
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil 

kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama (Veithzal, 2005:97). Kinerja 

karyawan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukannya 

promosi atau penetapan gaji bagi perusahaan. Akan tetapi 

bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan dan 

mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan 

kinerja dapat dihindari. 

Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud 

untuk memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas 

rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, 

sehingga perusahaan dapat menetapkan pemberian gaji, 

memberikan promosi, dan dapat melihat perilaku karyawan. 

Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance rating” atau 

“performance appraisal”. Menurut munandar (2008:287), penilaian 

kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, 

dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan 

manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang 

ketenagakerjaan. 

Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan 

pertimbangan bahwa perlu adanya suatu sistem evaluasi yang 

objektif terhadap organisasional. Selain itu, dengan adanya 
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penilaian kinerja, manajer puncak dapat memperoleh dasar yang 

objektif untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi 

yang disumbangkan masing-masing pusat pertanggungjawaban 

kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat 

membentuk motivasi dan rangsangan kepada msing-masing bagian 

untuk bekerja lebih efektif dan efisien. 

 

b. Tujuan Penilaian Kinerja 

Didalam Mangkunegara (2000:10), secara spesifik, tujuan 

penilaian kinerja sebagai berikut: 

1) Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang 

persyaratan kinerja. 

2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, , 

sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, 

atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi 

yang terdahulu. 

3) Memberikan perluang kepada karyawan untuk 

mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan 

meningkatkan kepedulian terhadap karier atau pekerjaan 

yang diembannya sekarang. 

4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa 

depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi 

sesuai dengan potensinya. 

5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang 

sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, 

dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hak 

yang perlu diubah. 

 

c. Kontribusi Kinerja 

Sumber daya manusia memberikan kontribusi kepada 

organisasi yang kebih dikenal dengan kinerja. Menurut Maltis dan 
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Jackson (2002) kinerja karyawan adalah seberapa banyak mereka 

memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain 

termasuk: 

1) Kuantitas Keluaran 

Jumlah keluaran yang seharusnya dibandingkan dengan 

kemampuan sebenarnya. Misalnya: seorang karyawan 

pabrik rokok dibagian produksi hanya mampu 

menghasilkan 250 batang rokok per hari, sedangkan standar 

umum ditetapkan sebanyak 300 batang rokok per hari. Ini 

berati kinerja karyawan tersebut masih dibawah rata-rata. 

2) Kualitas Keluaran 

Kualitas produksi lebih diutamakan dibandingkan jumlah 

output. Misalnya: dari 100 batang rokok yang dihasilkan, 

tingkat kesalahan (cacat) yang ditolerir adalah maksimal 

sebatang rokok. Apabila karyawan mampu menekan angka 

maksimum tersebut maka dikatakan memiliki kinerja yang 

baik. 

3) Jangka Waktu Keluaran 

Ketetapan waktu yang digunakan dalam menghasilkan 

sebuah barang. Apabila karyawan dapat mempersingkat 

waktu proses sesuai dengan standar, maka karyawan 

tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. 

Misalnya: waktu standar yang ditetapkan untuk 

menghasilkan 100 batang rokok adalah 120 menit, jika 

karyawan dapat mempesingkat menjadi 100 menit per 100 

batang, maka kinerja karyawan tersebut dikatakan baik. 

4) Tingkat Kehadiran di Tempat Kerja 

Kehadiran karyawan di tempat kerja sudah ditentukan pada 

awal karyawan bergabung dengan perusahaan, jika 

kehadiran karyawan dibawah standar hari kerja yang 
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ditetapkan maka karyawan tersebut tidak akan mampu 

memberikan kontribusi yang optimal terhadap perusahaan. 

5) Kerjasama 

Keterlibatan seluruh karyawan dalam mencapai target yang 

ditetapkan sangat penting kerjasama yang baik antar 

karyawan akan mampu meningkatkat kinerja. 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Pekerjaan dengah hasil yang tinggi harus dicapai oleh 

karyawan. Mangkunegara (2000:67) menyatakan bahwa ukuran 

yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja antara lain: 

1) Kualitas kerja, yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan 

hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. 

Dengan adanya kualitas kerja yang baik dapat menghindari 

tingkat kesalahan dalam penyeleseian suatu pekerjaan serta 

produktivitas kerja yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi 

kemajuan perusahaan. 

2) Kuantitas Kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan 

dibawah kondisi normal. Kuantitas kerja menunjukkan 

banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu 

waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana 

sesuai dengan tujuan perusahaan. 

3) Tangung jawab, yaitu menunjukkan seberapa besar 

karyawan dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, 

sarana dan prasarana yang dipergunakan serta perilaku 

kerjanya. 

4) Inisiatif, yaitu menunjukkan seberapa besar kemampuan 

karyawan untuk menganalisis, menilai, menciptakan dan 

membuat keputusan terhadap penyelesaian masalah yang 

dihadapinya. 
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5) Kerja sama, yaitu merupakan kesediaan karyawan untuk 

berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain 

secara vertical atau horizontal didalam maupun diluar 

pekerjaan sehingga hasil pekerjaan semakin baik. 

6) Ketaatan, yaitu merupakan kesediaan karyawan dalam 

mematuhi peraturan-peraturan yang melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada 

karyawan. 

 

e. Pengukuran Kinerja 

Menurut Sutrisno (2009), pengukuran kinerja diarahkan 

pada enam aspek yaitu: 

1) Hasil kerja: tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah 

dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan. 

2) Pengetahuan pekerjaan: tingkat pengetahuan yang terkait 

dengan tugas pekerjaan yang ajan berpengaruh langsung 

terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja, 

3) Inisiatif: tingkat inisiatif selama menjalankan tugas 

pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalah-

masalah yang timbul. 

4) Kecakapan mental: tingkat kemampuan dan kecepatan 

dalam menerima insturksi kerja dan menyesuaikan dengan 

cara kerja serta situasi kerja yang ada. 

5) Sikap: tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan. 

6) Disiplin waktu dan absensi: tingkat ketepatan waktu dan 

tingkat kehadiran. 

 

f. Indikator Kinerja Karyawan 

Komponen indikator kinerja karyawan menurut Lazer 

(1977): 
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1) Kemampuan teknis 

a) Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan. 

b) Kemampuan menggunakan metode. 

c) Teknik kerja yang di gunakan karyawan. 

d) Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas. 

e) Pengalaman yang pernah dialami karyawan dengan 

pekerjaan yang sejenis 

f) Pelatihan yang diperoleh karyawan. 

2) Kemampuan konseptual 

a) Kemampuan untuk memahami kompleksitas 

perusahaan. 

b) Penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke 

dalam bidang operasional perusahaan secara 

menyeluruh. 

c) Tanggung jawab sebagai seorang karyawan. 

3) Kemampuan hubungan interpersonal 

a) kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain. 

b) memotivasi karyawan. 

c) melakukan negosiasi. 

d) Pekerjaan yang dihasilkan karyawan 

 

2. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Menurut Moorhead dan Griffin (2013:270), saat ini, secara 

virtual semua orang praktisi dan sarjana punya definisi motivasi 

tersendiri. Biasanya kata-kata berikut ini dimasukkan dalam 

definisi: hasrat, keinginan, harapan, tujuan, sasaran, kebutuhan, 

dorongan, motivasi, dan insentif. 

Secara teknis, istilah motivasi berasal dari kata Latin 

Movere, yang berarti “bergerak”. Arti ini adalah bukti dari definisi 

komprehensif berikut ini:  Motivasi adalah proses yang dimulai 
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dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan 

perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau insentif. 

Dengan demikian, kunci untuk memahami proses motivasi 

bergantung pada pengertian dan hubungan antara kebutuhan, 

dorongan, dan insentif. 

Didalam Ivancevich dan Konopaske (2006:148), terdapat 

empat pendekatan isi yang penting terhadap motivasi: 

1) Hierarki Kebutuhan Maslow 

Inti teori Maslow adalah bahwa kebutuhan tersusun dalam 

suatu hierarki (Maslow dan Kaplan, 1998). Kebutuhan di 

tingkat yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis, dan 

kebutuhan di tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan 

aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut didefinisikan sebagai 

berikut: 

a) Fisiologis (physiological). Kebutuhan akan makanan, 

minuman, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit. 

b) Keamanan dan Keselamatan (safety and security). 

Kebutuhan untuk bebas dari ancaman, diartikan 

sebagai aman dari peristiwa atau lingkungan yang 

mengancam. 

c) Kebersamaan, sosial, dan cinta (belongingness, social, 

and love). Kebutuhan akan pertemanan, afiliasi, 

interaksi, dan cinta. 

d) Harga diri (esteem). Kebutuhan harga diri dan rasa 

hormat dari orang lain. 

e) Aktualisasi diri (self-actualization). Kebutuhan untuk 

memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan secara 

maksimum menggunakan kemampuan, keterampilan, 

dan potensi. 
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2) Teori ERG Alderfer 

Alderfer sepakat dengan Maslow bahwa kebutuhan individu 

diatur dalam suatu hierarki. Akan tetapi, hierarki kebutuhan 

yang dia ajukan hanya melibatkan tiga rangkaian kebutuhan 

(Alderfer, Clayton P;1972): 

a) Eksistensi (existence). Kebutuhan yang dipuaskan 

oleh faktor-faktor seperti makanan, udara, imbalan, 

dan kondisi kerja. 

b) Hubungan (relatedness). Kebutuhan yang dipuaskan 

oleh hubungan sosial dan interpersonal yang berarti. 

c) Pertumbuhan (growth). Kebutuhan yang terpuaskan 

jika individu membuat kontribusi yang produktif atau 

kreatif. 

 

3) Teori Dua-Faktor Herzberg 

Menurut Herzberg dan Synderman (1959), dewasa ini 

mengembangkan teori isi yang dikenal sebagai teori 

motivasi dua-faktor. Kedua faktor tersebut disebut 

dissatisfier-satisfier, motivator hygiene, atau faktor 

ekstrinsik-intrisik,bergantung pada pembahasan dari teori. 

Penelitian awal yang memancing munculnya teori ini 

memberikan dua kesimpulan spesifik. Pertama, adanya 

serangkaian kondisi ekstrinsik, konteks pekerjaan, yang 

menimbulkan ketidakpuasan antarkaryawan ketika kondisi 

tersebut tidak ada. Jika kondisi tersebut ada, kondisi 

tersebut tidak selalu memotivasi karyawan. Kondisi ini 

adalah dissatisfier atau faktor hygiene, karena faktor-faktor 

itu diperlukan untuk mempertahankan, setidaknya, suatu 

tingkat dari “tidak adanya kepuasan”. Faktor-faktor tersebut 

diamtaranya: 

a) Gaji 
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b) Keamanan pekerjaan 

c) Kondisi kerja 

d) Status 

e) Prosedur perusahaan 

f) Kualitas pengawasan teknis 

g) Kualitas hubungan interpersonal antar rekan kerja, 

dengan atasan, dan dengan bawahan. 

Kedua, serangkaian kondisi intrinsik-isi pekerjaan-ketika 

ada dalam pekerjaan, dapat membentuk motivasi yang kuat 

hingga dapat menghasilkan kinerja pekerjaan yang baik. 

Jika kondisi tersebut tidak ada, pekerjaan tidak terbukti 

memuaskan. Faktor-faktor dalam rangkaian ini disebut 

satisfier atau motivator dan beberapa diantaranya adalah: 

a) Pencapaian 

b) Pengakuan 

c) Tanggung jawab 

d) Kemajuan 

e) Pekerjaan itu sendiri 

f) Kemungkinan untuk tumbuh 

Motivator ini secara langsung berkaitan dengan difat 

pekerjan atau tugas itu sendiri. Ketika ada, faktor-faktor ini 

berkontribusi terhadap kepuasan. Hal ini, pada akhirnya 

akan menghasilkan motivasi tugas intrinsik. 

4) Teori Kebutuhan-yang-dipelajari McClelland 

McClelland telah mengakui teori motivasi yang secara 

dekat berhubungan dengan konsep pembelajaran. Yakin 

sebagian besar kebutuhan berasal dari budaya (Harvard 

Business Review, 1962:99). Dinyatakan bahwa ketika 

muncul suatu kebutuhan yang kuat didalam diri seseorang, 

 



15 
 

kebutuhan tersebut memotivasi dirinya untuk menggunakan 

perilaku mendatang kepuasannya. 

Berdasarkan hasil penelitian McClelland, dikembangkan 

serangkaian faktor deskriptif yang menggambarkan 

seseorang dengan kebutuhan yang tinggi akan pencapaian. 

Hal tersebut adalah: 

a) Suka menerima tanggung jawab untuk memcahkan 

masalah. 

b) Cenderung menetapkan tujuan pencapaian yang 

moderat dan cenderung mengambil risiko yang telah 

diperhitungkan. 

c) Menginginkan umpan-balik atas kinerja. 

Kebutuhan akan merefleksi keinginan untuk berinteraksi 

secara sosial dengan orang. Seseorang dengan kebutuhan 

afiliasi yang tinggi menempatkan kualitas dari hubungan 

pribadi sebagai hal yang paling penting, oleh karena itu 

hubungan sosial lebih didahulukan daripada penyelesaian 

tugas. Seseorang dengan kebutuhan kekuasaan yang tinggi, 

di lain pihak, mengkonsentrasi diri dengan mempengaruhi 

orang lain dan memenangkan argumentasi. 

Menurut McClelland dalam Harvard Business Review 

(1962:101), kekuasaan memiliki dua orientasi. Kekuasaan 

dapat menjadi negative pada orang yang berfokus pada 

dominasi dan kepatuhan. Atau kekuasaan dapat menjadi 

positif karena merefleksikan perilaku persuasive dan 

inspirasional. 

Masing-masing teori memberikan pemahaman mengenai 

perilaku dan kinerja. Tidak ada teori yang telah sepenuhnya 

diterima sebagai dasar dalam menjelaskan motivasi. 
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Walaupun beberapa kritikus merasa skeptic, tampak bahwa 

orang memiliki kebutuhan yang dipelajari dan bahwa 

berbagai faktor pekerjaan menghasilkan tingkat kepuasan. 

Masing-masing pedekatan isi berusaha menyajikan 

penjelasan yang paling jelas, paling berarti, dan paling akurat dari 

motivasi. Dalam kenyatannya, masing-masingnya memiliki 

kekuatan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkn oleh 

manajer, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk dari yang 

lainnya, terutama dalam tempat kerja yang beragam saat ini, 

manajer yang pandai akan melihat semua pendekatan ini untuk 

memberikan wawasan yang dapat diterapkan pada tantangan dan 

masalah spesifik. 

 

b. Jenis-jenis Motivasi 

Adapula jenis motivasi yang dikemukakan oleh Gibson dan 

Donnelly (1996:105) ada dua, yaitu: 

1) Motivasi Positif 

Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah 

kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi baik 

ini semangat kerja bawahan akan tinggi karena manusia 

pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. 

2) Motivasi Negatif 

Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan 

hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik 

(prestasi rendah). Dalam memotivasi negative ini semangat 

kerja dalam jangka waktu pendek akan meningkat. Karena 

mereka takut dihukum, tetapi dalam jangka waktu panjang 

akan berakibat kurang baik. 
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Dalam prakteknya kedua jenis motivasi ini sering dilakukan 

oleh manager dan perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan 

seimbang supaya dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

c. Aspek-aspek Motivasi 

Jurgense (dalam Ibrahim, 1999) yang mengadakan 

penelitian di Minneapolis Gas Light Company menemukan 

beberapa aspek yang mendasari timbulnya motivasi kerja, yaitu: 

 

1) Rasa aman (Security) 

Rasa aman atau security adalah dapat melakukan 

pekerjaannya tanpa dibebani resiko yang dapat 

membahayakan diri karyawan. Adanya perasaan aman 

merupakan sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, 

terutama pada saat ia sedang melaksanakan tugas yang 

merupakan tumpuan hidupnya. Perasaan yang aman ini 

meliputi pengertian yang luas, dimana di dalamnya 

termasuk rasa aman ditinjau dari kecelakaan kerja, rasa 

aman dari kelanjutan hubungan kerja atau sewaktu-waktu 

terkena PHK yang tidak dikehendaki. 

2) Kesempatan untuk maju ( Advancement) 

Adalah kesempatan untuk memperoleh posisi yang lebih 

tinggi dari kedudukan sebelumnya. Setiap orang selalu 

menginginkan adanya perkembangan dari usaha yang telah 

dilakukannya. Dengan adanya kesempatan untuk maju itu, 

maka keinginan untuk berkembang tersebut dapat terpenuhi. 

3) Nama baik tempat bekerja (Company) 

Nama baik tempat kerja adalah tempat dimana karyawan itu 

bekerja sudah terkenal dan memiliki nama baik di 

masyarakat. Adanya kebanggan pada tempat dimana 

seseorang bekerja itu akan memberikan keyakinan dan 
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semangat pada dirinya untuk melakukan aktivitas kerjanya 

dengan baik. 

4) Teman Sekerja ( CoWorkers) 

Yaitu teman kerja yang dapat bekerja sama dan berteman 

dengan baik. Kerja sama dan rasa saling menghargai sesame 

rekan sekerja akan memberikan perasaan tenang dan 

membutuhkan persatuan dan keakraban yang dapat 

memperlancar aktivitas kerja. 

5) Jenis pekerjaan (Type of Work) 

Jenis pekerjaan yang dimaksud yaitu kesesuaian pekerjaan 

yang ditangani dengan keinginan karyawan itu sendiri. 

Maksudnya disini adalah adanya kesesuaian antara 

keinginan dan kemampuan karyawan tersebut pada tugas 

yang diberikan, sehingga ia dapat bekerja dengan baik. 

6) Gaji (Pay) 

Gaji yang dirasakan cukup baik dan pantas bagi dirinya 

menurut ukurannya sendiri. Hal ini merupakan kebutuhan 

hidup yang paling mendasar dan merupakan faktor pertama 

bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan dirasakan 

adanya gaji yang cukup baik, maka diharapkan aktivitas 

kerja karyawan ini tidak terhambat oleh pemikiran-

pemikiran bagaimana menghidupi dirinya sendiri dan 

keluarganya. 

7) Atasan (Supervisor) yang menyenangkan 

Atasan yang menyenangkan adalah atasan yang dapat 

membimbing sekaligus disukai oleh bawahannya. Sikap 

ketauladanan yang ditunjukkan oleh atasan kepada bawahan 

merupakan suatu contoh dan dapat memberikan ketenangan 

dan tuntunan bagi karyawan dalam bekerja. 

8) Jam Kerja (Hours) 
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Jam kerja yang tidak terlalu lama dan 

membosankan.kebosanan dan kelelahan yang ditimbulkan 

akibat terlalu lamanya jam kerja, dapat menyebabkan 

perasaan jenuh dan malas, sehingga dapat menurunkan 

gairah kerja karyawan. 

9) Keadaan tempat kerja (Working Condition) yang baik 

Keadaan tempat kerja yang baik misalnya dengan adanya 

kebersihan, pergantian udara dan subu ruangan kerja dalam 

kondisi baik. 

10) Fasilitas-fasilitas lain yang disediakan (Benefits) 

Fasilitas yang dimaksud adalah tersedianya fasilitas-fasilitas 

lain yang terdapat di tempat kerja seperti asuransi 

kesehatan, transportasi, pengobatan gratis, perumahan dan 

lain-lain. Tersedianya fasilitas ini semakin memberikan 

keyakinan bagi karyawan bahwa hidupnya tidak akan disia-

siakan dan menjadi terlantar, sehingga keadaan ini dapat 

menambah kegairahan dalam bekerja. 

 

d. Indikator Motivasi 

Komponen indikator motivasi kerja menurut 

Sastrohadiwiryo (2003), sebagai berikut: 

1) Kinerja 

a) Keinginan seseorang untuk bekerja. 

b) Kebutuhan dapat mendorongnya mencapai sasaran. 

2) Penghargaan 

a) Penghargaan atau pengakuan atas suatu kinerja yang 

telah dicapai seseorang akan menjadi perangsang yang 

kuat. 

b) Kepuasan batin karyawan karena telah berhasil 

menyeleseikan pekerjaannya. 

3) Tantangan 
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a) adanya tantangan merupakan perangsang yang kuat bagi 

manusia untuk mengatasinya. 

b) Penyeleseian masalah yang dihadapi karyawan. 

4) Tanggung jawab 

a) Adanya rasa memiliki akan menimbulkan motivasi 

untuk turut merasa tanggung jawab. 

b) Rasa tanggung jawab dapat memicu karyawan dalam 

mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

5) Keterlibatan 

a) Rasa ikut terlibat dalam suatu proses pengambilan 

keputusan dapat disebut dengan “kotak saran” yang 

dijadikan masukan untuk manajemen perusahaan, 

merupakan perangsang yang kuat untuk karyawan. 

b) Saling menghargai antar karyawan merupakan cara 

untuk bersosialisasi di lingkungan kerja. 

6) Pengembangan 

a) Adaptasi karyawan di lingkungan kerja. 

b) Tingkatan partisipasi karyawan dalam memberikan 

inovasi pada perusahaan. 

c) Sikap saling bekerja sama antar karyawan 

7) Kesempatan 

a) kesempatan untuk maju dalam jenjang karir yang 

terbuka. 

b) Harapan kerja yang lebih baik. 

 

3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin 

Secara etomologis disiplin berasal dari bahasa inggirs 

“diciple” yang berarti pengikut atau penganut pengajaran, latihan 

dan sebagainya. Terdapat beberapa pendapat mengenai disiplin 

kerja yang dikemukakan oleh para ahli. Disiplin kerja didefinisikan 
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berdasarkan beberapa kategori, dianataranya berdasarkan karyawan 

atau pegawai dan berdasarkan manajemen. Berikut adalah 

pendapat para ahli mengenai disiplin kerja berdasarkan karyawan 

yaitu: 

Disiplin kerja dapat diartikan sebagai kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2002:193). 

Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang-

orang yang bergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan-

peraturan yang ada dengan rasa senang hati. Sedangkan kerja 

adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk menggapai 

tujuan yang telah ditetapkannya (Sinunungan, 2005:145) 

Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap, tingkah 

laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan tertulis maupun 

biasa dari suatu perusahaan atau instansi. Dengan demikian setiap 

perusahaan menetapkan atau merumuskan suatu aturan yang 

diberlakukan untuk menjamin terlaksananya mekanisme kerja 

instansi tersebut, untuk menciptakan prosedur kerja yang teratur 

sehingga mencapai tujuan organisasi dengan baik (Nitisemito, 

2001). 

Mengacu pada pengertian di atas, maka seseorang atau 

sekelompok orang dikatakan melaksanakan disiplin apabila 

seseorang atau sekelompok orang tersebut: 

1) Dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya terhadap 

aturan-aturan yang berlaku bagi sebuah organisasi. 

2) Dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya terhadap 

norma-norma yang berlaku bagi sebuah organisasi tersebut. 

3) Dapat menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya dalam 

melaksanakan instruksi-instruksi yang dibuat oleh 

pimpinan. 
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka disimpulkan 

bahwa disiplin kerja merupakan suatu bentuk peraturan yang 

berusaha mengarahkan karyawan atau pegawai untuk mematuhi 

peraturan dalam meningkatkan prestasi kerja dan mencapai tujuan 

organisasi. Suatu organisasi juga sangat membutuhkan disiplin 

kerja dari pegawainya karena dengan mereka merasa sebagai 

bagian dari organisasi tersebut, maka pegawai akan berusaha 

menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi dirinya. 

 

b. Jenis-jenis Disiplin 

Menurut Simamora (2004:750), dijelaskan bahwa jenis-

jenis disiplin adalah sebagai berikut: 

1) Disiplin Preventif 

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong 

para karyawan agar mengikuti berbagai standard an aturan, 

sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. 

Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri 

diantaran para karyawan. Dengan cara ini para karyawan 

menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena 

dipaksa manajemen. 

2) Disiplin Progresif 

Perusahaan bisa menerapkan suatu kebijaksanaan disiplin 

progresif, yang berarti memberikan hukuman-hukuman 

yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang 

berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif 

sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. 

Disiplin progresif juga memungkinkan manajemen untuk 

membantu karyawan memperbaiki kesalahan. 
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3) Displin korektif 

Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk 

menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan 

mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih 

lanjut. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk 

hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan (disciplinary 

action). Sebagai contoh, tindakan pendisiplinan bisa berupa 

peringatan atau skorsing. Berbagai sasaran tindakan 

pendisiplinan, secara ringkas adalah sebagai berikut : 

a) Untuk memperbaiki pelanggaran 

b) Untuk menghalangi para karyawan yang lain 

melakukan kegiata-kegiatan serupa 

c) Untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap 

konsisten dan efektif  

4) Aturan Tungku Panas 

Suatu pedoman yang sangat berguna untuk disisplin 

korektif adalah aturan “kompor-panas”. Aturan ini pada 

hakekatnya menyatakan bahwa tidakan pendisiplinan 

hendaknya mempunyai cirri-ciri yang sama dengan 

hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh 

sebuah kompor panas. Karasteristik-karakteristik tersebut 

adalah bahwa disiplin hendaknya dilakuakan dengan 

peringatan, segera, konsisten dan tidakbersifat pribadi. 

Pada umumnya disiplin kerja akan diperoleh apabila 

pegawai datang ditempat kerja dengan teratur dan tepat pada 

waktunya, mereka berpakaian dengan sopaan saat berada di 

lingkungan organisasi, menggunakan fasilitas dengan hati-hati 

serta menghasilkan jumlah dan kuantitas pekerjaannnya dengan 

sangat baik. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin 

Dalam Rivai (2005), terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan, yaitu: 

1) Kehadiran 

Hal ini menjadi indicator yang mendasar untuk mengukur 

kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin 

kerja rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. 

2) Ketaatan pada peraturan kerja 

Karyawan yang taat pada peraturan kerja tidak akan 

melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti 

pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. 

3) Ketaatan pada standar kerja 

Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawan 

karyawan terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya 

4) Tingkat kewaspadaan tinggi 

Karyawan memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu 

berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam 

bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif 

dan efesien. 

5) Bekerja etis 

Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang 

tidak sopan ke pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang 

tudak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan 

indisipliner, sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud 

dari disiplin kerja karyawan. 

 

d. Tujuan Disiplin 

Menurut Sastrohadiwiryo (2002:291), disiplin yang 

diterapkan memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan 

kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan 
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perusahaan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak, serta 

melaksanakan perintah manajemen. 

2) Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta 

mampu memberikan service yang maksimal kepada pihak 

tertentu yang berkepentingan dengan perusahaan sesuai 

dengan bidang pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

3) Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, 

barang dan jasa perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan 

yang diberikan kepadanya. 

4) Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-

norma yang berlaku pada perusahaan. 

 

e. Indikator Disiplin 

Menurut Hasibuan (2002:194), indikator yang 

mempengaruhi tingkat disiplin pegawai suatu perusahaan, antara 

lain sebagai berikut: 

1) Tujuan dan kemampuan 

a) Kemampuan Karyawan melakukan pekerjaan yang 

diberikan oleh atasan/pimpinan. 

b) Kesesuaian penempatan sub-bagian sesuai dengan 

kemampuan kerja karyawan. 

2) Teladan pimpinan  

a) Sikap pimpinan terhadap karyawan. 

b) Lejujuran pimpinan terhadap karyawan. 

c) Sikap dan tutur kata pimpinan terhadap karyawan. 

3) Balas jasa 

a) Kesesuaian gaji yang diterima karyawan. 

b) Kesejahteraan yang didapat karyawan. 

c) Pemberian fasilitas untuk menunjang kerja karyawan. 

4) Keadilan 
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a) Keadilan perusahaan dalam memberikan balas jasa 

kepada setiap karyawan. 

b) Keadilan perusahaan dalam memberikan 

hukuman/sanksi terhadap karyawan yang melanggar 

peraturan. 

5) Waskat (Pengawasan Melekat) 

a) Keaktifan pimpinan dalam mengawasi setiap pekerjaan 

karyawan. 

b) Pemberian perhatian oleh pimpinan kepada karyawan. 

c) Bimbingan yang diberikan oleh pimpinan kepada 

karyawan. 

d) Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada karyawan 

untuk menghindari kesalahan. 

6) Sanksi hukuman 

a) Pemberian sanksi dan hukuman jika melanggar 

peraturan. 

b) Logisnya sanksi dan hukuman yang diberikan. 

c) Sanksi dan hukuman bersifat membangun bukan 

memberatkan karyawan. 

7) Ketegasan 

a) Tingkat ketegasan pimpinan kepada karyawan yang 

melakukan kesalahan. 

b) Tindakan yang dilakukan pimpinan jika terdapat 

karyawan yang melanggar peraturan. 

8) Hubungan kemanusiaan 

a) Keharmonisan antar karyawan. 

b) Sikap bertoleransi terhadap sesame karyawan. 

c) Kepedulian antar karyawan. 

Dalam menegakkan disiplin bukanlah ancaman atau 

kekerasan yang diutamakan, yang diperlukan adalah ketegasan. 
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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. 

 

B. Penelitian Relevan 

Khairul Akhir Lubis (2008) melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Tujuan 

penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan 

Nusantara IV (Persero) Medan. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

karyawan pimpinan baik pria maupun wanita yang  berjumlah 155 orang. 

Tekhnik pengambilan samplenya menggunakan purposive sampling, yaitu 

tekhnik pengambilan data dengan karakteristik subjek tertentu yaitu 

karyawan pelaksana yang mengikuti pelatihan dan samplenya adalah 

karyawan pimpinan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

dengan menggunakan angket dan study dokumentasi. Model analisis data 

menggunakan regresi linier berganda dan software SPSS. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Nilai deeterminasi (R) diperoleh sebesar 8,81%. Hal ini 

berarti bahwa kemampuan variabel independen (pelatihan dan motivasi 

kerja) menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (kinerja 

karyawan) sebesar 8,81%, sedangkan sisanya merupakan variabel yang 

tidak terungkap. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzilah Salleh, Zaharah Dzulkifli, 

Wan Amalina Wan Abdullah dan Nur Haizal Mat Yakoob yang berjudul 

The Effect of Motivation on Job Performance of State Government 

Employees in Malaysia. Responden 50 pegawai di tiga wilayah 
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pemerintahan dibagian pantai timur  Malaysia diberikan kuesioner tentang 

motivasi kerja dan kinerja karyawan. Dari 150  kuesioner yang disebarkan, 

135 kuesioner telah terisi dan dapat digunakan dalam analisis data dan 

menghasilkan respon 90%. Menurut survey dari lima halaman kuesioner 

mendekati dalam pengukuran motivasi kerja dari tiga variabel: (1) 

Keberhasilan motivasi , (2) Kekuatan motivasi, (3) Aplikasi motivasi. 

Sebagian kuesioner motivasi kerja yang berisi 30 item berisi respon yang 

negative. Dengan pengukuran lima point skala Likert “sangat tidak 

setuju”, “tidak setuju”, “ragu-ragu”, “setuju” dan “sangat setuju”. Bgaian 

kedua dari kuesioner yaitu tentang kinerja karyawan yang berisi (4) 

Penambahan gaji. Faktor 1-3 merupakan variabel independent dan faktor 4 

merupakan variabel dependent. Salam pengolahan data seluruh prosedur 

statistic menggunakan SPSS versi 14.0. Korelasi item analisis dan masing-

masing pegawai menggunakan analisis data survey. Hasilnya, dilihat dari 

strategi manajemen berdasarkan tingkat motivasi pegawai ditemukan 

hubungan positif yang disebabkan oleh kenaikan gaji antara aplikasi 

motivasi dan kinerja karyawan. Kesimpulan dari hasil tersebut, aplikasi 

motivasi dan kinerja karyawan saling berhubungan positif.    

Penelitian yang dilakukan oleh Benny Ganda Wijaya dan 

Soedarmadi berjudul Pengaruh Gaya Kepemimoinan, Motivasi, Pelatihan 

dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Suryamakmur 

Agunglestari Semarang. Responden penelitian berjumlah 112 orang 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Gaya 

kepemimpinan, Disiplin kerja, Motivasi, dan Pelatihan berengaruh positif 

sebesar 0,211; 0,194; 0,41; dan 0,405 dan hasil uji t menunjukkan hasil 

signifikan terhadap Kinerja. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika 

gaya kepemimpinan tersebut lebih ditingkatkan maka terdapat pengaruh 

signifikan 0,003; 0,002; 0,001; dan 0,000 terhadap kinerja. Terdapat 

pengaruh yang positif signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja. 

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika disiplin kerja tersebut lebih 
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ditingkatkan maka terdapat pengaruh positif signifikan terhadap 

peningkatan kinerja. Hasil pengujian tersebut menunjukkan motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Penjelasan tersebut dapat diartikan 

bahwa jika motivasi ditingkatkan, maka terdapat pengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja. Hasil pengujian tersebut menunjukkan pelatihan 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Penjelasan tersebut dapat diartikan 

bahwa jika pelatihan ditingkatkan, maka terdapat pengaruh positif 

terhadap peningkatan kinerja. Hasil uji kelayakan model regresi 

menunjukkan Ho ditolak dan Ha dapat diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja. Hasil 

analisis koefisien determinasi menyatakan bahwa kinerja dapat dijelaskan 

oleh gaya kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi, dan pelatihan sebesar 

81% sedangkan sisanya sebesar 19% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

C. Pengaruh Motivasi (X1) dan Disiplin Kerja (X2) terhadap Kinerja 

Karyawan (Y) 

1. Motivasi (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang 

menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Seseorang sering 

melakukan tindakan untuk suatu hal mencapai tujuan. Motivasi 

mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan, 

agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan ketrampilannya untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan.Menurut Manullang dalam manajemen personalia (1982; 

150), motivasi adalah pemberian kegairahan bekerja kepada karyawan. 

Dengan pemberian motivasi dimaksudkan pemberian daya perangsang 

kepada karyawan yang bersangkutan agar karyawan tersebut bekerja 

dengan segala upayanya. Sedangkan menurut Handoko (2002), 

motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang 
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mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan – kegiatan 

tertentu guna tujuan. 

Motivasi seseorang berawal dari kebutuhan, keinginan dan 

dorongan untuk bertindak demi tercapainya kebutuhan atau tujuan. Hal 

ini menandakan seberapa kuat dorongan, usaha, intensitas dan 

kesediaannya untuk berkorban demi tercapainya tujuan. Dalam hal ini 

semakin kuat  dorongan atau motivasi akan semakin tinggi kerjanya. 

Menurut Mathis (2002; 114), motivasi adalah keinginan dalam diri 

seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya 

orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. 

Memahami motivasi sangatlah penting karena kinerja, reaksi terhadap 

kompensasi dan persoalan sumber daya manusia yang lain dipengaruhi 

dan mempengaruhi motivasi. 

 

2. Disiplin Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Sebagai usaha untuk menjaga tingkat disiplin kerja yang tinggi, 

perusahaan menerapkan sistem pendisiplinan yang juga merupakan 

usaha untuk menegakkan peraturan. Peraturan dibuat perusahaan agar 

kegiatan usaha perusahaan tidak keluar dari tujuannya dan juga untuk 

menjaga ketertiban dalam bekerja. Davis dan Newstrom (1985 : 87) 

menjelaskan disiplin (discipline) sebagai tindakan manajemen untuk 

menegakkan standar organisasi (“discipline is management action to 

enforce organization standards”). Sistem pendisiplinan yang baik akan 

menciptakan suasana kerja yang tertib sehingga karyawan dapat 

bekerja tanpa gangguan. Mondy dan Noe (1996 : 36) tindakan disiplin 

yang efektif akan mendorong individu untuk meningkatkan kinerja 

yang menguntungkan individu tersebut dan tentunya juga organisasi. 

Disiplin kerja pada suatu perusahaan memiliki andil yang sangat 

besar terhadap kinerja karyawan dan pencapaian target serta tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. Prijodarminto (1999 : 43) dalam 

bukunya “Disiplin Kiat Menuju Sukses”, mengartikan disiplin sebagai 
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suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari 

serangkaian prilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Tanpa kinerja yang baik dan 

karyawan yang disiplin pada setiap pegawainya, maka pencapaian 

tujuan dan target perusahaan akan menjadi suatu hal yang sulit untuk 

dilakukan. 

 

3. Motivasi (X1) dan Disiplin Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Terdapat hubungan yang positif antara motivasi dan kinerja 

dengan pencapaian prestasi, artinya karyawan yang mempunyai 

motivasi prestasi yang tinggi cenderung memiliki kinerja yang tinggi, 

sebaliknya mereka yang memiliki kinerja yang rendah dimungkinkan 

karena motivasinya rendah (Munandar, 2001). Kinerja karyawan 

adalah tingkat terhadapnya para karyawan mencapai persyaratan 

pekerjaan (Simamora: 2004). Veithzal Rivai (2005: 15-16) 

menyebutkan bahwa kinerja adalah kesediaan seseorang atau 

kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil 

seperti yang diharapkan. 

Motivasi sangat berperan terhadap kinerja karyawan yang dapat 

meningkatkan semangat kerja karyawan dimana karyawan akan 

bekerja secara maksimal dan menyukai lingkungan kerjanya dengan 

keuntungan yang didapat dalam suatu perusahaan adalah mendapatkan 

penghasilan yang meningkat dari tahun ke tahun apabila motivasi ini 

terus dilakukan. 

Selain motivasi yang dapat berpengaruh dalam kinerja yaitu 

disiplin kerja karyawan. Kedisiplinan yang ditanamkan karyawan akan 

sangat mempengaruhi kesungguhan karyawan dalam bekerja pada 

karyawan yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap 

bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Sikap untuk 

mematuhi dan melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan 
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tanggung jawab merupakan kunci pokok dalam rangka memegang 

tegus kedisiplinan. 

Karyawan yang memiliki disiplin kerja yang baik yaitu disiplin 

terhadap waktu, prosedur kerja dan disiplin terhadap segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pemanfaatan sarasa dan prasarana 

pekerjaan. Jika karyawan tersebut sadar akan tugas dan tanggung 

jawabnya dan melakukan apa yang harus dilaksanakan sesuai aturan 

tata tertib yang berlaku, maka sangat berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan yang bersangkutan. Semakin tinggi kesadaran akan tugas 

dan tanggung jawab dan semakin patuh terhadap peraturan atau tata 

tertib maka diharapkan akan menumbuhkan semangat kerja dan gairah 

kerja, sehingga menciptakan kinerja yang lebih baik. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana yang telah dipaparkan 

dimuka, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengajukan 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Motivasi Kerja 
(X1) 

    Gambar 2.1: Kerangka Penelitian 

Keterangan: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Yaitu variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi variabel lain. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. Motivasi Kerja (X1) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
Disiplin Kerja (X2) 
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b. Disiplin Kerja (X2) 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya 

faktor lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja 

Karyawan (Y). 

 

E. Hipotesis 

Menurut Arikunto (2006:110), Hipotesis berasal dari penggalan 

kata: Hypo” yang berarti “dari bawah” dan “thesa” yang berarti 

“kebenaran”. Jadi Hipotesis merupakan anggapan dasar mengenai suatu 

teori yang bersifat sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji 

dibawah kebenaran atau dapat diuji bila dibuktikan benar atau tidaknya 

penelitian perlu mengadakan penelitian. 

Dari keterangan teori dan kerangka pemikiran yang diuraikan 

diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada PT. SOMIN Surakarta Tahun 2015. 

b. Ada pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi pada PT. SOMIN Surakarta Tahun 2015. 

c. Ada pengaruh antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi pada PT. SOMIN Surakarta Tahun 

2015. 

 

 


