan 

pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 

b) Kompensasi yang memadai 

 Kompensasi yang memadai merupakan alat yang paling 

ampuh bagi organisasi untuk mendorong karyawan bekerja dengan 

baik. 

c) Supervisi yang baik 

 Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan 

pengarahan, membimbing kerja para karyawan, agar dapat 

melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. 

Dengan demikian posisi supervisi semakin dekat dengan 

karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

 

 

d) Adanya jaminan pekerjaan 
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 Setiap orang mau bekerja bukannya untuk hari ini saja tapi 

adanya harapan mereka akan bekerja sampai tua cukup dalam 

satu organisasi. 

e) Status dan tanggung jawab 

 Status atau kedudukan dalam organisasi merupakan 

dambaan bagi setiap karyawan dalam bekerja dengan karyawan 

merasa diberi kepercayaan yang dan tanggung jawab yang lebih 

pada organisasi 

f) Peraturan yang fleksibel  

 Sistem dan prosedur kerja ini dapat kita sebut dengan 

peraturan yang berlaku yang bersifat mengatur dan melindungi 

para karyawan. Semua ini unuk mengatur hubungan kerja natar 

karyawan. 

c. Teori Motivasi 

  Frederick Hezberg dalam Wilson (2012:318), mengemukan ada 

dua faktor. Dalam teori ini pada umumnya para karyawan baru 

cenderung memusatkan perhatiannya pada kepuasan kebutuhan lebih 

rendah dalam pekerjaan pertama mereka terutama keamanan. 

Kemudian, setelah hal itu dapat terpuaskan, mereka akan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti 

kebutuhan insentif, kreativitas, dan tanggung jawab. Teori motivasi 

yang digunakan penelitian ini adalah teori 2 faktor, sebagai berikut : 
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1. Faktor Motivasi 

 Faktor ini ialah faktor pendorong bagi prestasi dan semangat 

kerja, antara lain, prestasi (achievement), pengakuan (recognition), 

pekerjaan itu senidiri (work it self), tanggung jawab (responbility), 

dan kemajuan (advancement). Faktor motivasi dikatakan sebagai 

faktor pemuas karena dapat memberikan faktor kepuasan kerja 

seseorang dan juga dapat meningkatkan prestasi kerja. Dengan kata 

lain faktor ini bersifat intrinsik. 

2. Faktor Higiene (Pemeliharaan) 

 Merupakan faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. 

Faktor-faktor tersebut antara lain, kebijakan administrasi perusahaan 

(company policy and administration), pengawasan (supervision), 

penggajian (salary), hubungan kerja (interpersonal relation), 

kondisi kerja (working condition), keamanan kerja (job security). 

Faktor ketidakpuasan bukanlah merupakan kebalikan dari faktor 

kepuasan. Faktor ketidakpuasan ini biasa juga disebut sebagai 

motivasi ekstrinsik, karena faktor-faktor yang menimbulkannya 

bukan dari diri seseorang melainkan dari luar dirinya. 

d. Metode-Metode Motivasi 

  Hasibuan Malayu (2005:149) menyatakan bahwa terdapat 2 

metode pemberian motivasi yaitu sebagai berikut :  

 

1) Metode Langsung ( Direct Motivation) 
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  Motivasi langsung adalah motivasi ( materiil dan non-materiil)  

yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi, sifatnya khusus seperti 

pujian, penghargaan, tunjangan, dan bonus. 

2) Metode Tidak Langsung (Indirect Motivation) 

  Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan berupa 

fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah seorang/ 

kelancaran tugas sehingga seseorang betah dan bersemangat  

melakukan pekerjaan. 

3. Komitmen Organisasi 

a. Pengertian Komitmen Organisasi 

 Mathis dan Jackson (2006:122) mengemukakan bahwa komitmen 

organisasional adalah tingkat sampai dimana seorang karyawan yakin dan 

menerima tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tinggal bersama 

organisasi tersebut.  

  Lutans (2006:249) menyebutkan bahwa komitmen oragnisasi adalah 

keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan 

untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan 

tertentu juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi.  

b. Indikator Komitmen Organisasi 

 Luthans (2006:249) menyatakan bahwa, dikarenakan komitmen 

organisasi bersifat multidimensi , maka terdapat 3 model komponen yang di 

ajukan oleh Meyer dan Allen, sebagai berikut : 
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1) Komitmen Afektif adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi, dan 

keterlibatan dalam organisasi. 

2) Komitmen berkelanjutan adalah komitmen berdasarkan kerugian yang 

berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini mungkin 

karena kehilangan senioritas atas promosi atau benefit 

3) Komitmen normative adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam 

organisasi tersebut merupakan hal yang harus dilakukan. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

1) Faktor Personal 

 Meliputi Job expectation, psicological contract, job choise factor, 

dan karakteristik personal (kepribadian). Sebab keseluruhan akan 

membentuk komitmen awal. 

2) Faktor Organisasi 

 Meliputi initial work experience, job scope, supervision, goal 

consistency organizational. Semua faktor ini memunculkan dan 

membentuk tanggung jawab. 

3) Faktor Non Organisasi 

  Meliputi avalibeity of alternative jobs, faktor yang bukan berasal dari 

organisasi, misalkan ada tidaknya alternative pekerjaan lain. Jika ada yang 

lebih baik maka karyawan akan meninggalkannya.  
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4. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin 

 Handoko (2014:208) menyatakan bahwa disiplin adalah kegiatan 

manajemen untuk menjalankan standar–standar operasional. Sedangkan 

menurut Hasibuan (2002:193) kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. sedangkan, Singodimedjo (2002) mengemukakan bahwa disiplin adalah 

sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-

norma peraturan yang berlaku disekitarnya. 

b. Macam-Macam Displin 

 Handoko (2014:208) mengemukakan bahwa ada 3 tipe kegiatan 

pendisiplinan yaitu sebagai berikut : 

1) Disiplin Preventif 

 Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong 

para karyawan agar mengikuti berbagai standard dan aturan, sehingga 

penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. 

2) Disiplin Korektif 

 Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari 

pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. 

3) Disiplin Progesif 

 Organisasi bisa menerapkan, suatu kebijaksanaan disiplin progesif, 

yang berarti memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap 
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pelanggaran-pelanggaran berulang. Disiplin progesif juga memungkinkan 

manajemen untuk membantu karyawan memperbaiki kesalahan.  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

 Singodimedjo dalam Sutrisno (2011:89) menyebutkan ada faktor yang 

mempengaruhi disiplin pegawai adalah : 

1) Besar kecilnya pemberian kompensasi 

 Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Para 

karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa 

mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah 

dikontribusikan bagi organisasi. Bila ia menerima kompensasi yang 

memadai, mereka akan dapat bekerja dengan tenang dan tekun, serta selalu 

berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya.  

2) Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 

 Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungan 

organisasi, semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan 

dapat menegakkan disiplin dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang 

dapat merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. 

3) Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

 Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam  perusahaan, bila 

tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. 
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4) Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 

 Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada 

keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat 

pelanggaran yang dibuatnya. 

5) Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

 Dalam setiap kegiatan yang dialkukan oleh perusahaan perlu ada 

pengawasan, yang akan mengarahkan para karyawan agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

6) Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan 

 Seorang karyawan tidak hanya puas dengan penerimaan kompensasi 

yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga mereka juga mereka 

masih membutuhkan perhatian yang besar dari pimpinannya sendiri. 

7) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 

Kebiasaan kebiasaan positif itu antara lain : 

a) Saling menghormati, bila bertemu di lingkungan kerja 

b) Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para 

karyawan akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut 

c) Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan, apalagi 

pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka 

d) Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan sekerja, 

dengan menginformasikan, kemana dan untuk urusan apa, walaupun 

kepada bawahan sekalipun. 
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d. Indikator- Indikator Displin 

  Kriteria yang dipakai dalam disiplin kerja tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi tiga indikator disiplin kerja menurut Robbins (2005:182) sebagai berikut: 

1) Disiplin waktu 

 Disiplin waktu disini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang 

menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi: kehadiran dan 

kepatuhan karyawan pada jam kerja, karyawan melaksanakan tugas dengan 

tepat waktu dan benar 

2) Disiplin peraturan 

 Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar 

tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap 

setia dari karyawan terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. 

Kesetiaan disini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah atasan dan 

peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan. Serta ketaatan karyawan dalam 

menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan oragnisasi 

atau perusahaan. 

3) Disiplin tanggung jawab 

 Salah satu wujud tanggungjawab karyawan adalah penggunaan dan 

pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang 

kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya kesanggupan dalam 

menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sebagai seorang 

karyawan. 
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C. Pengaruh Antar Variabel 

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

 Gitosudarmo dalam Edy Sutrisno (2011:111) menyatakan bahwa motivasi 

untuk bekerja ini sangat penting bagi tinggi rendahnya produktivitas organisasi atau 

perusahaan. Tanpa adanya motivasi dari para karyawan untuk bekerja sama bagi 

kepentingan organisasi, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. 

Sebaliknya apabila terdapat motivasi yang tinggi dari para karyawan, maka hal ini 

merupakan suatu jaminan atas keberhasilan organisasi/ perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. 

 Mangkunegara (2000:67) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja ada 2 macam, yaitu: faktor kemampuan (ability), dan faktor 

motivasi. Maka bisa sangatlah strategis jika pengembangan kinerja individual 

karyawan dimulai dari peningkatan motivasi. Sudah menjadi tanggung jawab 

pimpinan organisasi agar mendorong karyawannya memiliki semangat kerja dan 

moral yang tinggi serta ulet. Karyawan yang puas dengan yang diperoleh maka 

biasanya karyawan tersebut akan memberikan kinerja yang lebih baik, dengan 

demikian pimpinan organisasi harus tahu faktor-faktor apa saja yang membuat 

karyawannya puas bekerja. 

 Sutrisno (2011:111) menyebutkan bahwa motivasi memiliki komponen, 

yakni komponen dari dalam dan luar. Komponen dalam ialah perubahan dalam diri 

seorang keadaan merasa tidak puas, ketegangan psikologis. Komponen luar ialah 

apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah tingkah lakunya. Jadi 

komponen dalam adalah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan 
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komponen luar adalah tujuan yang hendak dicapai. Dengan adanya motivasi 

manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa adanya tuntutan 

untuk memenuhi kebutuhan tidak akan ada aktivitas karyawan dalam bentuk kerja 

yang menghasilkan kinerja.  

 Motivasi merupakan penggerak bagi individu untuk menghasilkan suatu 

kinerja yang baik. Hal ini juga didukung secara teoritis penelitian yang dilakukan 

oleh Nur Hamzah (2015), Nur Aini (2016), Sugeng Sutrisno (2013), Amira, dkk 

(2014) dengan hasil penelitian bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. 

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

 Komitmen terhadap organisasi artinya lebih besar dari sekedar keanggotaan 

formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk 

mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi 

pencapaian organisasi. Menurut luthans (2006:250) ringkasan penelitian dari dulu 

sampai sekarang menunjukkan hubungan yang positif antara komitmen organisasi 

dan hasil yang diinginkan seperti kinerja yang tinggi. 

 Steers dan Porter (1983) menyatakan  bahwa suatu bentuk komitmen yang 

muncul bukan hanya bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan 

yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha 

demi keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Nur Hamzah (2015), Nur Aini (2016), Amira, dkk (2104) juga 

menjadi bukti pendukung bahwa komitmen organisasi  berpengaruh positif dan 

sigifikan terhadap kinerja.  
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3. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

  Hasibuan (2005:193) disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini 

mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwudnya tujuan organisasi atau 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Bisa disimpulkan bahwa seseorang yang 

mempunyai tingkat disiplin yang tinggi maka akan menghasilkan kinerja yang baik, 

dan sebaliknya jika seseorang atau karyawan yang mempunyai tingkat disiplin yang 

rendah akan menghasilkan kinerja yang buruk dan hal tersebut bisa menghambat 

pencapaian dalam organisasi. 

 Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Nur Hamzah 

(2015), Nur Aini (2016), Sugeng Sutrisno (2013). Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.  

4. Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

 Motivasi kerja, komitmen organisasi, dan disiplin kerja merupakan hal 

yang mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini serupa dengan pendapat yang 

dikemukakan Kasmir (2016:189) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

diantaranya adalah kemampuan keahlian, pengetahuan, rancangan kerja, 

kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, dan disiplin 

kerja. Motivasi kerja diberikan sebagai pendorong karyawan dalam melakukan 

tugas dan tanggungjawabnya dengan tujuan agar bisa meningkatkan kinerja 

karyawan.  
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 Komitmen karyawan terhadap organisasi menentukan kesetiaan, loyalitas 

dan tanggung jawab. Jika komitmen karyawan terhadap organisasi tinggi maka 

tugas dan tanggung jawab akan dikerjakan dengan baik, selebihnya dengan bantuan 

pemberian motivasi kerja agar karyawan dapat meningkatkan kinerjanya. 

Sedangkan disiplin kerja, menentukan seberapa tanggung jawab karyawan dalam 

mengerjakan tugasnya. Hal ini bisa dilihat dari ketidakhadiran dan keterlambatan 

karyawan dalam bekerja. 

 Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur 

Hamzah (2015). Berdasarkan hasil penelitian bahwa motivasi, komitmen 

organisasi, dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

 

D. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir merupakan gambaran dari penjelasan terhadap suatu 

permasalahan yang menjadi objek penelitian. Tujuan kerangka pikir ini untuk 

memudahkan perumusan hipotesis. Penelitian ini menguji pengaruh motivasi, 

komitmen organisasi, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada UKM Star My. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja. Dalam menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab kinerja karyawan menentukan keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan. 

 Indikator kinerja pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan 

Dharma (2003:355) yaitu meliputi : kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Pada 

variabel bebas yaitu motivasi penelitian ini menggunakan teori dan indikator Frederick 
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Hezberg dalam Wilson (2012:318) yaitu meliputi : faktor higiene dan faktor motivator. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja ialah komitmen organisasi. 

 Pada penelitian ini indikator komitmen organisasi menggunakan indikator 

yang dikemukakan Meyer dan Allen (1993) yaitu meliputi : komitmen afektif, kontinu 

komitmen, dan komitmen normative. Sedangkan indikator disiplin kerja menurut 

Robbins (2005:182) yaitu meliputi: disiplin waktu, disiplin peraturan, dan disiplin 

tanggung jawab. Berdarkan teori dan hasil permasalahan yang telah diuraikan di atas 

maka dapat dikemukakan kerangka pikir seperti gambar 2.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. 1 KERANGKA PIKIR 

E. Hipotesis 

 Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dari kerangka pikir dan permasalahan yang diuraikan diatas 

maka perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pada 

penelitian ini menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Kasmir 
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(X1) 

Kinerja 
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(2016:193) yang menyatakan terdapat 13 faktor diantaranya terdapat Motivasi 

kerja, komitmen organisasi, dan disiplin kerja yang bisa mempengaruhi kinerja 

karyawan. Dalam hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis 

oleh Nur Hamzah (2015). 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa motivasi kerja, komitmen organisasi 

dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Adapun 

hipotesis dari penelitian berdasarkan uraian diatas maka dapat dihipotesiskan 

sebagai berikut : 

1. H0: Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UKM 

Star My kota Mojokerto 

Ha: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UKM Star 

My kota Mojokerto 

2. H0: Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan UKM Star My kota Mojokerto 

Ha: Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

UKM Star My 

3. H0: Disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

UKM Star My kota Mojokerto 

Ha: Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UKM 

Star My Kota Mojokerto 
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4. H0: Motivasi, komitmen organisasi, dan disiplin tidak berpengaruh

signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan UKM Star My

Ha: Motivasi, komitmen organisasi, dan disiplin berpengaruh signifikan

secara simultan terhadap kinerja karyawan UKM Star My




