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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan bahan perbandingan 

dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian 

yang terkait dengan topik ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian Arsyenda (2013) dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja PNS pada BAPPEDA Kota Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai. Disiplin kerja yang 

terdiri dari delapan indikator menunjukkan bahwa disiplin sangat 

berpengaruh terhadap kinerja. 

2. Penelitian Sanjaya(2015) dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Ros In 

Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disiplin Kerja dan 

Motivasi Kerja berpengaruh positif dan simultan terhadap kinerja 

karyawan Hotel Ros in Yogyakarta.  

3. Penelitian Widayaningtyas (2016) dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja 

dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Macanan Jaya 

Cemerlang Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja 

dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
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karyawan. Disiplin kerja dan motivasi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Posisi peneliti saat ini membandingkan dengan peneliti terdahulu. Dari 

hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, telah penulis temukan 

perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sedang dilakukan saat ini adalah: 

a. Pada penelitian Arsyenda (2013) telah ditemukan perbedaan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan peneliti terletak pada jenis data yaitu 

jenis data peneliti terdahulu jenis data primer dan sekunder sedangkan 

peneliti yang sedang dilakukan saat ini menggunakan jenis data primer. 

Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang menggunakan variabel bebas 

yang sama yaitu disiplin kerja dan motivasi serta variabel terikat kinerja 

karyawan, serta sama-sama menggunakan alat analisis yaitu regresi linier 

berganda. 

b. Pada penelitian Sanjaya (2015) telah ditemukan perbedaan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan peneliti terletak pada indikator kinerja 

menurut Setiawan dan Kartika (2014) yang meliputi empat indikator 

yaitu: ketepatan penyelesaian tugas, kesesuaian jam kerja, tingkat 

kehadiran, kerjasama antar karyawan. Sedangkan  penelitian saat ini 

menggunakan indikator kinerja menurut Mathis dan Jackson (2006) yang 

meliputi lima indikator yaitu: kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, 

kehadiran, dan kerjasama tim. Persamaan peneliti terdahulu dengan 

peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan variabel disiplin kerja, 
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motivasi dan kinerja serta sama-sama menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda.  

c. Pada penelitian Widayaningtyas (2016) telah ditemukan perbedaan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti terletak pada objek 

penelitian yaitu penelitin terdahulu melaksanakan penelitian di PT. 

Macanan Jaya Cemerlang Klaten. Sedangkan persamaan peneliti 

terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan 

variabel bebas disiplin kerja dan motivasi serta sama-sama menggunakan 

alat analisis regresi linier berganda.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja  

Kinerja pada dasarnya memiliki banyak arti berdasarkan sudut 

pandang atau pendapat para ahli. Rivai (2005) mengemukakan kata 

kinerja, jika dilihat asal katanya adalah terjemahan dari kata performance 

yang berasal dari akar kata to perform yang berarti melaksanakan atau 

menyempurnakan tanggung jawab. Menurut Mathis dan Jackson (2006) 

kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan 

dalam mengemban pekerjaannya. Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2004).  

Menurut Hasibuan (2003) kinerja adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 
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dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, 

dan kesungguhan serta waktu. Kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan 

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

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

Dari beberapa pengertian di atas, yang digunakan landasan dalam 

penelitian ini adalah pendapat Mathis dan Jackson (2006) yang 

mengemukakan kinerja karyawan adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh karyawan dalam mengemban pekerjaannya yang 

didasarkan atas kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kehadiran, dan 

kemampuan bekerja sama. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Menurut Mathis et al. (2001) faktor-faktor yang memengaruhi 

kinerja individu, yaitu: kemampuan mereka, motivasi, dukungan yang 

diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan 

mereka dengan organisasi.  

Menurut Wirawan (2009), kinerja karyawan atau pegawai 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:  

1) Faktor lingkungan eksternal seperti kehidupan ekonomi, kehidupan 

politik, kehidupan sosial, budaya dan agama masyarakat, dan 

kompetitor.  
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2) Faktor internal karyawan seperti bakat dan sifat pribadi, kreativitas, 

pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, pengalaman kerja, 

keadaan fisik, keadaan psikologi (etos kerja, disiplin kerja, motivasi 

kerja, semangat kerja, sikap kerja, stres kerja, keterlibatan kerja, 

kepemimpinan, kepuasan kerja, dan keloyalan).  

3) Faktor lingkungan internal organisasi seperti visi, misi, dan tujuan 

organisasi, kebijakan organisasi, bahan mentah, teknologi, strategi 

organisasi, sistem manajemen, kompensasi, kepemimpinan, modal, 

budaya organisasi, iklim organisasi dan rekan kerja. 

b. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja karyawan menurut Mathis dan Jackson(2006) 

adalah sebagai berikut:  

1) Kuantitas, yaitu jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

Kuantitas yang diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah 

aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya. 

2) Kualitas, yaitu ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi. Tingkat 

dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna dalam 

arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, 

maupun memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu 

aktivitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas 

terhadap ketrampilan dan kemampuan pegawai. 
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3) Ketepatan waktu, yaitu dapat menyelesaikan pada waktu yang telah 

ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas 

yang lain. 

4) Kehadiran, yaitu keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan sesuai 

dengan jam kerja. 

5) Kemampuan bekerja sama, yaitu kemampuan seorang tenaga kerja 

untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan 

suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai 

daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

2. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku 

(Hasibuan,2010). Menurut Moenir (2006), disiplin adalah suatu bentuk 

ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah 

ditetapkan. Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum 

bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan 

bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan 

menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi 

(Simamora, 2004). 

Disiplin harus ditumbuhkembangkan agar tumbuh pula ketertiban 

dan efisiensi. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung 

jawab seseorang terhadap tugas – tugas yang diberikan kepadanya. Hal 

ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan 
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perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Seorang manajer dikatakan 

efektif dalam kepemimpinannya, jika para bawahannya berdisiplin baik. 

Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik adalah hal 

yang sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhinya (Hasibuan, 

2003). 

Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan 

penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik di 

perusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, 

efisiensi, dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Jelasnya perusahaan sulit mencapai tujuannya, jika karyawan tidak 

mematuhi peraturan – peraturan perusahaan tersebut. Kedisiplinan suatu 

perusahaan dikatakan baik, jika sebagian besar karyawan menaati 

peraturan – peraturan yang ada (Hasibuan, 2003). 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi 

perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit 

perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah 

kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

a. Indikator Disiplin Kerja  

Menurut Hasibuan (2010), indikator disiplin kerja adalah: 

1) Mematuhi semua peraturan perusahaan  

2) Penggunaan waktu secara efektif  

3) Tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas  
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4) Tingkat absensi  

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar 

manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para 

karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga 

diperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi karyawan akan diperoleh 

suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat 

kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, karyawan 

dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat 

mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi 

terwujudnya tujuan organisasi.  

3. Motivasi Kerja 

Motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 

mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias 

mencapai hasil yang optimal. Menurut Sutrisno (2009) motivasi adalah 

kekuatan yang mendorong seorang karyawan yang menimbulkan dan 

mengarahkan pada perilaku. Motivasi semakin penting karena manajer 

membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan 

baik dan terintegrasi kepada tujuan yang ditentukan (Hasibuan, 2003). 

Menurut Robbins (2012) motivasi sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai 

tujuannya.Supardi dan Anwar (2004) mengatakanmotivasi adalah 
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keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu 

untuk melakukan kegiatan – kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.  

Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu 

perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi, 

motivasi bukanlah yang dapat diamati tetapi adalah hal yang dapat 

disimpulkan adanya karena sesuatu yang tampak. Berdasarkan 

pengertian motivasi dari beberapa pendapat diatas, motivasi merupakan 

faktor pendorong yang dapat menciptakan semangat kerja karyawan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, orang – orang 

yang termotivasi akan melakukan usaha yang lebih besar daripada yang 

tidak. 

a. Teori Motivasi 

Teori motivasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

teori motivasi prestasi yang dikemukakan oleh David McClelland 

(dalam Sutrisno, 2009). Menurut teori ini, ada tiga komponen dasar 

yang dapat digunakan untuk memotivasi orang bekerja, yaitu 

kebutuhan akan: 

1) Need for Need for achievement (kebutuhan untuk berprestasi), 

merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur 

berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang. Kebutuhan 

ini, berhubungan erat dengan pekerjaan, dan mengarahkan tingkah 

laku pada usaha untuk mencapai prestasi tertentu.  
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2) Need for affiliation (kebutuhan hubungan), merupakan kebutuhan 

akan kehangatan dan sokongan dalam hubungannya dengan orang 

lain. Kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan 

hubungan secara akrab dengan orang lain.  

3) Need for power (kebutuhan kekuasaan), kebutuhan untuk menguasai 

dan mempengaruhi terhadap orang lain. Kebutuhan ini, 

menyebabkan orang yang bersangkutan tidak atau kurang 

memperdulikan perasaan orang lain. 

b. Indikator Motivasi Kerja  

Sebagaimana teori Motivasi Prestasi yang dikemukakan oleh 

McClelland (dalam Sutrisno, 2009) indikator motivasi kerja 

berdasarkan teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Need for achievement (kebutuhan untuk berprestasi) 

Kebutuhan untuk mencapai sukses, yang dapat dilihat pada tingkah 

laku tiap individu yaitu: tanggung jawab, keunggulan dalam bekerja, 

dan menyukai pekerjaan. 

2) Need for affiliation(kebutuhan hubungan) 

Kebutuhan persahabatan mengarahkan pada tingkah laku tiap 

individu yaitu: menjalin keakraban dengan orang lain, memiliki rasa 

sosial yang tinggi, melakukan pekerjaan lebih efektif apabila bekerja 

sama dengan orang lain dalam suasana lebih kooperatif, mencari 

persetujuan atau kesepakatan dari orang lain.  
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3) Need for power (kebutuhan kekuasaan) 

Kebutuhan untuk menguasai dan mempengaruhi terhadap orang lain 

akan tampak dari adanya persaingan untuk memperoleh kedudukan 

yang diinginkan.  

4. Pengaruh Antar Variabel 

a. Pengaruh Disiplin Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Disiplin merupakan awal dari sebuah penyatuan persepsi, visi, 

maupun misi seseorang sehingga yang dilakukan sesuai dengan prosedur 

atau tata tertib. Disiplin juga salah satu faktor tercapainya tujuan 

perusahaan. Maka tidak heran manajemen dari sebuah perusahaan 

membuat peraturan yang ketat tentang kedisplinan ini. Disiplin juga 

berdampak baik bagi individu-individu yang menjalankannya, karena 

mampu memengaruhi pola pikir, tindakan, perilaku, dan kebiasaan. 

Menurut Moenir (2006) disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan 

menjadi ciri setiap SDM dalam organisasi, karena dengan kedisiplinan 

organisasi akan berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuannya 

dengan baik pula.  

Menurut Susiarto dan Ahmadi (2006), disiplin kerja karyawan 

bagian dari faktor kinerja. Prasetyo (2008) menyatakan bahwa salah satu 

faktor penentu dari efektifitas kinerja adalah disiplin kerja. Disiplin kerja 

harus dimiliki setiap karyawan dan harus dibudayakan di kalangan 

karyawan agar bisa mendukungtercapainya tujuan organisasi karena 
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merupakan wujud dari kepatuhan terhadap aturan kerja dan juga sebagai 

tanggung jawab diri terhadap perusahaan.  

b. Pengaruh Motivasi Kerja dengan Kinerja Karyawan  

Motivasi merupakan salah satu pendorong bagi seseorang agar 

mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

Motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang 

tinggi untuk mencapai tujuan organisasi (Robbin, 2006).  

Hakim (2006) menyebutkan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor motivasi, dimana motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakan seseorang berusaha untuk 

mencapai tujuan atau mencapai hasil yang diinginkan. Latief (2012) 

mengemukakan dengan terbentuknya motivasi yang kuat, maka akan 

dapat membuahkan hasil atau kinerja yang baik sekaligus berkualitas 

daripekerjaan yang dilaksanakannya. Hal ini berarti bahwa setiap 

peningkatan motivasi yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya akan memberikan peningkatan terhadap kinerjanya. 

Penelitian Dieleman (2003) menunjukkan bahwa motivasi 

karyawan dan kinerja karyawan berkorelasi positif. Motivasi yang tinggi 

dari karyawan akan berdampak pada kinerja karyawan yang semakin 

baik dan motivasi bekerja rendah yang dimiliki karyawan akan 

berdampak pada kinerja karyawan yang kurang maksimal.  
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c. Pengaruh antara Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan  

Dalam penelitian Fitrah (2014) menyatakan bahwa disiplin kerja 

dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama (simultan) terhadap kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja, kedua variabel tersebut dapat 

berdampak atau menimbulkan pada peningkatan kinerja karyawan. 

Suatu perusahaan tidak hanya butuh disiplin kerja yang cukup 

baik, melainkan disiplin kerja yang baik atau bahkan sangat baik 

sehingga dapat menghasilkan suatu kinerja karyawan yang baik juga 

serta membantu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan dan 

dapat memajukan perusahaan. Motivasi kerja karyawan yang baik akan 

mendorong karyawan untuk dapat bekerja lebih semangat dan lebih baik 

lagi sehingga hasil yang dicapai juga akan baik.  

Dengan disiplin kerja yang baik dan motivasi kerja yang optimal, 

maka kinerja karyawan akan lebih maksimal. Kinerja karyawan yang 

optimal dapat membawa perusahaan untuk dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya dan menjadi yang lebih baik di tahun-tahun 

selanjutnya. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan 

hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis 

dan jumlah rumusan yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang 
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digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik 

analisis statistik yang akan digunakan (Sugiyono, 2014:42). Adapun teori dan 

hasil penelitian yang digunakan untuk membentuk kerangka pikir dalam 

penelitian ini yaitu, teori dari Mathis dan Jackson (2006) mengungkapkan 

indikator kinerja karyawan meliputi, kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, 

kehadiran, dan kemampuan bekerjasama. 

Peningkatan disiplin kerja menjadi bagian yang penting dalam 

manajemen sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam meningkatkan 

kinerja (Hariandja, 2000). Latief (2012) menyatakan bahwa dengan 

terbentuknya motivasi yang kuat, maka akan dapat membuahkan hasil atau 

kinerja yang baik sekaligus berkualitas dari pekerjaan yang dilaksanakannya. 

Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan motivasi yang dimiliki oleh karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaannya akan memberikan peningkatan terhadap 

kinerjanya. 

Berdasarkan uraian diatas maka disusunlah sebuah kerangka pikir 

sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Bagan 2.1 

Kerangka Pikir hubungan Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan dari kerangka penelitian ini menggambarkan: 

1. H1 : adanya pengaruh dari variabel independen yaitu disiplin kerja (X1) 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen yaitu kinerja 

karyawan (Y) pada karyawan departemen General Affair PT.Inti Dufree 

Promosindo. 

2. H2 : adanya pengaruh dari variabel independen yaitu motivasi kerja (X2) 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen yaitu kinerja 

karyawan (Y) pada karyawan departemen General Affair PT.Inti Dufree 

Promosindo. 

H1 

H3 

H2 

Disiplin Kerja (X1) 

Mematuhi semua peraturan 

perusahaan (X1.1) 

Penggunaan waktu secara 

efektif (X1.2) 

Tanggung jawab dalam 

pekerjaan dan tugas (X1.3) 

Tingkat absensi (X1.4) 

 
 

Motivasi Kerja (X2) 

Kebutuhan untuk berprestasi 

(X2.1) 

Kebutuhan hubungan  

(X2.2) 

Kebutuhan kekuasaan 

(X2.3) 

 
 

Kinerja Karyawan (Y) 

Kuantitas (Y1.1) 

Kualitas (X1.2) 

Ketepatan waktu (X1.3) 

Kehadiran (X1.4) 

Kemampuan bekerjasama (X1.5) 
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3. H3 : adanya pengaruh dari variabel independen yaitu disiplin kerja (X1) 

dan motivasi kerja (X2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja karyawan (Y) pada karyawan departemen General 

Affair PT.Inti Dufree Promosindo. 

D. Perumusan Hipotesis  

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian Arsyenda (2013) menyatakan variabel 

disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka 

dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut:  

H1: Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada departemen General Affair PT.Inti Dufree Promosindo. 

2. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan hasil penelitian Putro (2017) menyatakan variabel 

motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka 

dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H2: Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada departemen General Affair PT.Inti Dufree Promosindo. 

3. Disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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Berdasarkan hasil penelitian Widyaningtyas (2016) menyatakan 

disiplin kerja dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H3: Disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada departemen General Affair PT.Inti 

Dufree Promosindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


