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PENGARUH KOMUNIKASI DAN DISIPLIN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MEDIASI

SEBAGAI MOTIVASI KERJA PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Komunikasi Dan
Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Mediasi Sebagai Motivasi
Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Sampel dalam
penelitian ini berjumlah 86 karyawan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Boyolali dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Teknik
pengambilan sampel dengan metode non probability sampling. Teknik analisa
data menggunakan Analisis Regresi linier berganda . Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa : 1) Komunikasi, dan disiplin kerja memiliki pengaruh
signifikan terhadap motivasi kerja. 2) komuniaksi dan disiplin kerja memiliki
pengaruh terhadap kinerja karyawan. 3) motivasi dapat memediasi hubungan
komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja.

Kata kunci : komuniaksi, disiplin, motivasi, dan kinerja karyawan.

ABSTRACT
This study aims to analyze the Effect of Communication and Work

Discipline on Employee Performance with Mediation as Work Motivation in the
Regional Financial Board of Boyolali Regency. The sample in this study
amounted to 86 employees of the Boyolali District Financial Board using a
questionnaire for data collection. The sampling technique used non-probability
sampling method. Data analysis techniques using multiple linear regression
analysis. The results of this study indicate that: 1) Communication and work
discipline have a significant influence on work motivation. 2) communication and
work discipline have an influence on employee performance. 3) motivation can
mediate the relationship of communication and work discipline to performance.

Keywords: communication, discipline, motivation, and employee performance.



2

1. PENDAHULUAN

Pada Karyawan adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh

perusahaan, meskipun berbeda dengan mesin yang juga dimiliki oleh perusahaan

(Haris et., al. 2018). Karyawan untuk suatu organisasi adalah aset paling penting

yang harus dimiliki dan dianggap oleh manajemen. Manusia bermuara pada

kenyataan bahwa manusia (manusia) adalah elemen yang selalu ada dalam

organisasi. Manusia menciptakan keberhasilan, melakukan inovasi, dan mencapai

tujuan organisasi. Sumber daya manusia memicu kreativitas di setiap organisasi.

Tanpa sumber daya manusia yang efektif tidak mungkin bagi organisasi untuk

mencapai tujuannya. Sumber daya manusia membuat sumber daya organisasi

lainnya berjalan.

Mangkunegara (2009) mendefinisikan kinerja dalam pekerjaan (prestasi

kerja) sebagai hasil kerja secara kuantitatif dan kuantitatif, seperti yang telah

dicapai oleh karyawan dalam bekerja berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.

Peningkatan hasil kerja yang sedang berlangsung membutuhkan sumber daya

manusia dengan kinerja tinggi. Karyawan yang memiliki sikap pengabdian,

disiplin dan kemampuan profesional sangat mungkin memiliki kinerja dalam

melaksanakan tugas sehingga lebih efisien dan efektif (Haris et., al. 2018).

Karyawan profesional yang dapat didefinisikan sebagai pandangan untuk selalu

berpikir, bekerja keras, bekerja penuh waktu, disiplin, kejujuran, kesetiaan, dan

dedikasi terhadap kesuksesan pekerjaannya. Untuk mencapai pemimpin organisasi

disiplin kerja yang tinggi harus memperhatikan pekerjaan karyawan.

Di lingkungan internal organisasi, fungsi manajemen SDM yang efektif

oleh pimpinan organisasi merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan

kinerja SDM. Komunikasi dan motivasi yang terbangun sebagai determinan

kinerja SDM harus mendapatkan prioritas tertinggi dalam manajemen sumber

daya manusia. Kinerja karyawan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali

adalah manifestasi penting dari kontribusi Pemda dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab mereka dalam mengatur, mendukung, dan mengawasi konstruksi.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali harus memperhatikan masalah ini

dan menetapkan strategi yang tepat bagaimana mendorong kinerja karyawan
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melalui berbagai kebijakan yang relevan yang memungkinkan pengembangan

faktor kapasitas, yaitu kompetensi, serta faktor motivasi, yaitu disiplin dan

motivasi karyawan. Namun dipastikan apakah strategi memberdayakan karyawan

dengan meningkatkan kompetensi dan disiplin dapat mendorong motivasi dan

benar-benar dapat berimplikasi pada kinerja karyawan dengan cara yang lebih

baik.

Penelitian yang dilakukan oleh  Suyanto (2018) menyatakan disiplin

merupakan kendala dalam memperkuat motivasi kerja dan juga kinerja lebih

dipengaruhi oleh disiplin. Lutfi et., al. (2018) menunjukkan bahwa pengaruh

disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja melalui motivasi lebih

kecil daripada pengaruh langsung sehingga dapat dikatakan bahwa variabel

motivasi tidak sebagai variabel intervening.

Menurut pengamatan yang dilakukan masih ada masalah yang ditemukan

di lokasi penelitian yaitu di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali,

diantaranya ada beberapa karyawan yang disiplin kerjanya rendah dilihat dari

ketidakhadiran, karyawan terlambat datang, dari observasi dan informasi

diperoleh masih ditemukan semangatnya untuk menjalankan aktivitas masih

rendah, dan itu menunjukkan rendahnya kinerja sebagian karyawan terhadap

organisasi. Disiplin ketenagakerjaan adalah bentuk perilaku untuk mematuhi

ketentuan atau peraturan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan dan diterapkan

dalam suatu organisasi. Disiplin ketenagakerjaan perlu dimiliki oleh setiap orang

bahwa kehidupan dapat membuat organisasi aman, teratur, dan lancar. Hilangnya

disiplin kerja akan mempengaruhi efisiensi kerja dan efektivitas tugas pekerjaan

jika disiplin kerja tidak ditegakkan maka kemungkinan tujuan yang ditetapkan

tidak akan tercapai secara efektif dan efisien.

Motivasi kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah

komunikasi yang baik dengan organisasi. Menurut Rajh (2012), komunikasi

internal memberikan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan semua praktik

motivasi ideal dalam organisasi. Komunikasi yang efektif telah membantu

meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan di perusahaan. Mendukung

pernyataan itu, Muchlas (2014) menjelaskan, komunikasi juga memunculkan
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motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan hal-hal yang perlu mereka

lakukan, bagaimana mereka perlu melakukan, dan hal-hal yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan kinerja mereka.

Teori lain dari Linkert menjelaskan bahwa jika kita (pemimpin) memiliki

komunikasi yang baik dengan karyawan, mereka akan termotivasi dan produktif

(Littlejohn dan Foss, 2005). Dengan cara lain, komunikasi yang baik antara

pemimpin dan karyawan dapat menciptakan motivasi kerja yang meningkatkan

kinerja yang lebih baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Sopiah (2008) bahwa

komunikasi berfungsi untuk meningkatkan motivasi karyawan fungsi ini berjalan

ketika pemimpin ingin meningkatkan kinerja karyawan.

Komunikasi tidak hanya mampu memengaruhi kinerja karyawan melalui

motivasi, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja karyawan. Tomkins dan

Cheney dalam Littlejohn and Foss (2009) menjelaskan teori kontrol organisasi

seperti yang dinyatakan, pimpinan berkomunikasi dalam suatu organisasi dengan

membangun kontrol atas karyawan. Teori itu menjelaskan bahwa majikan

menggunakan komunikasi untuk mengendalikan kinerja karyawan. Berdasarkan

Muhammad (2011), dengan komunikasi yang efektif, organisasi dapat berjalan

dengan baik dan berhasil. Pernyataan tersebut didukung oleh Bovee dan Thill

(2007) yang menyatakan bahwa jika mereka dapat memiliki perhatian komunikasi

dalam anggota tim sehingga informasi yang diterima cepat dan tepat, karyawan

akan memberikan hasil yang memuaskan dalam bentuk yang lebih baik dan

kinerja optimal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Femi (2014) menunjukkan

hubungan antara komunikasi dan kinerja karyawan sebagai "Komunikasi yang

efektif menciptakan saling pengertian antara pimpinan dan karyawan yang

membantu dalam membangun kerangka kerja di kedua pihak dalam organisasi.

Juga, penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi yang buruk dapat

mempengaruhi kinerja pekerja"

Dalam hal ini penulis ingin membuktikan kebenaran dan tidaknya suatu

organisasi akan berhasil dengan adanya komuinikasi, disiplin kerja dan motivasi

yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini

tertuang dengan judul :
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“Pengaruh Komunikasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja

Karyawan Dengan Mediasi Sebagai Motivasi Kerja Pada Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Boyolali”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bentuknya kuantitatif. Populasi yang dipakai adalah karyawan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dengan sampel penelitian 86

responden. Dengan metode pengambilan sampel non probability dan teknik

analisis data dengan intervening.

Hipotesis:

H1: Komunikasi berpengaruh positif terhadap Motivasi Kerja

H2 : Disiplin kerja memiliki hubungan positif terhadap Motivasi kerja

H3 : Komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

H4 : Disiplin kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja

karyawan

H5 : Motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja

Karyawan.

H6 : Motivasi kerja dapat memediasi hubungan antara komunikasi

terhadap kinerja

H7 : Motivasi kerja dapat memediasi hubungan antara Disiplin kerja

dan Kinerja

Gambar.1 Kerangka Pemikiran

Komunikasi

Motivasi kerja

Disiplin kerja

Kinerja
karyawan
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3. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden

Tabel 1. Jumlah Responden berdasarkan

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

Laki-Laki 49 57%

Perempuan 37 43%

Total 86 100%

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Tabel 2. Jumlah Responden berdasarkan Umur

Usia Jumlah Persentase (%)

19-30 tahun 12 14%

31-40 tahun 26 30.2%

41-50 tahun 29 33.7%

>50 tahun 19 22.1%

Total 86 100%

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Tabel 3. Jumlah Responden berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja Jumlah Persentase (%)

1-3 tahun 10 11.6%

3-5 tahun 3 3.5%

>5 tahun 73 84.9%
Total 86 100%

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020
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Tabel 4. Jumlah Responden berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jumlah Persentase (%)
S2 11 12.8%
S1 44 51.2%
D3 13 15.1%

SLTA 18 20.9%
Total 86 100%

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

3.2 Analisis Data

Tabel 4. Hasil Analisis Data

Persamaan 1 Persamaan 2

Variabel Β t-hitung P value Β t-
hitung

P value

(Constant) 6.255 2.392 0.019 1.805 0.652 0.516

Komunikasi 0.480 4.249 0.000 0.345 2.705 0.008

Disiplin Kerja 0.489 5.385 0.000 0.754 6.980 0.000

Motivasi 0.270 2.401 0.019
R 0,750 0,857

R-Squared 0,562 0,735
F-Hitung 53.255 75.867

Probabilitas F 0,000 0,000
Sumber: data yang diolah, 2020

Y = 6.255 + 0,480X1 + 0,489 X2 + e
Z = 1.805 + 0,345X1 + 0,754 X2 + 0,270Y+ e

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya yang

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh baik secara parsial maupun simultan

antara komunikasi organisasi dan disiplin kerja karyawan terhadap kinerja

karyawan Badan keuangan Daerah. Berikut ini dipaparkan penjelasan atas

jawaban dari hipotesis penelitian.

3.2.1 Pengaruh Komunikasi Terhadap Motivasi Kerja.

Hasil analisis yang dilakukan membuktikan bahwa komunikasi terbukti

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan Badan

Keuangan Daerah Boyolali, yang dapat dibuktikan dari hasil uji – t sebesar 4.249
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dan sig. 0,000 yang diterima pada tingkat sig. ≤ 0,05. Komunikasi adalah proses

menyampaikan informasi dari pengirim kepada penerima pesan secara efektif

(Bangun,2012). Komunikasi berlangsung di dalam dan di antara unit-unit

organisasi, sehingga menjadi dinamis. Dalam organisasi, komunikasi

mempengaruhi setiap individual yang bekerja untuk organisasi (Silalahi,2013).

Oleh karena itu, komunikasi sangat penting dalam organisasi untuk mencapai

tujuannya (Bangun,2012)

Komunikasi yang baik lebih terlihat dari adanya informasi yang

disampaikan bawahan kepada pimpinan dan saran atau masukan yang diberikan

bawahan kepada para pimpinan, sehingga komunikasi yang terjalin lebih memberi

nilai manfaat kepada para pimpinan. Sementara komunikasi yang bermanfaat bagi

karyawan masih terbatas karena informasi yang disampaikan pimpinan dan

sesama rekan kerja masih terbatas. Hal ini yang membuat proses komunikasi

didalam perusahaan masih belum berpihak kepada para karyawan. Kondisi ini

perlu untuk diperbaiki yaitu para pimpinan harus memberikan informasi yang

lengkap dan memberi akses informasi yang luas kepada para bawahannya, agar

nantinya dapat menyelesaikan tugasnya secara baik. Begitupula antar karyawan

harus saling memberi masukan didalam menjalin kerjasama seperti memberi

saling informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan memberi masukan

cara kerja untuk menjalankan suatu tugas agar dapat menghasilkan output kerja

yang lebih baik. Dengan jalinan komunikasi yang lebih baik dan berpihak pada

karyawan maka hal inilah yang akan menumbuhkan motivasi karyawan untuk

bekerja lebih baik.

Komunikasi yang baik lebih terlihat dari adanya informasi yang

disampaikan bawahan kepada pimpinan dan saran atau masukan yang diberikan

bawahan kepada para pimpinan, sehingga komunikasi yang terjalin lebih memberi

nilai manfaat kepada para pimpinan. Sementara komunikasi yang bermanfaat bagi

karyawan masih terbatas karena informasi yang disampaikan pimpinan dan

sesama rekan kerja masih terbatas. Hal ini yang membuat proses komunikasi

didalam perusahaan masih belum berpihak kepada para karyawan. Kondisi ini

perlu untuk diperbaiki yaitu para pimpinan harus memberikan informasi yang
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lengkap dan memberi akses informasi yang luas kepada para bawahannya, agar

nantinya dapat menyelesaikan tugasnya secara baik. Begitupula antar karyawan

harus saling memberi masukan didalam menjalin kerjasama seperti memberi

saling informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan memberi masukan

cara kerja untuk menjalankan suatu tugas agar dapat menghasilkan output kerja

yang lebih baik. Dengan jalinan komunikasi yang lebih baik dan berpihak pada

karyawan maka hal inilah yang akan menumbuhkan motivasi karyawan untuk

bekerja lebih baik

3.2.2 Pengaruh Disiplin kerja Terhadap Motivasi Kerja.

Hasil analisis yang dilakukan membuktikan bahwa disiplin kerja terbukti

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan Badan

Keuangan Daerah, yang dapat dibuktikan dari hasil uji – t sebesar 5.385 dan sig.

0,000 yang diterima pada tingkat sig. ≤ 0,05. Disiplin adalah sikap hormat

terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan, yang ada dalam diri  karyawan,

yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan

dan ketetapan perusahaan (Sutrisno,2012:87). Disiplin karyawan yang baik akan

mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi

penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan.

Kedisiplinan yang ditunjukkan para karyawan lebih terlihat dari tindakan

jujur dalam bekerja sehingga dengan perilaku ini akan mendapatkan penilaian

yang baik dari perusahaan dan hal ini akan menumbuhkan motivasi untuk bekerja

lebih baik di perusahaan. Sedangkan mengenai keinginan untuk menaati peraturan

dan tanggung jawab didalam menjalankan tugas masih perlu ditingkatkan, seperti

lebih konsisten dalam menaati peraturan jam kerja dan lebih maksimal serta

penuh totalitas dalam menjalankan tugas sehingga dapat memenuhi target kerja

yang ditentukan. Dengan kedisiplinan yang lebih tinggi maka tujuan yang ingin

dicapai akan lebih mudah tercapai seperti apabila bekerja secara baik bisa

berkesempatan mendapatkan karir yang lebih baik, sehingga hal inilah yang akan

memotivasi karyawan untuk bekerja secara lebih baik.
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3.2.3 Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja karyawan.

Dari hasil analisis diketahui adanya pengaruh antara komunikasi organisasi

dengan kinerja karyawan Badan Keuangan Daerah. Hal ini sesuai dengan indikasi

yang ada di latar belakang menyangkut komunikasi organisasi yang kurang efektif

menjadi salah satu sebab kinerja yang tidak stabil. Berdasarkan nilai hasil angket

yang diperoleh, diketahui bahwa penyampaian informasi tentang hasil kerja

karyawan adalah instrumen yang mendapat nilai paling kecil. Dengandemikian,

masalah yang paling utama dalam komunikasi organisasi Badan keuangan Daerah

adalah penyampaian informasi hasil kerja terhadap karyawan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, karyawan tidak mengetahui bagaimana kinerjanya,

sehingga tidak ada dorongan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini menunjukan

bahwa  komunikasi organisasi Badam keuangan Daerah yang paling buruk

terletak pada indikator keterbukaan. Hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung

bernilai 2.705. Hasil uji t untuk variabel komunikasi organisasi terhadap kinerja

karyawan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari toleransi

kesalahan α = 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil ini konsisten dengan penelitian

Purwanto (2013) yang menyimpulkan bahwa kinerja karyawan akan optimal

dengan adanya komunikasi organisasi yang efektif dengan koefisien beta standard

0,023 (positif).

3.2.4 Pengaruh disiplin Kerja Terhadap Kinerja karyawan.

Dari hasil analisis diketahui bahwa disiplin kerja karyawan Badam

keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sesuai dengan data

yang ada di latar belakang, bahwa banyak terjadi masalah menyangkut disiplin

kerja karyawan Badam keuangan Daerah. Hal ini terlihat dari hasil nilai angket

yang paling rendah yaitu pada kontribusi karyawan dalam setiap kegiatan,

sehingga output yang dihasilkan tidak sesuai target. Masalah utama menyangkut

disiplin kerja karyawan Badan keuangan Daerah adalah rendahnya kontribusi

karyawan dalam setiap kegiatan. Selain itu, terjadi masalah tentang hadir tepat

waktu, data menunjukan bahwa butir pernyataa hadir tepat waktu menunjukan
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nilai yang kecil, artinya masih ada karyawan Badam keuangan Daerah yang

terlambat, sehingga waktu penyelesaian tugas berkurang dan menyebabkan

kuantitas kerja berkurang. Hal ini menunjukan bahwa masalah utama disiplin

kerja karyawan Badam keuangan Daerah terletak pada indikator kehadiran dan

ketepatan.

Tingginya disiplin kerja karyawan akan berdampak pada kinerja karyawan,

pernyataan tersebut didukung oleh hasil regresi yang menunjukkan adanya

pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji regresi

secara parsial menunjukkan hasil signifikan pada variabel disiplin kerja karyawan

terhadap kinerja sebesar 0,000. t hitung sebesar 6,966. Hasil ini menunjukkan

bahwa disiplin kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil

tersebut konsisten dengan penelitian Reza (2010) yang menyatakan bahwa

disiplin kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan nilai

koefisien sebesar 0,222 dan nilai t hitung 2,665 dengan taraf signifikansi hitung

sebesar 0,009.

3.2.5 Komunikasi, Motivasi dan kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi tidak dapat

memediasi komunikasi terhadap kinerja dikarenakan nilai t hitung = 1.098 lebih

kecil dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,989 maka

dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0.118 tidak signifikan yang berarti

tidak terdapat pengaruh mediasi.

Komunikasi yang baik atau tidak yang ditunjukkan setiap karyawan

terhadap pimpinan merupakan hal keseharian dalam bekerja sehingga karyawan

kurang termotivasi yang berdampak pada kinerja.

3.2.6 Disiplin kerja, Motivasi dan kinerja karyawan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi dapat memediasi

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan karena nilai t hitung = 2.157 lebih besar

dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,985 maka dapat



12

disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0.0612 signifikan yang berarti terdapat

pengaruh mediasi.

Adanya disiplin kerja yang tinggi menjadikan karyawan memiliki motivasi

yang tinggi karena factor kantor yang mendukung sehingga dapat berdampak

lebih terhadap kinerja yang sekarang.

Dengan dipenuhinya tanggung jawab dalam bekerja maka gaji yang sesuai

dengan harapan karyawan sehingga karyawan akan memiliki kinerja yang tinggi.

Dengan demikian, motivasi yang telah diberikan dan disiplin kerja yang tepat

akan meningkatkan kinerja karyawan. Dari sisi motivasi, Locke (2008)

menyebutkan bahwa dengan adanya tujuan yang spesifik akan menumbuhkan

motivasi untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Dengan diberikannya gaji yang

sesuai, bekerja ekstra keras, bekerja dengan tepat dan jumlah pekerjaan secara

tepat, ketertarikan kerja  yang sesuai yang menghasilkan tujuan dan keinginan dari

karyawan untuk mendapatkan.

Umpan balik dari organisasi yang lebih akan membuat kinerja seorang

karyawan menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian dari sisi disiplin kerja Bejo

Siswanto Sastrohadiwiryo (2005) menjelaskan bahwa disiplin kerja merupakan

suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup

menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksisanksi apabila ia

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan adanya

ketaatan dan kepatuhan karyawan terhadap aturan organisasi maka akan dapat

meningkatkan kinerja karyawan.
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4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis data yang telah

dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Ada pengaruh positif dan signifikan antara Komunikasi terhadap Motivasi

Kerja.

b. Ada pengaruh positif dan signifikan antara Disiplin Kerja terhadap motivasi

kerja.

c. Adanya pengaruh antara Komunikasi terhadap kinerja karyawan.

d. Adanya pengaru positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja

karyawan

e. Motivasi Kerja tidak dapat memediasi antara komunikasi terhadap kinerja

karyawan

f. Motivasi Kerja dapat memediasi antara disiplin kerja terhadap Kinerja

karyawan

4.2 Saran

Untuk hasil penelitian menunjukan bahwa adanya komunikasi dan

disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan mediasi

motivasi kerja maka saran yang dapat diberikan:

Bagi pihak BKD: Mengacu pada tingkat efektivitas komunikasi

organisasi yang masuk dalam kategori baik, sebaiknya pimpinan lebih

mengembangkan dan meningkatkan komunikasi organisasi yang ada pada

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali terutama dalam hal

penyampaian informasi tentang hasil kerja karyawan untuk menjadi motivasi

peningkatan kinerja. Dengan adanya komunikasi organisasi yang efektif

diharapkan karyawan lebih memahami tugas yang diberikan. BKD

memberikan informasi secara merata kepada setiap karyawan, termasuk

penjelasan kebijakan-kebijan yang ada dalam kantor. BKD memberikan

pengarahan kepada karyawan dan mengintesifkan komunikasi baik atasan
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dengan karyawan maupun karyawan dengan rekan kerja. Hal ini diharapkan

mampu meningkatkan bahkan menghilangkan komunikasi organisasi dengan

kategori sedang yang masih mencapai 2%, diharapkan dengan komunikasi

norganisasi yang tinggi dapat membangun kerjasama yang baik dan hubungan

interpersonal yang baik serta membantu meningkatkan kinerja. Mengadakan

outbond bersama dengan karyawan dan saling mendukung antar rekan kerja.

Melakukan pengarahan terhadap karyawan untuk meningkatkan motivasi

kerja terhadap karyawan dan menciptakan keharmonisan dalam lingkungan

kerja.

Mengacu pada tingkat disiplin kerja karyawan yang masuk dalam

kategori sedang, sebaiknya BKD memerhatikan hal yang menyangkut disiplin

terutama yang terlihat masih sangat rendah pada butir kontribusi karyawan

dalam setiap kegiatan. Selain itu, BKD juga memerhatikan peraturan, aspek,

perilaku karyawan, pekerjaan dan kondisi kerja, serta perilaku rekan kerja.

BKD dapat memertahankan aturan disiplin yang disanggupi karyawan dan

sesuai dengan kebutuhan kantor. Dalam peraturan disiplin kerja sebaiknya

melakukan reward and punishment, dengan ini diharapkan karyawan akan

lebih termotivasi untuk menjalankan aturan disiplin yang berlaku. Hal ini

diharapkan meningkatkan bahkan menghilangkan disiplin kerja dengan

kategori sedang yang masih mencapai 6%. Selain itu BKD juga harus

melakukan evaluasi kerja, melihat masa kerja dan kemampuan bagi karyawan

yang siap untuk dipromosikan.

Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mengkaji lebih

mendalam mengenai variabel yang akan digunakan dan dilakukan di BKD lain

sehingga dapat mengetahui apakah variabel yang digunakan dapat konsisten

untuk dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan.
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