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ABSTRAKSI 
Kinerja pegawai merupakan suatu hasil yang dinilai dari segi kualitas maupun 
kuantitas berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. 
Peningkatan kinerja pegawai akan membawa kemajuan bagi perusahaan untuk dapat 
bertahan dalam persaingan dengan perusahaan lain.  
Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu, disiplin kerja, motivasi kerja dan 
kinerja pegawai. (1) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh disiplin kerja 
terhadap kinerja pegawai, (2) untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap disiplin 
kerja pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Genteng. Penelitian ini 
menggunakan teknik penyebaran kuesioner kepada 26 responden yang merupakan 
pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Genteng. Analisis yang digunakan untuk 
menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda 
menggunakan bantuan program SPSS versi 20.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Variabel bebas Disiplin Kerja 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Begitu pula dengan 
viabel Motivasi Kerja secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Pegawai. 
Kata kunci : Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai. 
 
 

ABSTRACT 
Performance of employees is a result that is assessed in terms of quality and quantity 
based on standards established by a company. Increased employee performance will 
bring progress for the company to survive in competition with other companies.  
In this study consists of three variables, namely, work discipline, work motivation and 
employee performance. (1) This study aims to examine the effect of work discipline on 
employee performance, (2) to test the effect of work motivation on employee work 
discipline of PT Pegadaian (persero) Cabang Genteng. This study uses 
questionnaires distribution technique to 26 respondents who are employees PT 
Pegadaian (persero) Cabang Genteng. The analysis used to test the hypothesis in 
this study is multiple linear regression analysis using SPSS program version 20.0. 
The results showed that work discipline and work motivation simultaneously have a 
significant effect on employee performance. Independent Variables Discipline Work 
partially significant effect on Employee Performance. Similarly, the variable Motivation 
Work partially also have a significant effect on Employee Performance. 
Keywords: Work Discipline, Work Motivation and Employee Performance. 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Tujuan tidak mungkin terwujud 
tanpa peran aktif pegawai meskipun 
alat-alat yang dimiliki perusahaan 
begitu canggihnya (Hasibuan,2003). 
Oleh karena itu keberhasilan suatu 

perusahaan tidak hanya tergantung 
dengan teknologi perusahaan 
melainkan juga tergantung pada aspek 
sumber daya manusia yang dimiliki 
oleh perusahaan. Sehingga suatu 
perusahaan membutuhkan sumber 
daya manusia yang potensial, baik 
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pemimpin maupun pegawai dapat 
memberikan kontribusi yang baik dan 
melaksanakan tugas dengan optimal 
untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Karena semua kegiatan perusahaan 
akan melibatkan tindakan sumber daya 
manusia yang ada didalamnya.  

Keberhasilan suatu organisasi 
dipengaruhi oleh kinerja individu 
pegawainya, suatu organisasi akan 
berupaya untuk meningkatkan kinerja 
pegawainya dengan harapan tujuan 
perusahaan dapat tercapai. Kinerja 
pegawai adalah yang mempengaruhi 
seberapa banyak mereka memberi 
kontribusi kepada organisasi antara 
lain termasuk kuantitas output, kualitas 
output, jangka waktu output, kehadiran 
di tempat kerja dan sikap kooperatif 
(Mathis dan Jackson, 2002).  

Kinerja adalah hasil atau tingkat 
keberhasilan seseorang secara 
keseluruhan selama periode tertentu 
dalam melaksanakan tugas 
dibandingkan dengan berbagai 
kemungkinan standar hasil kerja, target 
atau sasaran serta kriteria yang 
ditentukan terlebih dahulu dan telah 
disepakati bersama (Rivai, 2005).  

Kinerja menurut Prabu (2006) 
adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang tercapai oleh seseorang 
pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai tanggungjawab yang 
diberikan kepadanya. Dengan 
demikian, kinerja merupakan hal yang 
penting bagi organisasi atau 
perusahaan serta dari pihak pegawai 
itu sendiri. Oleh karena itu, kinerja 
pegawai akan berjalan dengan efektif 
apabila didukung dengan disiplin kerja 
dan motivasi kerja pegawai yang tinggi. 
Karena motivasi dan disiplin sangat 
berkaitan langsung dengan kinerja 
pegawai. Motivasi dan disiplin yang 
dirasakan langsung oleh pegawai 
dapat menurunkan kinerja ataupun 
meningkatkan kinerja pegawai (Yoga 
arsyenda, 2013). 

Disiplin adalah prosedur yang 
mengoreksi atau menghukum 
bawahan karena melanggar peraturan 
atau prosedur. Disiplin merupakan 

bentuk pengendalian diri pegawai dan 
pelaksanaan yang teratur dan 
menunjukan tingkat kesungguhan tim 
kerja didalam sebuah organisasi 
(Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 
2003). Nitisemito (1991) 
mengemukakan disiplin sebagai suatu 
sikap, perilaku dan perbuatan yang 
sesuai dengan peraturan dari 
perusahaan, baik tertulis maupun tidak 
tertulis.  

Disiplin merupakan tindakan 
manajemen untuk mendorong para 
anggota organisasi memenuhi tuntutan 
berbagai ketentuan yang harus ditaati 
oleh pegawai. Pendisiplinan pegawai 
adalah suatu bentuk pelatihan yang 
berusaha memperbaiki dan 
membentuk pengetahuan, sikap dan 
perilaku karyawan sehingga para 
pegawai dapat bekerja secara 
kooperatif dengan pegawai yang lain 
serta meningkatkan prestasi kerjanya 
(Siagian,2002). Dengan pegawai 
mematuhi peraturan yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan dan 
mempunyai disiplin yang tinggi maka 
akan menciptakan suasana 
perusahaan lebih kondusif sehingga 
akan berdampak positif pada aktivitas 
perusahaan. 

Motivasi kerja dalah sesuatu yang 
menimbulkan dorongan atau semangat 
kerja atau dengan kata lain pendorong 
semangat kerja (Martoyo,1996). Tanpa 
motivasi, seorang pegawai tidak dapat 
memenuhi pekerjaannya sesuai 
standar atau melampui standar karena 
apa yang menjadi motivasi dalam 
bekerja tidak terpenuhi. Sekalipun 
seorang pegawai yang memiliki 
kemampuan dalam bekerja tinggi tetapi 
tidak memiliki motivasi untuk 
menyelesaikan tugasnya maka hasil 
akhir dalam pekerjaannya tidak akan 
memuaskan.  

Abdul Hakim (2006), menyebutkan 
salah satu faktor yang mempengaruhi 
kinerja pegawai yaitu faktor motivasi, 
dimana motivasi merupakan kondisi 
yang menggerakkan seseorang 
berusaha untuk mencapai tujuan atau 
mencapai hasil yang diinginkan. 
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Baharudin Latief (2012) 
mengemukakan dengan terbentunya 
motivasi yang kuat, maka akan dapat 
membuahkan hasil atau kinerja yang 
baik sekaligus berkualitas dari 
pekerjaan yang dilaksanakannya. 
Beberapa peneliti telah menguji 
pengaruh motivasi dan disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan, antara lain 
Abdul Hakim (2006) tentang “Analisis 
pengaruh motivasi, komitmen 
organisasi, dan iklim organisasi 
terhadap kinerja pegawai pada Dinas 
Perhubungan dan Telekomunikasi 
Provinsi Jawa Tengah”, disimpulkan 
bahwa secara parsial (individu) 
terdapat pengaruh secara signifikan 
dan positif antara motivasi kerja, 
komitmen organisasi, dan iklim 
organisasi terhadap kinerja pegawai. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan 
oleh Maslan Banni, Nilam Korompot 
dan Robiansyah terhadap kinerja 
pegawai PT.PLN wilayah Kalimantan 
Timur juga membuktikan bahwa 
disiplin dan motivasi berpengaruh 
positif terhadap kinerja pegawai.  

PT Pegadaian (persero) Cabang 
Genteng merupakan salah satu badan 
usaha milik negara (BUMN) yang 
bergerak dibidang keuangan. PT 
Pegadaian (persero) Cabang Genteng 
memiliki visi “menjadi champion dalam 
pembiayaan mikro dan usaha kecil 
berbasis gadai dan fidusia bagi 
masyarakat menengah kebawah”. 
Dengan visi tersebut sudah 
seharusnya pegawai memiliki disiplin 
kerja dan motivasi kerja yang tinggi 
untuk mewujudkan visi yang telah 
ditetapkan. 

Pada PT Pegadaian (persero) 
Cabang Genteng peneliti mendapatkan 
informasi mengenai disiplin dan 
motivasi serta kinerja pegawai yang 
masih kurang. diantaranya kurangnya 
kedisiplinan para pegawai. Selain itu di 
PT Pegadaian (persero) Cabang 
Genteng, pegawai merasa kurang 
mendapatkan motivasi dalam bekerja 
yang mengakibatkan kurang tuntasnya 
pegawai dalam menyelesaikan 
pekerjaannya. Hal itulah yang 

mengakibatkan kurang optimalnya 
kinerja pegawai pada PT Pegadaian 
(persero) Cabang Genteng. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar 
belakang, masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Apakah disiplin kerja dan motivasi 

kerja secara simultan berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai pada PT 
Pegadaian (persero) Cabang 
Genteng? 

b. Apakah disiplin kerja secara 
parsial berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai pada PT 
Pegadaian (persero) Cabang 
Genteng? 

c. Apakah motivasi kerja secara 
parsial berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai pada PT 
Pegadaian (persero) Cabang 
Genteng? 

 
2. TINJAUAN TEORITIS 
2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi 
sebagai pendukung dan referensi 
untuk melakukan penelitian. Penelitian 
sebelumnya telah mengkaji masalah 
pengaruh gaya kepemimpinan 
partisipatif, kompensasi dan motivasi 
terhadap disiplin kerja pegawai yang 
masih memiliki kaitan dengan variabel 
dalam penelitian ini. 

Penelitian dilakukan Reza (2010) 
dengan judul “Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT 
Sinar Santosa Perkasa Banjarnegara”. 
Batasan operasional dalam penelitian 
tersebut menggunakan gaya 
kepemimpinan (X1), motivasi (X2), 
disiplin kerja (X3) dan kinerja karyawan 
(Y). Penelitian ini menggunakan Teknik 
sampling yang dipakai adalah metode 
sensus dan teknik pengujian data yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi 
uji validitas dengan analisis faktor, uji 
reliabilitas dengan alpha cronbach. Uji 
asumsi klasik dan analisis regresi liner 
berganda, untuk menguji dan 
membuktikan hipotesis penelitian 
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dengan sampel berjumlah 112 
karyawan. Berdasarkan hasil analisis, 
gaya kepemimpinan berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan. 
Motivasi berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan dan disiplin kerja 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. 

Penelitian dilakukan oleh Pratiwi 
(2014) dengan judul “Pengaruh 
Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap 
Kinerja Pegawai (Studi Pada PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
Wilayah Telkom Pekalongan)”. 
Batasan operasional dalam penelitian 
tersebut menggunakan motivasi (X1), 
disiplin kerja (X2) dan kinerja pegawai 
(Y). Penelitian ini menggunakan 
menggunakan metode analisis regresi 
linier berganda dengan sampel 
sebanyak 56 karyawan. Berdasarkan 
hasil analisis, motivasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja 
pegawai, disiplin kerja tidak 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja karyawan, terdapat 
pengaruh yang signifikan antara 
variabel motivasi dan disiplin kerja 
secara simultan terhadap kinerja 
karyawan PT. Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk Wilayah Telkom 
Pekalongan. 

Penelitian dilakukan oleh Adniaty 
(2013) dengan judul “Pengaruh 
Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap 
Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 
Utara Upt. Binjai”. Batasan operasional 
dalam penelitian tersebut 
menggunakan motivasi (X1), disiplin 
kerja (X2) dan kinerja pegawai (Y). 
Penelitian ini meenggunakan metode 
deskriptif dan metode kuantitaif yaitu 
dengan Analisis Regresi Linear 
Berganda. Berdasarkan hasil analisis, 
motivasi pegawai dan disiplin kerja 
pegawai secara bersama-sama 
berpengaruh positive terhadap kinerja 
pegawai, motivasi berpengaruh secara 
positif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja pegawai, tetapi Disiplin kerja 
berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai 

dan disiplin kerja adalah variabel yang 
dominan mempengaruhi kinerja 
pegawai pada kantor UPTD. Binjai. 
 
2.2. Landasan Teori 
a. Manajemen Sumber Daya 

Manusia 
Setiap organisasi beroperasi 

dengan mengkombinasikan sumber 
dayanya melalui cara yang dapat 
menghasilkan produk barang dan jasa 
untuk dipasarkan. Siapapun yang 
mengelola organisasi akan mengelola 
berbagai sumber daya untuk mencapai 
tujuan organisasi perusahaan. 

Menurut Setyanti (2009:03) 
Sumber daya yang dimiliki oleh 
perusahaan dapat dikategorikan atas 
empat tipe sumber daya, yaitu : 
finansial, manusia, teknologi dan 
sistem. Aset organisasi paling penting 
yang harus dimiliki oleh perusahaan 
dan sangat diperhatikan oleh 
manajemen adalah aset manusia dari 
organisasi tersebut. Manusia 
merupakan elemen yang selalu ada 
didalam setiap organisasi. Apabila 
dilihat dari perspektif organisasi maka 
orang-orang tersebut merupakan 
sumber daya. Sumber daya manusia 
merupakan sumber daya yang paling 
penting bagi organisasi. Menurut 
Dessler (2006:05) manajemen sumber 
daya manusia adalah proses 
memperoleh, melatih, menilai, dan 
memberikan kompensasi kepada 
karyawan, memerhatikan hubungan 
kerja mereka, kesehatan, keamanan, 
dan masalah keadilan. 

Berdasarkan identifikasi di atas 
dapat disimpulkan bahwa manajemen 
sumber daya manusia adalah proses 
pendayagunaan manusia sebagai 
tenaga kerja secara manusiawi, agar 
potensi fisik dan psikis yang dimilikinya 
berfungsi maksimal bagi pencapaian 
tujuan organisasi. Dalam rumusan lain 
dapat disimpulkan bahwa manajemen 
sumber daya manusia adalah 
pengelolaan individu-individu yang 
bekerja sama dalam organisasi berupa 
hubungan antar pekerjaan untuk 
menciptakan pemanfaatan individu-
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individu secara produktif sebagai suatu 
usaha mencapai tujuan organisasi 
dalam rangka perwujudan kepuasan 
kebutuhan individu-individu tersebut. 
 
b. Disiplin Kerja  

Setiyawan dan Waridin (2006), 
Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan 
terhadap aturan, baik tertulis maupun 
tidak tertulis yang telah ditetapkan. 
Disiplin kerja pada dasarnya selalu 
diharapkan menjadi ciri setiap sumber 
daya manusia dalam organisasi, 
karena dengan kedisplinan organisasi 
akan berjalan dengan baik dan bisa 
mencapai tujuannya dengan baik pula. 
Rivai dan Jauvani (2009), Disiplin kerja 
adalah suatu alat yang digunakan para 
manajer untuk berkomunikasi dengan 
karyawan agar mereka bersedia untuk 
mengubah suatu perilaku serta suatu 
upaya untuk meningkatkan kesadaran 
dan kesediaan seseorang mentaati 
semua peraturan perusahaan dan 
norma-norma yang berlaku. 

Hasibuan (2013) mengemukakan 
bahwa kedisiplinan adalah fungsi 
operatif manajemen sumber daya 
manusai yang paling penting karena 
semakin baik disiplin karyawan, 
semakin tinggi prestasi kerja yang 
dapat dicapai oleh karyawan. Tanpa 
disiplin karyawan yang baik, sulit bagi 
organisasi atau perusahaan untuk 
mencapai hasil yang optimal. 
Berdasarkan pengertian diatas 
disimpulkan bahwa disiplin kerja 
merupakan suatu sikap, tingkah laku, 
dan perbuatan yang sesuai dengan 
peraturan baik tertulis maupun tidak 
tertulis, dan bila melanggar akan ada 
sanksi atas pelanggarannya. 
 
c. Motivasi Kerja 

Istilah motivasi (motivation) 
berasal dari bahasa latin, yakni 
movere, yang berarti “menggerakan” 
(to move). Motivasi diartikan juga 
sebagai suatu kekuatan sumber daya 
yang menggerakkan dan 
mengendalikan perilaku manusia. 
Aspek penting dalam pemberian 
motivasi kepada bawahannya atau 

karyawan, pemimpin hendaknya dapat 
memberikan motivasi searah atau 
sesuai dengan karakteristik yang ada 
di bawahan atau karyawan. Motif 
adalah pemimpin mengidentifikasi 
kebutuhan pegawai penetapan tujuan 
yang tepat mengaitkan imbalan 
dengan tujuan. 

Pemimpin membantu  pegawai 
dengan memperjelas jalur pencapaian 
tujuan Pegawai merasa puas dan 
termotivasi, dan mereka menerima 
pemimpin Timbul prestasi yang efektif 
Pegawai dan perusahaan mencapai 
tujuan mereka dengan lebih baik suatu 
dorongan kebutuhan dalam diri 
karyawan yang perlu dipenuhi agar 
karyawan tersebut dapat 
menyesuaikan diri terhadap 
lingkungannya. Mangkunegara (2005), 
Motivasi adalah suatu kondisi yang 
menggerakkan karyawan agar mampu 
mencapai tujuan dari motifnya. 

Supardi dan Anwar (2007), 
Motivasi adalah keadaan dalam pribadi 
seseorang yang mendorong keinginan 
individu untuk melakukan kegiatan-
kegiatan terhadap guna mencapai 
tujuan. Motivasi yang ada pada 
seseorang akan mewujudkan suatu 
prilaku yang diarahkan pada tujuan 
mencapai sasaran kepuasan. Rivai 
(2010), Motivasi adalah serangkaian 
sikap dan nilai-nilai yang 
mempengaruhi individu untuk 
mencapai hal yang spesifik sesuai 
dengan tujuan individu.Sikap dan nilai 
tersebut merupakan suatu yang 
invesible yang memberikan kekuatan 
untuk mendorong individu tersebut 
bertingkah laku dalam mencapai 
tujuan. Apabila individu termotivasi, 
mereka akan membuat pilihan yang 
positif untuk melakukan sesuatu, 
karena pada dasarnya motivasi dapat 
memacu karyawan untuk bekerja keras 
sehingga dapat memuaskan keinginan 
mereka dan meningkatkan 
produktivitas kerja mereka serta pada 
akhirnya akan berpengaruh terhadap 
pencapaian tujuan organisasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, 
maka kesimpulannya pemberian 
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motivasi kepada para karyawan 
merupakan kewajiban para pimpinan, 
agar para karyawan tersebut dapat 
lebih meningkatkan volume dan mutu 
menjadi tanggung jawab. 
 
d. Kinerja Pegawai 

Kinerja merupakan perilaku 
organisasi yang secara langsung 
berhubungan dengan produksi barang 
atau penyampaian jasa. Informasi 
tentang kinerja organisasi merupakan 
suatu hal yang sangat penting 
digunakan untuk mengevaluasi apakah 
proses kinerja yang dilakukan 
organisasi selama ini sudah sejalan 
dengan tujuan yang diharapkan atau 
belum. Akan tetapi dalam 
kenyataannya banyak organisasi yang 
justru kurang atau bahkan tidak jarang 
ada yang mempunyai informasi 
tentang kinerja dalam organisasinya. 
Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi 
pekerjaan/kegiatan seseorang atau 
kelompok dalam suatu organisasi yang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 
mencapai tujuan organisasi dalam 
periode waktu tertentu (Tika, 2006). 

Rivai dan Basri (2005), kinerja 
adalah kesediaan seseorang atau 
kelompok orang untuk melakukan 
sesuatu kegiatan dan 
menyempurnakannya sesuai dengan 
tanggung jawab dengan hasil seperti 
yang diharapkan. Menurut Guritno dan 
Waridin (2005) kinerja merupakan 
perbandingan hasil kerja yang dicapai 
oleh karyawan dengan standar yang 
telah ditentukan. Hakim (2006), 
mendefinisikan kinerja sebagai hasil 
kerja yang dicapai oleh individu yang 
disesuaikan dengan peran atau tugas 
individu tersebut dalam suatu 
perusahaan pada suatu periode waktu 
tertentu, yang dihubungkan dengan 
suatu ukuran nilai atau standar tertentu 
dari perusahaan dimana individu 
tersebut bekerja. Kinerja merupakan 
perbandingan hasil kerja yang dicapai 
oleh pegawai dengan standar yang 
telah ditentukan (Masrukhin dan 
Waridin, 2004). 

Berdasarkan pengertian kinerja dari 
beberapa pendapat diatas, kinerja 
merupakan perbandingan hasil kerja 
yang dicapai oleh karyawan dengan 
standar yang telah ditentukan. Kinerja 
juga berarti hasil yang dicapai oleh 
seseorang, baik kuantitas maupun 
kualitas dalam suatu organisasi sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. Tika (2006) 
mengemukakan bahwa ada 4 (empat) 
unsur-unsur yang terdapat dalam 
kinerja yaitu: 
1) Hasil-hasil fungsi pekerjaan 
2) Faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap prestasi karyawan 
3) Pencapaian tujuan organisasi 
4) Periode waktu tertentu 

Menurut Rivai dan Basri (2005) kinerja 
pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, 
yaitu: 
1) Kemampuan 
2) Keinginan 
3) Lingkungan 

Rivai dan Basri (2005) juga 
menyebutkan empat aspek kinerja: 
1) Kemampuan 
2) Penerimaan tujuan perusahaan 
3) Tingkat tujuan yang dicapai 
4) Interaksi antara tujuan dan 

kemampuan para karyawan dalam 
perusahaan 

Rivai dan Basri (2005), tujuan kinerja 
adalah sebagai berikut :  
1) Kemahiran dari kemampuan tugas 

baru diperuntukan untuk perbaikan 
hasil kinerja dan kegiatannya. 

2) Kemahiran dari pengetahuan baru 
dimana akan membantu karyawan 
dengan pemecahan masalah yang 
kompleks atas aktivitas membuat 
keputusan pada tugas. 

3) Kemahiran atau perbaikan pada 
sikap terhadap teman kerjanya 
dengan satu aktivitas kinerja. 

4) Target aktivitas perbaikan kinerja. 
5) Perbaikan dalam kualitas atau 

produksi. 
6) Perbaikan dalam waktu atau 

pengiriman. 
Yuwalliatin (2006) mengatakan bahwa 
kinerja diukur dengan instrumen yang 
dikembangkan dalam studi yang 
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tergabung dalam ukuran kinerja secara 
umum kemudian diterjemahkan 
kedalam penilaian perilaku secara 
mendasar, meliputi: 
1) kuantitas kerja 
2) kualitas kerja 
3) pengetahuan tentang pekerjaan 
4) pendapat atau pernyataan yang 

disampaikan 
5) perecanaan kegiatan 

Menurut Simamora (2004:458) 
penilaian kinerja adalah suatu proses 
dengannya suatu organisasi 
mengevaluasi pelaksanaan kerja 
individu. Kegiatan ini dapat 
memperbaiki keputusan-keputusan 
personalia dan dapat memberikan 
umpan balik kepada para karyawan 
tentang pelaksanaan kerja mereka 
serta memungkinkan perusahaan 
untuk mengetahui seberapa baik 
seseorang karyawan bekerja jika 
dibandingkan dengan standar-standar 
organisasi.  

 
 

2.3. Hipotesis  
Berdasarkan pada landasasn teori, 
kerangka pemikiran dan kerangka 
konseptual penelitian, maka hipotesis 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Diduga disiplin kerja dan motivasi 

secara simultan berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai PT 
Pegadaian (persero) Cabang 
Genteng. 

b. Diduga disiplin kerja secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai PT Pegadaian (persero) 
Cabang Genteng. 

c. Diduga motivasi kerja secara 
parsial berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai PT Pegadaian 
(persero) Cabang Genteng. 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang dipilih 
sebagai populasi adalah seluruh 
pegawai PT Pegadaian (persero) 
Cabang Genteng dengan jumlah 27 
orang pegawai. 

 
Tabel 3.1 data karyawan 

No Jabatan Jumlah karyawan 

 1  Pimpinan cabang 1 

 2  Pengelola  6 

 3  Kasir  6 

 4  Penyimpan  2 

 5  Asmen mikro 3 

 6  Satpam  6 

 7  Ob 3 

Total  27 

Sumber: Data Perusahaan 
 

Menurut Arikunto (2006) “sampel 
adalah sebagian atau wakil populasi 
yang diteliti. Dengan meneliti sebagian 
populasi ini diharapkan diperoleh hasil 
yang dapat menggambarkan sifat dan 
keadaan populasi secara keseluruhan”. 

Pengumpulan sampel menurut 
arikunto (2010), “jika subjeknya kurang 
dari 100 orang, sebaiknya diambil 
semuanya, jika subjeknya besar atau 
lebih dari 100 orang dapat digunakan 
rumus 10-15% atau 20-25% atau 
lebih”. Dalam penelitian ini sampel 
yang digunakan berjumlah 26 pegawai. 

Karena 26 pegawai tersebut bisa diteliti 
kinerjanya di PT Pegadaian (persero) 
Cabang Genteng.  
 
3.2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel 
merupakan faktor-faktor atau variabel 
yang digunakan dalam penelitian. 
Dalam penelitian ini, definisi 
operasional variabel dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Disiplin kerja (X1), Yang dimaksud 

dengan variael disiplin kerja 
adalah suatu bentuk ketaatan 
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terhadap aturan, baik tertulis 
maupun tidak tertulis yang telah 
ditetapkan di lokasi tempat 
sesorang bekerja. Indikator dari 
disiplin kerja adalah sebagai 
berikut: 
1) X1.1 Taat terhadap aturan 

waktu, dilihat dari jam masuk 
kerja, jam pulang, dan jam 
istirahat yang tepat waktu 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku di perusahaan. 

2) X1.2 Taat terhadap peraturan 
perusahaan, peraturan dasar 
tentang cara berpakaian, dan 
bertingkah laku dalam 
pekerjaan. 

3) X1.3 Taat terhadap aturan 
perilaku dalam pekerjaan, 
ditunjukkan dengan cara-cara 
melakukan pekerjaan-
pekerjaan sesuai dengan 
jabatan, tugas, dan tanggung 
jawab serta cara berhubungan 
dengan unit kerja lain. 

4) X1.4 Taat terhadap perintah 
pimpinan, ditunjukkan dengan 
cara-cara pegawai selalu 
mengerjakan semua perintah 
yang diberikan oleh pimpinan. 

5) X1.5 Taat terhadap peraturan 
lainnya diperusahaan, aturan 
tentang apa yang boleh dan 
apa yang tidak boleh 
dilakukan oleh para pegawai 
dalam perusahaan. 

b. Motivasi kerja (X2) 
Yang dimaksud dengan variabel 

Motivasi kerja adalah dorongan yang 
tumbuh dalam diri seseorang, baik 
yang berasal dari dalam dan luar 
dirinya untuk melakukan suatu 
pekerjaan dengan semangat tinggi 
menggunakan semua kemampuan dan 
ketrampilan yang dimilikinya yang 
diukur dengan kebutuhan fisik, 
kebutuhan keselamatan, kebutuhan 
berkelompok, kebutuhan akan 
penghargaan, dan kebutuhan 
aktualisasi diri. Indikator dari motivasi 
kerja adalah sebagai berikut: 
1) X2.1 Motivasi langsung, adalah 

motivasi (materil dan non materil) 

yang diberikan scara langsung 
kepada setiap individu karyawan 
untuk memenuhi kebutuhan serta 
kepuasannya. 

2) X2.2 Motivasi tidak langsung, 
adalah motivasi yang diberikan 
hanya merupakan fasilitas-fasilitas 
yang mendukung menunjang 
gairah kerja atau kelancaran 
tugas, sehingga para karyawan 
betah dan bersemangat 
melakukan pekerjaannya. 

c. Kinerja pegawai (Y) 
Yang dimaksud dengan variabel 

Kinerja merupakan perilaku organisasi 
yang secara langsung berhubungan 
dengan produksi barang atau 
penyampaian jasa. Indikator dari 
kinerja pegawai adalah sebagai 
berikut: 
1) Y1 Loyalitas, Setiap karyawan 

yang memiliki tingkat loyalitas 
yang tinggi pada perusahaan-
perusahaan dimana mereka akan 
diberikan posisi yang baik. Hal ini 
dapat dilihat melalui tingkat 
absensi ataupun kinerja yang 
mereka miliki. 

2) Y2 Semangat kerja, Perusahaan 
harus menciptakan suasana dan 
lingkungan kerja yang kondusif. 
Hal ini akan meningkatkan 
semangat kerja karyawan dalam 
menjalankan tugas pada suatu 
organisasi. 

3) Y3 Tanggung jawab, Tanggung 
jawab harus dimiliki oleh setiap 
karyawan baik bagi mereka yang 
berada pada level jabatan yang 
tinggi atau pada level yang 
rendah. 

4) Y4 Pencapaian target, Dalam 
pencapaian target biasanya 
perusahaan mempunyai strategi-
strategi tertentu dan masing-
masing. 

 
3.3. Teknik Analisis Data 
a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda 
merupakan model statistik yang 
digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh variable independent 
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terhadap variable dependent. Teknik 
ini menggambarkan suatu variabel 
dependent dihubungkan dengan dua 
atau lebih variabel independent. 
Selanjutnya diterangkan bahwa 
koefisien regresi berganda yang 
terdapat dalam persamaan, mengukur 
besaran perubahan variabel dependent 
sehubungan dengan perubahan 
variabel independent, dengan asumsi 
variabel independent yang lain bersifat 
konstan. Dalam penelitian ini 
persamaan regresi linier berganda 
dapat dilihat sebagai berikut : 
             Y = a + b1X1 + b2X2 + εi 
 Dimana :  

Y  = Kinerja pegawai 
X1  = Disiplin Kerja 
X2  = Motivasi Kerja 
a = Konstanta 
b  = Koefisien variabel bebas  
       εi  = Error 
 
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dari data yang didapat melalui 
kuesioner, kemudian dilakukan 
pembahasan uji validitas, uji 
reliabilitas, analisis deskriptif, analisis 
regresi, uji hipotesis, koefisien 
determinasi, dan uji asumsi klasik. 
 
4.1. Uji Validitas 

 
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item  rhitung rtabel Sig. Ket 

Disiplin Kerja (X1) 

X1.1 0,815 0,3882 0,000 Valid 

X1.2 0,879 0,3882 0,000 Valid 

X1.3 0,874 0,3882 0,000 Valid 

X1.4 0,883 0,3882 0,000 Valid 

X1.5 0,931 0,3882 0,000 Valid 

Motivasi Kerja (X2) 
X2.1 0,860 0,3882 0,000 Valid 

X2.2 0,875 0,3882 0,000 Valid 

Kinerja (Y) 

Y1 0,809 0,3882 0,000 Valid 

Y2 0,825 0,3882 0,000 Valid 

Y3 0,893 0,3882 0,000 Valid 

Y4 0,781 0,3882 0,000 Valid 

Sumber: Data diolah 
 
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil 
perbandingan antara rhitung yang 
merupakan koefisien korelasi dengan 
rtabel pada tabel menunjukkan bahwa 
semua rhitung lebih besar dari rtabel. 
Dengan demikian dapat diambil 
kesimpulan bahwa setiap item 

pertanyaan dalam kuesioner memiliki 
validitas kontrak atau disebut 
konsistensi internal, yang artinya 
variabel tersebut mampu mengukur 
aspek yang sama atau apa yang ingin 
diukur. 

 
4.2. Uji Reliabilitas 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel r alpha Ket 

1. Disiplin Kerja (X1) 0,920 Reliabel 

2. Motivasi (X2) 0,671 Reliabel 

3. Kinerja  (Y) 0,844 Reliabel 

 
Berdasarkan hasil pengujian 

reliabilitas seperti yang tercantum pada 
tabel 4.5 diatas diketahui bahwa 
semua variabel menghasilkan nilai 
Alpha lebih besar dari 0,6 atau 60%, 
sehingga dapat diartikan bahwa semua 

item pada masing-masing variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini 
reliabel dan dapat digunakan untuk 
pengujian selanjutnya. 
 
 



Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Genteng 
815 

 

 
 

4.3. Analisis Regresi Linier 
Berganda 
Setelah dilakukan tabulasi dari 

jawaban responden melalui kuesioner 
yang telah disebar, maka pada bagian 
ini akan dikemukakan tentang 
pengujian hipotesa menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan 

bantuan software SPSS Version 20,0 
for Windows. Analisis regresi linier 
berganda merupakan suatu analisis 
untuk menguji pengaruh komunikasi 
dan budaya organisasi terhadap 
kinerja karyawan, dengan 
menggunakan rumus regresi linier 
bergand

 
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Unstandardized Coefficient thitung Sig. 

Konstanta 0,919 1,965 0,062 

Disiplin kerja (X1) 0,335 2,557 0,018 

Motivasi kerja (X2) 0,484 3,990 0,001 

Variabel Dependent (Y) : Kinerja Pegawai 

 

Fhitung 26,791 

Ftabel 3,42 

ttabel 2,0639 

R 0,836 

R Square 0,700 

Adjusted R Square 0,674 

Signifikansi 0,000 

Α 0,05 

Durbin-Watson 0,31812 

N 26 

 
Variabel dependent pada model 
regresi linier berganda ini adalah 
kinerja pegawai (Y) sedangkan 
variabel independentnya adalah 
variabel disiplin kerja (X1) dan motivasi 
kerja (X2). 
Model regresi berdasarkan hasil 
analisis di atas adalah : 
Y = 0,919 + 0,335 X1 + 0,484 X2 + εi 
Dengan intreprestasi : 
a = 0,919 adalah Konstanta, yaitu titik 
potong antara sumbu tegak dengan 
garis regresi. 
b1 = 0,335 adalah jika jawaban 
responden naik satu skor pada variabel 
disiplin kerja maka  variabel kinerja 

akan naik sebesar 0,335 dengan 
asumsi faktor-faktor lain tetap.  
b2 = 0,484 adalah jika jawaban 
responden naik satu skor pada variabel 
motivasi kerja maka variabel kinerja 
pegawai akan naik sebesar 0,484 
dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. 
 
4.4. Analisis Koefisien Determinasi 

(R2) 
Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui tingginya derajat pengaruh 
(kontribusi) antara variabel independen 
secara simultan terhadap variabel 
dependen seperti pada tabel berikut:

 
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0,836a 0,700 0,674 0,31812 
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Pada tabel 4.7 dapat dilihat 
bahwa nilai R Square sebesar 0,674 
yang artinya dengan memasukkan 
variabel disiplin kerja dan motivasi 
kerja ke dalam faktor model, maka 
dapat digunakan untuk menjelaskan 
67,4% perubahan yang terjadi pada 
kinerja pegawai. Sisanya sebesar 
32,6% dijelaskan oleh faktor-faktor 
selain varibel tersebut. 

 
4.5. Uji F 

Uji F digunakan untuk 
mengevaluasi apakah ada pengaruh 
yang signifikan secara simultan antara 
variabel independen (X) terhadap 
variabel dependen (Y).Dapat diketahui 
bahwa Fhitung> Ftabel (14,351>3,42) 
maka H0 ditolak, yang artinya disiplin 
kerja dan motivasi kerja secara 
simultan berpengaruh terhadap kinerja  
pegawai PT Pegadaian (persero) 
Cabang Genteng. 

 
4.6. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen. 
Hasil pengujian ini diperoleh dengan 
cara membandingkan nilai thitung 
dengan nilai ttabel. 
a. Dapat diketahui bahwa nilai 

thitung>ttabel (2,557>2,0639) maka H0 

ditolak sehingga dapat 
disimpulkan bahwa disilin kerja 
ada pengaruh secara positif 

signifikan, yang artinya semakin 
tinggi tingkat disiplin kerja pegawai 
maka semakin baik kinerja 
pegawai PT Pegadaian (persero) 
Cabang Genteng. 

b. Dapat diketahui bahwa nilai 
thitung>ttabel (3,990>2,0639) maka H0 

ditolak sehingga dapat 
disimpulkan bahwa motivasi kerja 
ada pengaruh secara positif 
signifikan, yang artinya semakin 
tingga motivasi kerja pegawai 
maka semakin baik kinerja 
pegawai PT Pegadaian (persero) 
Cabang Genteng. 

 
4.7. Uji Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi terhadap gejala 
multikolinieritas adalah dengan melihat 
nilai Variance Inflation Factor (VIF) 
yang didapat dengan bantuan software 
SPSS Version 20,0 for Windows. 
Dalam penelitian ini menggunakan VIF 
< 5, yang dimana apabila jika besarnya 
VIF melebihi 5 maka model regresi 
menunjukkan adanya multikolinieritas. 
Dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dalam model yang dihasilkan 
dalam SPSS ditunjukkan pada tabel 
dimana VIF lebih kecil dari 5 untuk 
masing-masing variabel sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dalam model 
tersebut tidak terjadi multikolinieritas, 
untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 
tabel 4.7 di bawah ini. 

 
Tabel 4.8 Nilai VIF 

No Variabel  Nilai VIF Keterangan 

1. Disiplin kerja (X1) 1,548 Bebas 
Multikolinieritas 2. Motivasi kerja (X2) 1,548 

 
4.8. Uji Heterokedastisitas 

Cara pengujian data penelitian ini 
digunakan model Uji Glesjer (Glesjer 
Test), yaitu dengan meregresikan nilai 
absolut residual terhadap seluruh 
variabel bebas. Kriterianya adalah jika 

hasil regresi residual terhadap seluruh 
variabel bebas mempunyai nilai t hitung < 
t tabel, maka dapat dikatakan bahwa 
model dalam penelitian tidak terjadi 
heterokedastisita. 

 
Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel  thitung ttabel Sig. Ket 

Disiplin kerja (X1) -0,577 2,0639 0,577 Bebas 
Heterokedastisitas 
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4.9. Pembahasan Hasil Analisis 
Penelitian ini dilakukan di PT 

Pegadaian (persero) Cabang Genteng. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh disiplin kerja dan 
motivasi kerja terhadap kinerja 
pegawai, penelitian dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data melalui 
penyebaran kuesioner, dan tekhnik 
analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel disiplin kerja 
berpengaruh secara positif terhadap 
kinerja pegawai PT Pegadaian 
(persero) Cabang Genteng, hal ini 
dibuktikan dengan hasil perhitungan 
regresi sebesar 2,557 dimana thitung > 
ttabel (2,557 > 2,0639). Variabel motivasi 
kerja juga berpengaruh secara positif 
terhadap kinerja pegawai yang 
dibuktikan dengan hasil perhitungan 
regresi sebesar 3,990 dimana thitung > 
ttabel (3,990 > 2,0639). Dan berdasarkan 
perhitungan regresi pada uji f diperoleh 
hasil sebesar 14,351 dimana fhitung > 
ftabel (14,351 > 3,42) yang artinya 
disiplin kerja dan motivasi kerja secara 
simultan berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai PT Pegadaian (persero) 
Cabang Genteng. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis hasil 
penelitian dan pembahasan yang 
telah diuraikan sebelumnya, maka 
kesimpulan di dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
Y = 0,919 + 0,335 X1 + 0,484 X2 + εi 
Pada persamaan diatas menunjukkan 
angka yang signifikan pada semua 
variabel karena probabilitasnya 
menujukkan angka kurang dari 0,05. 
Adapun interpretasi dari persamaan 
diatas adalah : 
1) a = 0,919 artinya dalam model ini 

angka 0,919 adalah titik potong 
antara sumbu tegak dengan garis 
regresi. 

2) b1 = 0,335 adalah jika jawaban 
responden naik satu skor pada 
variabel disiplin kerja, maka  

variabel kinerja pegawai akan naik 
sebesar 0,335 dengan asumsi 
faktor-faktor lain tetap  

3) b2 = 0,484 adalah jika jawaban 
responden naik satu skor pada 
variabel motivasi kerja, maka 
variabel kinerja pegawai akan naik 
sebesar 0,484 dengan asumsi 
faktor-faktor lain tetap.  
Berdasarkan Nilai Adjusted R2 

sebesar 0,674 atau 67,4% yang artinya 
variabel disiplin kerja(X1) dan variabel 
motivasi kerja (X2) secara bersama-
sama mampu mempengaruhi 
perubahan variabel kinerja pegawai (Y) 
sebesar 67,4% sedangkan sisanya 
sebesar 32,6% dijelaskan oleh variabel 
lain diluar model penelitian ini, 
misalnya kepuasan kerja, lingkungan 
kerja, gaya kepemimpinan, 
kompetensi, kompensasi dan lain 
sebagainya. 

Berdasarkan uji F didapat hasil 
Fhitung > Ftabel ( 26,791 > 3,42) yang 
artinya bahwa variabel disiplin kerja 
(X1) dan variabel motivasi kerja (X2) 
secara simultan berpengaruh terhadap 
variabel kinerja pegawai (Y). 

Berdasarkan uji t untuk variabel 
disiplin kerja (X1) didapatkan hasil thitung 

> ttabel (2,557 > 2,0639), dapat 
disimpulkan bahwa variabel disiplin 
kerja secara parsial berpengaruh 
terhadap variabel kinerja pegawai. 

Berdasarkan uji t untuk variabel 
motivasi kerja (X2) didapatkan hasil 
thitung > ttabel (3,990 > 2,0639) dapat 
disimpulkan bahwa variabel motivasi 
kerja secara parsial berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan Uji 
Heteroskedastisitas didapatkan hasil 
sebagai berikut : Diketahui bahwa tidak 
terdapat unsur heteroskedastisitas 
karena dari hasil pengujian nilai thitung < 

ttabel. 
Berdasarkan Uji Multikolinearitas 

didapatkan hasil sebagai berikut : 
Variabel disiplin kerja (X1), nilai VIF = 
1,548 < 5 
Variabel motivasi kerja (X2), nilai VIF = 
1,548 < 5 
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Disimpulkan bahwa tidak terjadi 
multikolinieritas antar variabel 
independent dalam model regresi 
tersebut. 
 
5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan dari kesimpulan yang 
telah dikemukakan, maka rekomendasi 
yang perlu disampaikan adalah : 

PT. Pegadaian (persero) Cabang 
Genteng hendaknya terus 
meningkatkan kedisiplinan dan 
motivasi kerja pegawai secara 
bersama-sama yang berpengaruh 
langsung terhadap kinerja pegawai. 

Bagi pihak pimpinan PT. 
Pegadaian (persero) Cabang Genteng 
diharapkan memperhatikan aspek 
kedisiplinan dan motivasi kerja 
pegawai, hal ini bertujuan untuk lebih 
meningkatkan kinerja pegawai. 

Sebaiknya perlu diadakan 
penelitian lanjutan untuk mengetahui 
faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
kinerja pegawai pada PT. Pegadaian 
(persero) Cabang Genteng selain 
variabel disiplin kerja dan motivas 
kerja. 
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