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ABSTRAK- Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah adakah Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan PT. Hutama Karya 

Infrastruktur Divisi Jalan Tol Palindra. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan PT. Hutama Karya 

Infrastruktur Divisi Jalan Tol Palindra. Penelitian ini 
termasuk penelitian Asosiatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah 150 dengan sampel 97 yang diambil dengan 
teknik proportionate stratified sampling. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini data primer yang 
ddilengkapi data sekunder dan metode pengumpulan data 
kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda, uji F, uji t, dan 
uji Koefisien Determinasi (R2). 
Hasil penelitian mempertlihatkan bahwa adanya Pengaruh 

Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
PT. Hutama Karya Infrastruktur Divisi Jalan Tol Palindra. 
Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis diperoleh 

persamaan regresi linier berganda Y = 2,339 + 0,188 X1  
+ 0,259 X2 secara simultan memperlihatkan ada pengaruh 
motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

dengan nilai Fhitung 16,797 > Ftabel 2,36 dengan signifikasi 

0,000 < α = 0,10. Secara parsial ada pengaruh motivasi 
terhadap kinerja karyawan dengan nilai thitung 2,619 > ttabel 

1,661 dengan signifikasi 0,010 < α = 0,10. Ada  pengaruh 
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dengan nilai thitung 

3,706 > ttabel 1,661 dengan signifikasi 0,000 < α = 0,10. Uji 
koefisien determinasi sebesar 0,248 besarnya konstribusi 
variabel motivasi dan variabel disiplin kerja dalam 
mempengaruhi kinerja karyawan. 

 
Kata Kunci Motivasi, Disiplin Kerja, dan 
Kinerja Karyawan 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Keberhasilan suatu perusahaan di pengaruhi 

oleh kinerja dari para karyawannya. Menurut  

Armstrong dan Baron  (1998: 15) dalam Wibowo 

(2003: 7).  Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 

mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 

perusahaan, kepuasan konsumen dan memberikan 

konstribusi pada ekonomi. Kinerja yang dimiliki 

karyawan dituntut untuk terus meningkat dan 

keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi 

oleh kinerja individu karyawannya dimana setiap 

organisasi maupun perusahaan akan selalu 

berusahan untuk meningkatkan kinerja karyawan, 

dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan tercapai. 

Kinerja ditentukan oleh beberapa faktor 

antara lain Motivasi, menurut Robbins dalam 

Wibowo (2003: 322) Motivasi adalah sebagai 

proses yang menyebabkan intensitas (intensity), 

arah (direction) dan usaha terus menerus 

(persistence) individu menuju pencapaian tujuan. 

Motivasi sangat erat kaitannya dengan kinerja 

karyawan. 

Selain Motivasi, Kinerja juga dipengaruhi 

oleh disiplin kerja. Disiplin dibutuhkan untuk 

menjaga efisiensi dengan mencegah dan 

mengoreksi tindakan-tindakan individu dalam 

iktikad tidak baiknya terhadap kelompok, disiplin 

berusaha untuk melindungi perilaku yang baik 

dengan menetapkan respon yang dikehendaki. 

(Tohardi dalam Sutrisno, 2002: 88). terlihat bahwa 

terjadi penurunan kinerja, progress pada setiap 

tahun yang telah ditentukan tidak mencapai target 

yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

kurangnya kompetensi pada karyawan karena 

penempatan posisi karyawan dalam bekerja tidak 

sesuai seperti tamatan SMA yang belum 

berpengalaman ditempatkan pada posisi 

Administrasi, selain itu kinerja karyawan juga 

disebabkan oleh faktor motivasi dan disiplin kerja.  

Motivasi pada PT. HK khususnya di divisi 

jalan Tol Palindra yang diberikan pada karyawan 

masih kurang sesuai karena kurangnya pemberian 

upah yang adil layak seperti pada saat karyawan 

bekerja lembur tetapi upah yang diberikan tidak 

sesuai dan sering tertunda, hal ini dapat membuat 

karyawan malas untuk bekerja hingga lembur, 

kurangnya perlakuan yang wajar dari atasan seperti 

sikap dari atasan yang kurang mengapresiasi bagi 

karyawan yang memiliki kinerja yang bagus, dan 

juga kurangnya pengakuan atas prestasi karyawan 

yang bekerja dapat mencapai target bahkan 

melebihi ekspektasi perusahaan. Oleh karena itu, 

Hal ini dapat menurunkan semangat kerja 
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karyawan sehingga akan berdampak buruk bagi 

perusahaan tersebut. 

Disiplin kerja melalui teladan pimpinan 

sudah cukup baik namun, masih ada karyawan yang 

kurang mematuhi peraturan yang ada karena sanksi 

hukuman yang diberikan kurang tegas sehingga 

membuat karyawan menjadi menganggap remeh 

sanksi tersebut dan kurangnya penerapan waskat 

pada saat karyawan bekerja dilapangan maupun 

dikantor sehingga terkadang kegiatan para karyawan 

saat bekerja tidak terkontrol dengan baik, hal ini 

dapat mengakibatkan kinerja para karyawan menjadi 

buruk dan berdampak bagi perusahaan. 

 

Kinerja Karyawan 

 Menurut Armstrong dan Baron (1998: 15) 

dalam Wibowo (2014: 7) kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan 

memberikan kontribusi pada ekonomi. Menurut 

Wibowo (2014: 7) kinerja merupakan tentang 

melakukan pekerjaan, bagaimana cara 

mengerjakannya dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Menurut Bambang Kusriyanto 

dalam Mangkunegara (2005: 9) kinerja adalah 

perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta 

tenaga kerja per satuan waktu ( lazimnya per jam).  

Menurut Armstrong dan Baron (1998: 16) 

dalam Wibowo (2014:84) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan antara lain: 

a. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat 

keterampilan, kompetensi yang dimiliki, 

motivasi, dan komitmen individu. 

b. Leadership factors, ditentukan oleh kualitas 

dorongan, bimbingan, dan dukungan yang 

dilakukan manajer dan team leader. 

c. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas 

dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. 

d. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem 

kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi. 

e. Contextual / situational factors, ditunjukkan oleh 

tingginya tingkat tekanan dan perubahan 

lingkungan internal dan eksternal. 

 

Motivasi 

 Menurut Kreitner dan Kinicki (2001: 205) 

dalam Wibowo (2014: 322) motivasi merupakan 

proses psikologis yang membangkitkan dan 

mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan atau 

goal-directed behavior. Menurut Hasibuan (1999) 

dalam Sutrisno (2009: 111) motivasi adalah 

pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi 

dengan segala daya upayanya untuk mencapai 

kepuasan. Menurut Weiner (1990) dalam Elliot et 

al (2000) motivasi didefinisikan sebagai kondisi 

internal yang membangkitkan kita tetap tertarik 

dalam kegiatan tertentu. 

Menurut Sutrisno (2009 : 116) dipengaruhi oleh 

beberapa faktor: 

1. Faktor Intern 

a. Keinginan untuk dapat hidup. 

b. Keinginan untuk dapat memiliki. 

c. Keinginan untuk memperoleh 

penghargaan. 

d. Keinginan untuk memperoleh 

pengakuan. 

e. Keinginan untuk berkuasa. 

2. Faktor ekstern. 

a. Kondisi lingkungan kerja. 

b. Kompensasi yang memadai. 

c. Supervisi yang baik. 

d. Adanya jaminan pekerjaan. 

e. Status dan tanggung jawab. 

f. Peraturan yang fleksibel. 

 

Disiplin Kerja 

 Menurut Singodimedjo (2002) dalam 

Sutrisno (2009: 86) disiplin adalah sikap kesediaan 

dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan 

menaati norma-norma peraturan yang berlaku di 

sekitarnya. Menurut Latainer dalam Soediono 

(1995) yang di kutip oleh Sutrisno (2009: 87). 

Disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang 

didalam tubuh karyawan dan menyebabkan 

karyawan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela 

pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi 

dari pekerjaan dan perilaku. Menurut Siagian 

(2008: 237) kedisiplinan adalah suatu bentuk 

pelatihan yang berusaha memperbaiki dan 

membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku 

karyawan sehingga para karyawan tersebut secara 

sukarela berusaha bekerja secara kooperatif 

dengan para karyawan lain serta menigkatkan 

prestasi kerjanya. 

Hipotesis dalam penelitian ini ada Pengaruh 

Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Hutama Karya Infrastruktur Divisi 

Jalan Tol Palindra. 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian Asosiatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian 

ini dapat berfungsi untuk menjelaskan, 

meramalkan, dan mengontrol suatu gejala pada PT. 
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Hutama Karya Infrastruktur Divisi Jalan Tol Palindra. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT. Hutama Karya Infrastruktur  Divisi 

Jalan Tol Palindra, sebanyak 150 orang. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 97 orang. 

  

 

III. HASIL PENELITIAN 

 

Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel motivasi, 

disiplin kerja, dan kinerja karyawan. 

Setelah dilakukan penganalisisan dengan bantuan 

program SPSS Versi 16.0, diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

Y = 2,339 + 0,188 X1 + 0,259 X2 

Persamaan diatas menunjukkan bahwa, 

variable motivasi dan disiplin kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan PT. HKi. Variabel 

disiplin kerja lebih besar pengaruhnya dibandingkan 

variabel motivasi terhadap kinerja karyawan PT. 

HKi.  

Pengaruh motivasi bernilai positif dengan 

nilai koefisien sebesar 0,188 artinya setiap 

peningkatan variabel motivasi akan mengakibatkan 

peningkatan pada kinerja karyawan dengan asumsi 

disiplin kerja besarnya tetap. Sebaliknya, jika terjadi 

penurunan motivasi akan mengurangi nilai kinerja 

karyawan di PT. HKi. 

Pengaruh dsiplin kerja bernilai positif dengan nilai 

koefisien 0,259 artinya setiap perubahan variabel 

disiplin kerja akan mengakbatkan peningkatan pada 

kinerja karyawan dengan asumsi motivasi besarnya 

tetap. Sebaliknya, jika terjadi penurunan disiplin 

kerja maka akan mengurangi nilai kinerja karyawan 

PT. HKi. 

 

Pengujian hipotesis 

Uji simultan ( uji f) 

Uji F bertujuan untuk menguji Fhitung dan Ftabel pada 

tabel Anova, dapat dilihat pengaruh antara variabel 

dependen dan independen secara keseluruhan 

(simultan). Dapat dilihat pada tabel, Setelah 

dilakukan analisis dengan program SPSS Versi 16.0 

sebagai berikut. 

 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian uji F 

adalah sebagai berikut:  

H0 = Tidak Ada Pengaruh Motivasi Dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Hutama Karya Infrastruktur Divisi Jalan Tol 

Palindra. 

H1 = Ada Pengaruh Motivasi Dan  Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Hutama 

Karya Infrastruktur Divisi Jalan Tol 

Palindra. 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Fhitung 

(16.797) > Ftabel (2,36) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya Ada 

Pengaruh Motivasi dan Disiplin kerja terhadap 

Kinerja Karyawan. 

 

Uji Parsial (Uji T) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel motivasi dan disiplin kerja secara parsial 

berpengaruh terhadap variable kinerja karyawan, 

Dapat dilihat pada tabel, Setelah dilakukan analisis 

dengan program SPSS Versi 16.0 dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berkut. 

H0 = Tidak Ada Pengaruh Motivasi Atau Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Hutama Karya Infrastruktur Divisi Jalan Tol 

Palindra. 

H1 = Ada Pengaruh Motivasi Atau Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Hutama 

Karya Infrastrukur Divisi Jalan Tol Palindra. 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa thitung 

variabel motivasi yaitu sebesar2.619 dan thitung 

variabel disiplin kerja yaitu sebesar 3.706 > ttabel 

1,661. sementara nilai signifikan untuk variabel 

motivasi sebesar  0,010 dan variabel disiplin kerja 

sebesar 0,000 < alpha 10% (0,1). 

Disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima 

artinya, Ada Pengaruh Motivasi atau Disiplin Kerja 

terhadap inerja karyawan PT. Hutama Karya 

Infrastruktur Divisi Jalan Tol Palindra. 

 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel indepeden 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain 

itu, juga untuk mengetaui seberapa besar 

kontribusi variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Nilai R yaitu 

sebesar 0,513. Besarnnya kontribusi variabel 

motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan ditunjukkan oleh koefisien R2 sebesar 

0,248 (24,80%). Sementara sisanya yaitu 75,20% 

(100% - 24,80%) dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model yang tidak diteliti. 

 

Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel 

motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Hal 

ini dapat dilihat dari Fhitung sebesar 7,389 > Ftabel 
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3,09 maka terdapat pengaruh motivasi dandisiplin 

kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. Dihubungkan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Hasibuan (1999) motivasi adalah 

pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi 

dengan segala daya upayanya untuk mencapai 

kepuasan dan Menurut Siagian (2008: 237) 

kedisiplinan adalah suatu bentuk pelatihan yang 

berusaha memperbaiki dan membentuk 

pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan sehingga 

para karyawan tersebut secara sukarela berusaha 

bekerja secara kooperatif dengan para karyawan lain 

serta menigkatkan prestasi kerjanya. 

Kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya, penelitian ini mendukung hasil 

pembuktian dari Imam Fauzi (2012) bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Disiplin Kerja dan 

motivasi  pada PT. Djarum Kudus. Pembuktian ini 

juga sejalan dengan Erik Martinus (2016) bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

Disiplin Kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Devina Surabaya. Hal ini juga sesuai 

dengan penelitian dari Ida Ayu Brahmasari dan Agus 

Suprayetno (2008) bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara motivasi kerjadan 

Disiplin Kerja terhadap kinerja karyawanPT. Pei Hai 

Internatsional Wiratama Indonesia. 

Setelah mengetahui bahwa motivasi dan 

disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, maka perusahaan hendaknya mengkaji 

kembali mengenai motivasi dan disiplin kerja yang 

dilakukan perusahaan. 

 

Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai thitung variabel motivasi yaitu 

sebesar 1,847 > ttabel 1,661 maka terdapat pengaruh 

motivasi terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. Dihubungkan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Hasibuan (1999) motivasi adalah 

pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi 

dengan segala daya upayanya untuk mencapai 

kepuasan dan kinerja karyawan. 

Kemudian, dibandingkan dengan hasil 

penelitin sebelumnya, penelitian ini mendukung hasil 

dari dari Imam Fauzi (2012), penelitian dari Erik 

Martinus (2016) dan penelitian dari Ida Ayu 

Brahmasari dan Agus Suprayetno (2008) yang juga 

meneliti variabel motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Setelah mengetahui bahwa motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka 

perusahaan di himbau agar dapat meningkatkan 

motivasi kerja karyawan dengan cara 

mempertimbangkan kembali kompensasi yang 

diberikan kepada karyawan sehingga dapat 

meningkatkan semangat karyawan dalam bekerja. 

 

Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Hasil analisis menunjukka bahwa adanya 

pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung variabel disiplin 

kerja yaitu sebesar 2,707 > ttabel 1,661 maka 

terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

adaya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan. Seperti yang dikemukakan oleh Siagian 

(2008: 237) kedisiplinan adalah suatu bentuk 

pelatihan yang berusaha memperbaiki dan 

membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku 

karyawan sehingga para karyawan tersebut secara 

sukarela berusaha bekerja secara kooperatif 

dengan para karyawan lain serta menigkatkan 

prestasi kerjanya. 

Kemudian dibandingkan dengan hasil 

penelitian sebelumnya, penelitian ini mendukung 

hasil dari dari Imam Fauzi (2012), penelitian dari 

Erik Martinus (2016) dan penelitian dari Ida Ayu 

Brahmasari dan Agus Suprayetno (2008) yang juga 

meneliti variabel disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

Setelah mengetahui bahwa disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka 

perusahaan hendaknya meningkatkan disiplin 

terhadap karyawan, meningkatkan sanksi sesuai 

kesalahan nya dibuat, hal ini dilakukan untuk 

menghindari karyawan kelalaian karyawan sehingga 

kalau disiplin terjada kinerja akan dapat meningkat. 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada pengaruh motivasi dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Hutama Karya Infrastruktur Divisi Jalan Tol 

Palindra, hal ini dibuktikan dengan:  
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Hasil analisis dengan diperoleh persamaan 

regresi linier berganda Y = 2,339 + 0,188 X1 + 

0,259 X2 artinya, variabel motivasi dan disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifkan terhadap kinerja 

karyawan PT. Hutama Karya Infrastruktur Divisi 

Jalan Tol Palindra. 

Ada pengaruh motivasi dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Hutama Karya 

Infrastruktur Divisi Jalan Tol Palindra. Hal ini 

dibuktikan dengan Fhitung sebesar (16,797) > Ftabel  

(2,36). 

Hasil analisis dengan uji t adalah sebagai 

berikut: Ada pengaruh motivasi secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. Hutama Karya 

Infrastruktur Divisi Jalan Tol Palindra. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung variabel motivasi yaitu 

sebesar (2,619) > ttabel (1,661). 

Ada pengaruh disiplin kerja secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. Hutama Karya 

Infrastruktur Divisi Jalan Tol Palindra. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung variabel disiplin kerja 

yaitu sebesar 3,706 >  ttabel 1,661. 

Besarnya kontribusi variabel motivasi dan 

variabel disiplin kerja dalam mempengaruhi variabel 

kinerja karyawan ditunjukkan oleh koefisien R2 

sebesar 0,248 (24,80%). Sementara sisanya yaitu 

75,20% (100% - 24,80%)  dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar model yang tidak diteliti. 
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