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Oktavia Farida Asmono. A210110089. Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT. 
SOMIN Surakarta Tahun 2015. 2) Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja 
karyawan terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT. SOMIN Surakarta 
Tahun 2015. 3) Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap 
kinerja karyawan bagian produksi di PT. SOMIN Surakarta Tahun 2015. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif assosiatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan di PT. SOMIN Surakarta. Populasi diambil sebanyak adalah 40 karyawan. 
Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket 
sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 4,907 + 0, 
260  X1 + 0, 342 X2. Persamaan menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi 
oleh motivasi dan disiplin kerja. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) ”Ada pengaruh 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT. SOMIN Surakarta 
Tahun 2015 ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,060 > 2,042 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,046 dengan sumbangan efektif sebesar 20,4%. 2) “ Ada pengaruh disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT. SOMIN Surakarta Tahun 2015 ” 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 
bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,435 > 2,042 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 
dengan sumbangan efektif sebesar 37,1%. 3) “ Ada pengaruh motivasi kerja dan 
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT. SOMIN Surakarta 
Tahun 2015 ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier 
ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 25,057 > 3,320 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,575 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja secara 
bersama-sama terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT. SOMIN Surakarta 
Tahun 2015 adalah sebesar 57,5%, sedangkan 42,5% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: motivasi,disiplin dan kinerja karyawan. 

 



PENDAHULUAN 

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan 

yang bergerak dibidang pabrikan maupun jasa akan berusaha untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu hal yang harus diperhatikan 

bersama yaitu bahwa keberhasilan berbagai aktivitas didalam perusahaan 

dalam mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada keunggulan teknologi, 

dana operasi yang tersedia, sarana dan prasaran yang dimiliki, melainkan juga 

tergantung pada aspek sumber daya manusia. 

Aspek sumber daya manusia dalam suatu perusahaan antara lain 

kinerja karyawan. Kinerja karyawan suatu perusahaan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu  motivasi dan disiplin di lingkungan pekerjaan. Kinerja 

merupakan hasil kerja yang telah dicapai seseorang sesuai dengan tugas dan 

perannya sesuai dengan tujuan organisasi yang dihubungkan dengan standar 

kinerja tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. 

keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak 

ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan komitmennya 

terhadap bidang yang ditekuni. Komitmen organisasional menunjukkan suatu 

daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu 

bagian organisasi. 

Keberhasilan kinerja karyawan dapat dilihat dari sebuah penilaian 

sistematis atas individu karyawan mengenai prestasinya dalam pekerjaannya 

dan potensinya untuk pengembangan kinerja (Dale, 1962:257). Dengan 

potensi yang dimiliki masing masing karyawan  dapat dikembangkan dalam 

suatu kegiatan yang mampu menggugah minat kerja dan sikap disiplin pada 

karyawan suatu perusahaan. Hal ini dapat dicerminkan pada karyawan yang 

memiliki motivasi untuk apa dia bekerja dan sikap disiplin yang dimilikinya 

untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal. 

Motivasi yang kuat akan menghasilkan sadar kerja yang kuat pula, 

dengan kata lain seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi akan apa yang 



diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang melakukan 

semua pekerjaan dengan tekun. Ketekunan merupakan komponen penting 

dari motivasi, ini merujuk pada berapa lama seseorang akan terus 

memberikan usaha mereka. Beberapa orang menunjukkan perilaku mereka ke 

arah yang tepat untuk melakukan hal tersebut dengan tingkat intensitas yang 

tinggi, tetapi hanya untuk periode waktu yang singkat, maka perlu 

diciptakannya lingkungan kerja dimana motivasi karyawan disalurkan kearah 

yang benar pada tingkat intensitas yang sesuai dan berkesinambungan selama 

beberapa waktu (Ivancevich, 2006:145). 

Dewasa ini, terbentuk setidaknya oleh tiga komponen yang berbeda. 

Arah merujuk pada apa yang dipilih untuk dilakukan oleh seorang individu 

ketika disajikan sejumlah tindakan alternative. Intensitas merujuk pada 

kekuatan dari respon individu ketika pilihan arah dibuat. Ketekunan merujuk 

pada kekuatan perilaku, atau berapa lama seseorang akan mendedikasikan 

usaha (Konopaske, 2006:167). Dengan ketiga komponen tersebut, seseorang 

dapat secara langsung mendisiplinkan diri sebagaimana melakukan suatu 

pekerjaan dengan harapan yang tinggi.  

Disiplin kerja merupakan bentuk ketaatan dan perilaku seseorang 

dalam mematuhi ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan tertentu 

yang berkaitan dengan pekerjaan, dan diberlakukan dalam suatu organisasi 

(Evanita:2011). Hilangnya disiplin kerja akan berpengaruh terhadap efisiensi 

kerja dan efektivitas tugas pekerjaan. Jika kedisiplinan tidak ditegakkan maka 

kemungkinan tujuan yang ditetapkan tidak akan dapat dicapai secara efektif 

dan efisien. Sebagai gambaran apabila suatu perusahaan hanya 

memperhatikan tentang pendidikan, keahlihan dan teknologi tanpa 

memikirkan disiplin kerja karyawan, maka pendidikan, keahlian dan 

teknologi yang tinggi sekalipun tidak akan menghasilkan produk yang 

maksimal bila yang bersangkutan tidak dapat memanfaatkannya secara 

tertaur dan mempunyai kesungguhan disiplin kerja yang tinggi. 

Hal ini menekankan pada bantuan kepada pegawai untuk 

mengembangkan sikap yang layak terhadap pekerjaannya. Disiplin 



merupakan suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri 

yang menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada 

keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari 

pekerjaan dan tingkah laku (Asmiarsih 2006:23). 

Menurut Gary Dessler (2007:194), tujuan disiplin ialah untuk 

mendorong karyawan berperilaku hati-hati dalam pekerjaan (berhati-hati 

didefinisikan sesuai peraturan dan perundang-undangan). Dengan perilaku 

penuh kehatia-hatian tersebut karyawan memiliki tanggungjawab besar 

terhadap pekerjaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Dalam menegakkan 

disiplin bukanlah ancaman atau kekerasan yang diutamakan, yang perlu 

diperlukan adalah ketegasan. Ketegasan dan keteguhan di dalam 

melaksanakan peraturan merupakan modal utama dan syarat mutlak untuk 

mewujudkan disiplin kerja. Pada dasarnya disiplin kerja bertujuan untuk 

menciptakan suatu kondisi yang teratur, tertib dan pelaksanaan pekerjaan 

dapat terlaksana sesuai dengan rencana sebelumnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dan dapat 

dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis dan dapat mencapai tujuan. Menurut 

Sugiyono (2010:2), “Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif, dimana data yang diperoleh 

berasal dari angket atau data dan dokumentasi untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan variabel peneliti. Penelitian ini dilakukan pada seluruh  karyawan bagian 

produksi di PT. SOMIN Surakarta Tahun 2015. Pengambilan sampel menurut 

Sugiyono (2010:116) dengan taraf kesalahan 5% sejumlah 40 karyawan dari seluruh 

populasi karyawab dan menggunakan penelitian populasi yaitu penelitian dilakukam 

dari seluruh populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

karyawan bagian produksi di PT. SOMIN Surakarta Tahun 2015. 



Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumentasi. 

Variabel dalam penelitan ini terdiri dari variabel terikat yaitu kinerja karyawan (Y), 

dan variabel bebas yaitu motivasi (X1) dan disiplin kerja karyawan (X2). Uji 

instrument yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dimana diperoleh 

hasil try out dari item-item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya 

diujicobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 15 karyawan bagian produksi di 

PT. BARTECH Surakarta 2015 di luar sampel dalam populasi yang sama, dengan 

hasil semua butir pertanyaan valid dan reliabel. 

Uji prasyarat analisis yang digunakan yaitu uji normalitas dan uji linieritas. 

Tehnik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, 

koefisien determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data  motivasi  kerja  diperoleh  dengan  teknik  angket  yang  terdiri  dari  15 

pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 60, 

nilai  terendah  sebesar  39,  rata‐rata  sebesar  48,20,  median  sebesar  48,  modus 

sebesar  47  dan  standar  deviasi  sebesar  4,334  serta  varian  sebesar  18,779.  Data 

disiplin kerja diperoleh dengan metode angket, yang terdiri dari 22 pertanyaan. Dari 

hasil  analisis  dan  perhitungan  diperoleh  nilai  tertinggi  sebesar  88,  nilai  terendah 

sebesar  58,  rata‐rata  sebesar  70,43, median  sebesar  70, modus  sebesar  69  dan 

standar deviasi  sebesar 5,486  serta varian  sebesar 30,097. Data kinerja karyawan 

diperoleh  dengan    metode  angket,  yang  terdiri  dari  13  pertanyaan.  Dari  hasil 

analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 52 nilai terendah sebesar 

35,  rata‐rata  sebesar  41,53, median  sebesar  42, modus  sebesar  42  dan  standar 

deviasi sebesar 3,665 serta varian sebesar 13,435. 

Uji normalitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah data yang berasal dari 

populasi  berdistribusi  normal  atau  tidak. Uji  normalitas  data  dalam  penelitian  ini 

menggunakan metode  Lilliefors melalui  uji  Kolmogorov‐  Smirnov  dalam  program 



SPSS  for Windows  versi  15.  Untuk menerima  atau menolak  asumsi  kenormalan 

adalah dengan membandingkan L0 dengan angka kritis yang diambil dari daftar nilai 

kritis uji  Lilliefors pada taraf signifikansi 0,05. Kriteria data berdistribusi normal jika 

L0 < Ltabel maka H0 diterima atau nilai probabilitas signifikansinya > 0, 05.  

Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel 
Haga L0 

Sig. Kesimpulan 
L0 L(0, 05; 40) 

X1 

X2 

Y 

0, 091 

0, 134 

0, 119 

0, 140 

0, 140 

0, 140 

0, 200 

0, 084 

0, 163 

Normal 

Normal 

Normal 

 

Dari Tabel 4.8 di atas dapat diketahui harga L0 masing‐masing variabel lebih 

kecil dari Ltabel dan nilai probabilitas signifikansi > 0, 05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data sampel dari masing‐masing variabel berdistribusi normal. 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel 

bebas  dengan  variabel  terikat  berupa  garis  lurus  (hubungan  linier)  atau  tidak. 

Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk linier jika Fhitung 

< Ftabel  atau nilai probabilitas signifikansi >0, 05. Adapun ringkasan hasil uji linieritas 

adalah sebagai berikut: 

Rangkuman Hasil Uji Linieritas 

Variabel 

yang diukur 

Harga F 
Sig. Kesimpulan 

Fhitung Ftabel 

X1Y 

X2Y 

0,672 

0,749 

F(0, 05; 16, 22)  = 2,150 

F(0, 05; 12, 26)  = 2,160 

0,789 

0,693 

Linier 

Linier 

 

Dari Tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa harga Fhitung masing-masing 

variabel yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai probabilitas signifikansi > 0, 05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas 

dengan variabel terikat berbentuk linier. 



Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program SPSS 15.0 

diperoleh nilai kofisien determinasi (R2) sebesar 0,575. Arti dari koefisien ini adalah 

bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel motivasi dan disiplin kerja 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT. SOMIN 

Surakarta Tahun 2015 adalah sebesar 57,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel motivasi kerja memberikan 

sumbangan relatif sebesar 35,4% dan sumbangan efektif 20,4%. Disiplin kerja 

memberikan sumbangan relatif sebesar 64,6% dan sumbangan efektif 37,1%. 

Berdasarkan besarnya sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel disiplin 

kerja mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap prestasi belajar dibandingkan 

dengan variabel motivasi kerja.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari persamaan 

regresi linier sebagai berikut Y = 4,907 + 0, 260  X1 + 0, 342 X2, berdasarkan 

persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel 

independen bernilai positif, artinya variabel motivasi dan disiplin kerja berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel motivasi kerja (b1) adalah sebesar 0,260 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear ganda untuk variabel 

motivasi kerja (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,060 > 2,042 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,046 dengan sumbangan relatif sebesar 35,4% dan sumbangan efektif  

20,4%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

motivasi kerja akan semakin tinggi kinerja karyawan. Sebaliknya semakin rendah  

motivasi kerja, maka semakin rendah pula kinerja karyawan. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

disiplin kerja (b2) adalah sebesar 0,342 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan uji t untuk variabel disiplin kerja (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,435 



> 2,042 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan relatif  sebesar 

64,6% dan sumbangan efektif  37,1%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin baik disiplin kerja akan semakin tinggi kinerja karyawan, 

demikian pula sebaliknya semakin rendah disiplin kerja akan semakin rendah kinerja 

karyawan. 

Hasil uji hipotesis ketiga Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda 

atau uji F diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 25,057 > 3,320 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti motivasi dan disiplin kerja secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan 

kombinasi motivasi dan disiplin kerja akan diikuti peningkatan kinerja karyawan, 

sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi variabel motivasi dan disiplin kerja 

akan diikuti penurunan akan kinerja karyawan. Sedangkan koefisien determinasi 

yang diperoleh sebesar 0,575, arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan adalah sebesar 57,5% sedangkan 42,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

KESIMPULAN  

  Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. ”Ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi di 

PT. SOMIN Surakarta Tahun 2015 ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,060 > 

2,042 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,046 dengan sumbangan efektif 

sebesar 20,4%. 

2. “ Ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi di 

PT. SOMIN Surakarta Tahun 2015 ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,435 > 



2,042 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan efektif 

sebesar 37,1%. 

3. “ Ada pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi di PT. SOMIN Surakarta Tahun 2015 ” dapat diterima. Hal 

ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel, yaitu 25,057 > 3,320 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,575 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT. SOMIN Surakarta Tahun 

2015 adalah sebesar 57,5%, sedangkan 42,5% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 
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