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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan unsur dasar dalam sebuah perusahaan. 

Tanpa adanya manusia di dalamnya perusahaan tidak akan dapat berjalan, karena 

manusia lah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan. Meskipun 

saat ini teknologi sudah semakin berkembang sehingga banyak bermunculan 

mesin-mesin canggih yang dapat menggantikan beberapa peran manusia dalam 

perusahaan, tetapi tetap saja manusia menjadi penggerak utama dalam perusahaan. 

Sehingga menjadi amat penting bagi para manajer untuk dapat mengelola 

sumberdaya manusia dengan baik, karena sumber daya manusia menjadi 

penyumbang terbesar faktor penentu keberhasilan sebuah perusahaan.  

Bahkan dalam menghadapi kehidupan serba modern dengan teknologi 

yang canggih dekade ini, peranan Sumber Daya Manusia yaitu karyawan (baik 

yang bekerja di sektor public maupun swasta) sebagai sumber tenaga kerja dalam 

suatu unit organisasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas, baik berupa materi ataupun produk berupa jasa. Agar sumber daya 

manusia dapat memberikan kontribusi yang optimum terhadap keberhasilan 

perusahaan, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik pula.  

Bukan hal yang mudah dalam mempelajari dan mengelola manusia, karena 

satu sama lain mempunyai perbedaan sehingga untuk mengelolanya diperlukan 

satu bidang keilmuan khusus yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, yang 

merupakan salah satu ilmu manajemen. Tugas dari manajemen sumber daya 
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manusia itu antara lain melakukan penarikan, seleksi, penempatan, pelatihan, 

penilaian prestasi, pengembangan karir karyawan dan sebagainya. Sehingga 

manajemen sumber daya manusia memerlukan pengetahuan luas yang 

menyangkut psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi dan administrasi. 

Suatu perusahaan harus benar-benar memperhatikan dan mengelola aspek 

sumber daya manusia yang dimilikinya dengan baik agar terciptanya karyawan 

yang professional, tangguh, cerdas, dan berpandangan ke depan. Sehingga dapat 

mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Untuk dapat 

mencapai tujuan perusahaan secara optimal, karyawan dituntut untuk dapat 

disiplin dalam bekerja, karena hal itu akan sangat berpengaruh dalam hasil kinerja 

nantinya. Semakin tinggi disiplin para karyawan maka akan semakin baik pula 

hasil yang akan dicapai. Begitupun sebaliknya, semakin rendah disiplin yang 

dimiliki para karyawan maka akan mengurangi hasil yang akan dicapai 

perusahaan nantinya. Bahkan untuk jangka waktu yang lama, rendahnya disiplin 

karyawan akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup perusahaan. 

Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Hasibuan (2012). 

Sedangkan disiplin menurut Mathis & Jackson (2000), adalah bentuk pelatihan 

yang menegakkan peraturan-peraturan perusahaan. Disiplin yang terbaik adalah 

jelas disiplin diri karena sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan 

dari dirinya di pekerjaan, dan biasanya karyawan diberi kepercayaan untuk 

menjalankan pekerjaannya secara efektif. Akan tetapi beberapa orang menyadari 

perlunya disiplin eksternal untuk membantu disiplin diri mereka. 
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Di dalam perusahaan Mereka sering kali dipengaruhi oleh sistem disiplin 

adalah para karyawan yang bermasalah. Untungnya karyawan yang bermasalah 

terdiri dari sejumlah kecil karyawan saja, namun sering kali mereka adalah pihak-

pihak yang menjadi penyebab dalam kebanyakan situasi disiplin karyawan. Jika 

perusahaan gagal menghadapi karyawan bermasalah, efek negatif kepada 

karyawan lainnya dan kelompok kerja lainnya akan timbul. Masalah disiplin yang 

umum yang ditimbulkan para karyawan antara lain absensi, bolos, defisiensi 

produktivitas, alkoholisme dan ketidakpatuhan.  

Apabila ketidakdisiplinan karyawan yang terjadi di perusahaan terus 

dibiarkan. Hal ini akan menghambat pencapaian tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai oleh perusahan. Dan untuk jangka waktu yang lama hal tersebut akan 

menghancurkan perusahaan. Sehingga amatlah penting bagi manajer untuk dapat 

mengelola disiplin kerja karyawannya dengan baik. Banyak sekali perusahaan 

yang mengalami permasalahan terkait dengan disiplin para karyawannya, salah 

satunya yaitu PT. Cemara Agung yang merupakan perusahaan dalam bidang 

tekstil. 

PT. Cemara Agung yang merupakan salah satu perusahaan tekstil yang 

terletak di Jalan Cicalengka Timur KM.21 Kabupaten Bandung yang memiliki 

Visi “Menjadi Perusahaan Tekstil Terdepan di Kabupaten Bandung Pada Tahun 

2020” ini pun seperti yang telah saya sebutkan di atas, tidak terlepas dari 

permasalahan terkait dengan disiplin para karyawan dalam perusahaannya. 

Permasalahan disiplin pada PT. Cemara Agung menurut hasil wawancara dengan 

sekretaris HRD di perusahaan pada saat observasi pra penelitian yang dilakukan 
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oleh peneliti, merupakan permasalahan utama yang terjadi di sana. Dalam proses 

wawancara, Narasumber yakni Rusmiyati (Sekretaris HRD PT. Cemara Agung) 

mengatakan “Masalah utama di perusahaan Kami itu disiplin karyawan, banyak 

karyawan yang dipecat akibat pelanggaran disiplin. Terutama disiplin terkait 

dengan absensi.” Lalu Narasumber juga mengatakan bahwa “Banyak karyawan 

yang melakukan absen beberapa menit lebih lambat daripada jadwal masuk kerja 

yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. perusahaan beroperasi sejak pukul 08.00-

16.00 WIB, akan tetapi banyak karyawan yang mengetuk absen pada pukul 08.15-

16.00 WIB.”. Hal seperti keterlambatan para karyawan ini pasti akan sangat 

merugikan perusahaan terlebih perusahaan memiliki target produksi yang harus 

dicapai setiap harinya. Salah satu gambaran terkait dengan disiplin kerja karyawan 

yang rendah yaitu dapat terlihat dari tingkat kehadiran karyawan (absensi). 

Adapun rekapitulasi kehadiran karyawan di PT. Cemara Agung  3 Tahun terakhir 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Kehadiran Karyawan PT. Cemara Agung 

Periode 2013-2015 

TAHUN KEMANGKIRAN 

% 

KEHADIRAN 

% 

2013 6,75% 93,25% 

2014 6,98% 93,02% 

2015 7,65% 92,35% 

Sumber : Database HRD PT. Cemara Agung 

Dengan melihat tabel di atas, terlihat bahwa tingkat disiplin kerja 

karyawan di PT. Cemara Agung masih rendah, Dimana kehadiran karyawan pada 

tahun 2013 sebesar 93,25%, menurun pada tahun 2014 menjadi 93,02%, dan 
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semakin menurun pada tahun 2015 menjadi 92,35%. Tindakan yang diambil 

perusahaan terkait dengan permasalahan ini adalah dengan memberikan surat 

peringatan sebanyak tiga kali. Namun ada kecenderungan karyawan mengulangi 

pelanggaran-pelanggaran tersebut.  Hal tersebut dapat dilihat dari rekapitulasi 

surat peringatan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tiga tahun terakhir 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Pengeluaran Surat Peringatan 

Periode 2013-2015 

  Tahun 

Jumlah SP 

2013 2014 2015 

SP 1 8 6 11 

SP 2 7 9 10 

SP 3 5 3 4 

Total 20 18 25 

Sumber: Database HRD PT. Cemara Agung 

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah surat peringatan yang dikeluarkan 

menurun dari yang awalnya pada tahun 2013 sebanyak 20 menjadi 18, akan tetapi 

tahun berikutnya yakni tahun 2015 naik drastis menjadi 25 surat peringatan yang 

dikeluarkan. 

Setelah ditelusuri terkait dengan permasalahn ini, peneliti berasumsi 

bahwa penyebab rendahnya disiplin kerja karyawan disebabkan oleh kepuasan 

kerja dan juga motivasi karyawan yang masih rendah. Menurut Handoko (2012) 

Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan 

mereka. Sedangkan, menurut  Saydam (2000) Motivasi diartikan sebagai 



6 

 

 

 

keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada karyawan 

sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa di paksa. Terkait dengan 

asumsi peneliti yang menyebutkan kepuasan kerja sebagai salah satu penyebab 

rendahnya disiplin kerja karyawan karena, pihak HRD mengatakan bahwa banyak 

karyawan yang suka mengeluh, hal itu juga terlihat pada saat beberapa hari 

melakukan observasi pengambilan permasalahan, memang terlihat beberapa 

karyawan datang pada pihak HRD setiap harinya, untuk mengeluhkan entah itu 

berhubungan dengan pekerjaan, sistem perusahaan, ataupu terkait dengan atasan 

mereka. Tidak hanya itu, pihak HRD juga mengatakan bahwa banyak karyawan 

yang bertahan di perusahaan akibat kebutuhan mereka, sehingga meskipun 

kepuasan kerja yang mereka rasakan rendah akan tetapi masih banyak karyawan 

yang bertahan. Dan yang terakhir terkait dengan asumsi peneliti tentang kepuasan 

kerja yang menjadi salah satu penyebab rendahnya disiplin kerja karyawan di 

perusahaan karena perusahaan bergerak dibidang tekstil sehingga para karyawan 

khususnya pada tingkat low akan mengalami kurangnya variasi pekerjaan, 

sehingga hal itu akan menimbulkan kejenuhan dalam diri para karyawan. 

Sedangkan untuk asumsi peneliti terkait dengan motivasi yang 

menyebabkan masih rendahnya disiplin karyawan adalah kurangnya dorongan 

ataupun dukungan para atasan di tiap unit kerja perusahaan kepada para karyawan 

dibawahnya, hal iu dilihat dari banyaknya karyawan yang mengeluh terkait 

dengan atasan di tiap unit kerja mereka yang kurang memberikan perhatian 

kepada mereka. Sehubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi selama 

peneliti melakukan observasi di PT. Cemara Agung, maka peneliti akan 
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melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Motivasi Terhadap Disiplin Kerja Karyawan di PT. Cemara Agung 

Kabupaten Bandung”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adapun identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Banyaknya karyawan yang sering datang melebihi waktu yang telah 

ditetapkan perusahaan. 

2. Banyaknya karyawan yang mendapatkan Surat Peringatan (SP) akibat 

disiplin absensi. 

3. Seringnya karyawan yang datang pada pihak HRD memberikan keluhan 

terkait dengan atasan ataupun rekan kerja. 

4. Sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan 

5. Banyak karyawan yang dikeluarkan perusahaan akibat telah mendapatkan 

Surat Peringatan (SP) 3 karena disiplin absensi. 

6. Setiap hari terdapat karyawan yang tukar libur. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, untuk 

menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti 

memfokuskan penelitian atau membatasi masalah penelitian. Berdasarkan hasil 
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observasi, kepuasan kerja karyawan dan motivasi menjadi dugaan terkuat peneliti 

terkait dengan penyebab rendahnya disiplin kerja karyawan.  

Munculnya dugaan peneliti terhadap kepuasan kerja karyawan dan 

motivasi yang menjadi penyumbang rendahnya disiplin karyawan di karenakan 

pada saat melakukan observasi dengan sesi wawancara, sekretaris HRD 

(narasumer) mengatakan bahwa banyak karyawan yang suka mengeluh, dan 

karyawan bertahan bekerja disini karena kebutuhan mereka. Tidak hanya karena 

itu, variasi pekerjaan juga menjadi penyumbang dugaan terkait dengan kepuasan 

kerja yang rendah. Karena, jenis pekerjaan yang itu-itu saja dapat menyebabkan 

kejenuhan pada karyawan sehingga menurunkan kepuasan kerja mereka.  

Terkait dengan motivasi, kurangnya pemberian motivasi para pimpinan 

terhadap karyawan juga menjadi indikasi penyebab kurangnya motivasi karyawan 

dalam hal disiplin kerja. Hal tersebut karena para atasan di tiap unit kerja kurang 

memberikan dorongana ataupun dukungan pada karyawannya, sehingga karyawan 

merasa tidak diperhatikan oleh para atasan mereka yang menyebabkan para 

karyawan lebih mengandalkan motivasi dari dalam diri (internal)  mereka saja. 

Maka peneliti membatasi masalah penelitian pada kepuasan kerja karyawan, 

motivasi, dan disiplin kerja karayawan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan di 

PT. Cemara Agung? 

2. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan di PT. 

Cemara Agung? 

3. Apakah kepuasan kerja dan motivasi berpengaruh positif secara simultan 

terhadap disiplin kerja karyawan di PT. Cemara Agung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja karyawan 

di PT. Cemara Agung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja karyawan di PT. 

Cemara Agung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan motivasi secara simultan 

terhadap disiplin kerja karyawan di PT. Cemara Agung. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi 

peneliti sendiri, perusahaan tempat penelitian dan bagi akademisi, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga, 

dimana penulis dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana 

pencapaian teori-teori yang dipelajari dibangku kuliah. Terutama dalam 
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meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang sumber daya 

manusia khususnya tentang pengaruh kepuasan kerja dan motivasi terhadap 

disiplin kerja karyawan di perusahaan.  

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

informasi mengenai masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga dapat 

memberikan bahan pertimbangan kepada pihak manajemen perusahaan dalam 

mengambil keputusan, khususnya mengenai pengaruh kepuasan kerja dan 

motivasi terhadap disiplin kerja karyawan demi perbaikan dan perkembangan 

perusahaan yang diteliti. 

3. Bagi Akademisi 

Bagi pihak akademisi ataupun masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pada penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Uma Sekaran dalam (Sugiyono,2014) mengemukakan bahwa, kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

1. Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Disiplin Kerja 

Karyawan 

Pada dasarnya karyawan adalah manusia yang mempunyai perasaan dan 

kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya. Hal ini menuntut adanya 
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pemenuhan atas keinginan tersebut agar tercapainya suatu kepuasan. Adanya 

ketidakpuasan terhadap karyawan dapat menimbulkan ketidakdisiplinan kerja 

pada karyawan tersebut. Jika seorang karyawan mulai lalai terhadap kewajibannya 

makan hal itu akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan. Adanya tingkat 

ketidakdisiplinan yang tinggi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah 

satu faktor yang berperan dalam menyebabkan tingginya ketidakdisiplinan 

karyawan adalah tinggi rendahnya tingkat kepuasan kerjanya. “Kepuasan kerja 

(job satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka.” 

Handoko (2012). 

Jika perusahaan dapat memberikan kepuasan kerja terhadap karyawannya 

maka para karyawan akan melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan, saling menghargai, dan mempunyai 

rasa memiliki terhadap tempat ia bekerja sehingga hal ini akan memicu timbulnya 

disiplin kerja yang baik pula. Salah satu indikator yang mempengaruhi kepusan 

kerja adalah pemberian kompensasi (gaji. Pemberian kompensasi kepada para 

karyawan dapat mempengaruhi disiplin kerja para karyawan itu sendiri. Adanya 

korelasi yang tinggi antara kepuasan kerja karyawan atas kompensasi yang 

diberikan dengan disiplin kerja. Sastrohadiwiryo (2002) mengatakan bahwa: 

“Terdapat kecenderungan bahwa pemberian kompensasi yang tinggi akan 

memiliki dampak positif terhadap disiplin kerja para tenaga kerja. Sebaliknya, 

kelalaian manajemen dalam pemberian kompensasi akan berakibat menurunnya 

disiplin kerja para tenaga kerja.”.  
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Menurut Strauss dan Sayles dalam Handoko (2001) menyatakan bahwa, 

“pekerja yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai 

kematangan psikologis dan pada gilirannya akan menjadi frustasi. Pekerja seperti 

ini akan sering melamun, mempunyai semangat kerja rendah, cepat lelah dan 

bosan, emosinya tidak stabil, sering absen dan melakukan kesibukan yang tidak 

ada hubungannya dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Sedangkan pekerja 

yang mendapatkan kepuasan kerja biasanya mempunyai catatan kehadiran dan 

perputaran yang lebih baik, kurang aktif dalam kegiatan serikat pekerja dan 

(kadang-kadang) berprestasi kerja lebih baik dari pada pekerja yang tidak 

memperoleh kepuasan kerja.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

kepuasan kerja yang dimiliki seorang karyawan, maka semakin baik pula disiplin 

kerja yang akan diberikan oleh karyawan tersebut. 

 

2. Motivasi Berpengaruh Positif Terhadap Disiplin Kerja Karyawan 

Di dalam perusahaan tentunya para pemimpin ingin karyawan memiliki 

produktivitas kerja yang tinggi, sehingga para karyawan dapat bekerja secara 

optimal untuk mendapatkan hasil yang juga optimal agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Produktivitas karyawan salah satunya tercermin dari disiplin kerja 

karyawan tersebut. Jika produktivitas karyawan buruk hal itu mungkin karena 

disiplin kerja yang buruk pula. Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Hasibuan (2012). Sehingga sangat penting bagi para manajer perusahaan 

untuk dapat menjada disiplin para karyawannya. 
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Peningkatan disiplin kerja dapat dengan pemberian motivasi oleh para 

manajer kepada para karyawannya, bila pemberian motivasi dilakukan dengan 

baik hal itu dapat menjadi salah satu faktor perbaikan disiplin kerja karyawan. 

Motivasi menurut  Saydam (2000) diartikan sebagai keseluruhan proses 

pemberian dorongan atau rangsangan kepada karyawan sehingga mereka bersedia 

bekerja dengan rela tanpa di paksa.  

Motivasi dan disiplin akan berproses jika dilakukan pihak manajemen 

terhadap bawahannya yang timbul dari dorongan atau pembinaan pada perusahaan 

agar dapat bekerja dengan lebih baik. Dengan motivasi yang tepat dapat 

menimbulkan rasa disiplin yang tinggi, bagi para karyawan akan merasa dihargai 

dan akan bekerja dengan lebih baik. Sehingga motivasi dan disiplin kerja akan 

memiliki hubungan yang positif, yakni bila motivasi semakin tinggi maka disiplin 

kerja akan semakin baik pula. 

 

Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.3 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

Listiarini 

(2004) 

UGM 

Yogyakarta 

Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

Terhadap 

Disiplin Kerja 

Karyawan pada 

CV. Lestari Jati, 

Gamping, 

Sleman, Yogya  

Variabel Bebas 

(Kepuasan Kerja 

X) dan Variabel 

Terikat (Disiplin 

Kerja Y) 

Terdapat pengaruh 

positif kepuasan kerja 

(X) terhadap disiplin 

kerja (Y) pada 

departemen Produksi 

dengan nilai sebesar  

0,601. Departemen non 

produksi dengan nilai 

sebesar 0,625. 

Sinta Kanina 

(2005) 

Widyatama 

Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

Terhadap 

Variabel Bebas 

(Kepuasan Kerja 

X) dan Variabel 

Hubungan antara 

kepuasan kerja dengan 

disiplin kerja karyawan 
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Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

Bandung Disiplin Kerja 

Karyawan Pada 

Bagian 

Administrasi 

Universitas 

Widyatama 

Terikat (Disiplin 

Kerja Y) 

Secara keseluruhan 

berdasarkan 

perhitungan korelasi 

rank spearman adalah 

sebesar 0,22 yang 

berarti antara variabel 

kepuasan kerja dengan 

disiplin kerja 

mempunyai hubungan 

yang lemah. Sedangkan 

pengaruh kepuasan 

kerja terhadap disiplin 

kerja berdasarkan 

koefisien determinasi 

sebesar 4,71% dan 

sisanya 95,29% 

dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

Andyni Pratiwi 

Kurnia (2009) 

Widyatama 

Bandung 

Hubungan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap 

Disiplin Kerja 

Pada PT. Neo 

Expo 

Promosindo 

Variabel  Bebas 

(Kepuasan Kerja 

X), Variabel  

Terikat (Disiplin 

Kerja) 

Hubungan kepuasan 

kerja dengan disiplin 

kerja karyawan di PT. 

Neo Expo Promosindo 

berdasarkan hasil uji 

korelasi menunjukkan 

hubungan yang kuat , 

yaitu sebesar 0,793 

yang termasuk kategori 

0,60 – 0,79. Sedangkan 

hasil uji koefisien 

determinasi bahwa 

pengaruh kepuasan 

kerja terhadap disiplin 

kerja sebesar 62,88%. 

Anggawana 

Hasan (2011) 

Pengaruh 

Motivasi 

Terhadap 

Disiplin Kerja 

Karyawan di 

PT. PLN 

(Persero) 

Variabel Bebas 

(Motivasi X), 

variabel terikat 

(Disiplin Kerja Y) 

Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan 

menggunakan koefisien 

korelasi Rank 

Spearman, diperoleh 

nilai rs sebesar 0,7416 

yang berarti bahwa 

motivasi dan disiplin  
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   kerja terdapat 

hubungan yang sangat 

kuat. Besarnya 

koefisien determinasi 

adalah sebesar 54,99%, 

karena sebesar 45,01% 

dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

Ma’mun 

Syukron 

(2010) 

Pengaruh 

Motivasi 

Terhadap 

Disiplin Kerja 

dan Peningkatan 

Kinerja 

Karyawan Pada 

KSU BMT Bina 

Mitra Mandiri 

Kudus. 

Variabel Bebas 

(Motivasi X), dan 

Variabel Terikat 

(Disiplin Kerja 

Y1) dan 

(Peningkatan 

Kinerja Y2) 

Terdapat pengaruh 

yang positif antara 

motivasi terhadap 

disiplin kerja terlihat 

dari nilai thitung (10,693) 

> ttabel (2,030), terdapat 

pengaruh positif antara 

motivasi terhadap 

kinerja terlihat dari 

nilai thitung (7,628) > 

ttabel (2,030).  

Syaifurrahim 

Azhari (2015) 

Universitas 

Mulawarman   

Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

dan Kompensasi 

Terhadap 

Disiplin Kerja 

Pasukan Kuning 

di Dinas 

Kebersihan Kota 

Bontang 

Variabel Bebas 

(Kepuasan Kerja 

X1), (Kompensasi 

X2) dan Variabel 

Terikat (Disiplin 

Kerja Y 

Secara simultan 

variabel kepuasan kerja 

dan kompensasi 

berpengaruh secara 

signifikan dan relevan 

terhadap disiplin kerja. 

Kondisi ini berdasarkan 

analisis kuantitatif yang 

telah dilakukan 

menunjukkan bahwa 

dari hasil uji F 

diperoleh Fhitung = 

15,11 lebih besar dari 

Ftabel= 3,12 dengan 

taraf keyakinan sebesar 

95% atau ɑ=5% dan 

secara parsial kepuasan 

kerja dan kompensasi 

juga memiliki pengaruh 

yang signifikan sesuai 

dengan hasil uji t 

masing-masing variabel 

diperoleh nilai 2,15 dan  
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   2,02. kedua nilai 

tersebut tidak berada di 

dalam rentang nilai t 

tabel sebesar -1,99 dan 

1,99. 

Syarifuddin 

(2012)  

Pengaruh 

Motivasi dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap 

Disiplin Kerja 

Pegawai UPTD 

Pendidikan 

Kecamatan 

Tanah 

Sepenggal 

Kabupaten 

Bungo 

Variabel Bebas 

(Motivasi X1) 

dan (Kepuasan 

Kerja X2), 

Variabel Terikat 

(Disiplin Kerja Y) 

Hasil uji simultan 

menunjukkan bahwa 

semua variabel 

independen 

berpengaruh signifikan 

terhadap disiplin kerja 

pegawai sebesar 

95,1%, dimana sisanya 

sebesar 4,9% 

dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak peneliti 

teliti. 

Melihat beberapa penelitian-penelitian terdahulu di atas, adapun perbedaan 

dan persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dan kontribusi penelitian-penelitian terdahulu terhadap pemikiran 

peneliti adalah sebagai berikut: 

Pertama yaitu terkait dengan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah judul penelitian yang 

diambil, pada penelitian-penelitian terdahulu judul yang diambil hanya satu 

variabel X saja yaitu kepuasan kerja atau motivasi saja yang mempengaruhi 

variabel Y, dan ada pula penelitian terdahulu yang meneliti satu variabel X dan 

dua variabel Y, akan tetapi ada satu penelitian dengan keseluruhan variabel yang 

sama dengan variabel yang diteliti oleh peneliti. Dan yang kedua terkait dengan 

persamaannya adalah penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian 

pengaruh langsung antar variabel, tidak menggunakan variabel moderasi ataupun 

variabel mediasi. Dan terakhir adapun kontribusi penelitian-penlitian terdahulu 
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tersebut terhadap pemikiran peneliti yaitu, peneliti mendapatkan gambaran apakah 

memang variabel X memang memiliki pengaruh terhadap variabel Y, lalu 

penelitian-penelitian terdahulu tersebut juga menggambarkan bagaimana 

pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y apakah positif atau negatif, dan 

yang terakhir penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat membantu peneliti 

dalam pemberian gambaran terkait dengan metodologi penelitian yang memang 

cocok digunakan, dan gambaran terkait kuesioner yang tepat untuk digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1  

Ho :Tidak terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap disiplin kerja. 

Ha :Terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap disiplin kerja 

Hipotesis 2 

Ho :Tidak terdapat pengaruh positif motivasi terhadap disiplin kerja. 

Ha :Terdapat pengaruh positif motivasi terhadap disiplin kerja. 

Hipotesis 3 

Ho :Tidak terdapat pengaruh kepuasan kerja dan motivasi secara simultan 

terhadap disiplin kerja. 

Ha :Terdapat pengaruh kepuasan kerja dan motivasi secara simultan terhadap 

disiplin kerja. 
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Hipotesis di atas dapat digambarkan melalui model penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Model Penelitian 

 

Keterangan: 

X1  = Kepuasan Kerja (Variabel Independen) 

X2  = Motivasi (Variabel Independen) 

Y  = Disiplin Kerja (Variabel Dependen) 

H1  = Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan 

H2  = Motivasi berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan 

H3 = Kepuasan kerja dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap 

disiplin kerja karyawan. 

 

 

Kepusasan Karyawan 

(X1).  

Sutrisno (2012) 

 

Motivasi 

(X2) 

Siagian (2009) 

Disiplin Kerja  

(Y) 

Rivai (2013) 

H 3 


