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     ABSTRACT 

 

Work motivation is the driving force that causes a member of the organization to 

be willing and willing to mobilize abilities in the form of expertise or skills, time 

and energy to carry out various activities that are his responsibility and fulfill his 

obligations, in order to achieve the goals and objectives of the organization that 

have been determined previously. Work Discipline Awareness and willingness of a 

person to obey all company regulations and prevailing social norms. Good 

discipline reflects the amount of responsibility a person has for the tasks given to 

him. The purpose of this study is to determine whether work motivation and work 

discipline have a significant positive effect on the performance of employees in the 

Procurement and Strategic Division, the analysis uses the SEM method and 

obtained 135 respondents based on simple random sampling method. 

The results showed that Work Motivation and Work Discipline had a significant 

positive effect on Employee Performance, therefore the Procurement and Strategic 

Division leaders were required to continue to increase motivation towards their 

subordinates and enforce the discipline in the Procurement and Strategic Division 

to improve employee performance. 

 

Keywords: Work Motivation, Work Discipline and Employee Performance 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan pengadaan listrik sebesar 35 ribu Megawatt 

(MW) dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN 

dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total 
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kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 

25.904 MW. Dan pada tahun 2015 PLN telah menandatangani kontrak pembangkit sebesar 10 ribu MW 

sebagai tahap I dari total keseluruhan 35 ribu MW. (sumber : bumn.go.id)  

Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali mengatakan proyek pembangunan 

pembangkit listrik 35.000 mega watt, 46.000 kilometer sirkit jaringan transmisi dan 108.000 mega volt 

ampere gardu induk ditargetkan selesai dalam lima tahun ke depan. Hal ini tentu membutuhkan dukungan 

SDM yang kompeten untuk mendukung kebutuhan SDM bidang teknik kelistrikan. PLN akan memberikan 

perhatian khusus untuk membantu efektifitas dan peningkatan kualitas SDM terutama sektor kelistrikan, 

karena untuk mengoperasikan infrastruktur kelistrikan butuh SDM yang handal. (sumber : 

industri.bisnis.com) 

Pendisiplinan pegawai masih menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh PLN. Dalam 

pengembangan proyek 35.000 MW ini, PLN kembali menekankan karyawan nya untuk dapat berpedoman 

pada perjanjian kerja bersama yang sudah ditanda tangani oleh serikat buruh PT.PLN dengan manajemen 

PT.PLN. (sumber : tribunnews.com) 

Motivasi dan penghargaan diberikan PLN kepada karyawannya dalam bentuk pendidikan formal, 

kursus di dalam atau luar negeri. Jadi, total earning karyawan PLN merupakan gabungan dari fix annual 

cash dan performanced. sistem remunerasi yang berdasarkan performansi pegawai bersifat individually 

confidentialterdiri dari kompensasi dan benefit. (sumber :swa.co.id) 

    Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek Divisi Pengadaan Strategis. Hal ini dikarnakan 

divisi pengadaan strategis memainkan pernanan penting dalam proyek 35.000 MW. Peneliti menggunakan 

variabel peraturan motivasi kerja dan disiplin Kerja sebagai alat ukur peningkatan kinerja pegawai. 

          Peneliti telah melakukan riset pendahuluan pada Divisi Pengadaan Strategis PT. PLN guna 

mengetahui metode penilaian kinerja, peraturan disiplin yang diterapkan, motivasi yang diberikan kepada 

pegawai serta implementasi ketiga aspek tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Peneliti 

menggunakan metode wawancara langsung dan mendapatkan hasil sbb : 

1. Divisi Pengadaan Strategis memiliki tugas untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak 

utama nya kontraktor dan pihak swasta dalam hal pembangunan pembangkit listrik.             

2. Metode penilaian yang digunakan dalam proses penilaian kinerja di Divisi Pengadaan Strategis 

adalah metode penilaian kategori (daftar periksa). Jadi manager memberikan penilaian untuk 

tingkat-tingkat kinerja. Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang 

menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik karyawan seperti metode pemberian peringkat. 
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Dalam hal ini penilai biasanya atasan langsung. Penilaian kinerja berpengaruh terhadap rentang 

peringkat gaji, sehingga hasil penilaian kinerja tidak dipublikasikan karena dikhawatirkan 

menimbulkan kesenjangan sosial. Selanjutnya hasil dari penilaian kinerja karyawan ditindak 

lanjuti oleh perusahaan. 

3. Peraturan Disiplin Pegawai yang terdiri dari Ketentuan Disiplin Pegawai, Kewajiban Pegawai, 

Larangan Pegawai, Klasifikasi Pelanggaran Disiplin, Jenis Hukuman Disiplin, dan Prosedur 

Penjatuhan Hukuman Disiplin dan lain-lain tertulis pada Lampiran PKB 2010-2012. 

4. Pimpinan Divisi Pengadaan Strategis selalu memberikan motivasi kepada pegawai.  Jenis motivasi 

yang diberikan adalah motivasi-motivasi positif dan motivasi negatif.  Motivasi positif yang 

diberikan berupa penghargaan, gaji, promosi, insentif dan kesejahteraan tenaga kerja, sedangkan 

motivasi negatif yang diberikan berupa teguran lisan, teguran tulisan dan pemutusan hubungan 

kerja. Metode motivasi langsung yang diberikan berupa penghargaan, perawatan kesehatan dan 

pengobatan, tunjangan hari raya dan bonus, sedangkan metode tidak langsung berupa fasilitas 

kendaraan, pembinaan rohani, koperasi pegawai pln serta fasilitas kerja dan ruang kerja. 

5. Dalam lima tahun terakhir, implementasi terhadap peraturan disiplin yang berlaku oleh pegawai 

Divisi Pengadaan Strategis sudah baik namun masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan 

sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja pegawai. Sementara itu, pemberian motivasi positif 

oleh pimpinan Divisi Pengadaan Strategis secara tidak langsung telah meningkatkan kinerja 

pegawai, namun, motivasi negatif yang diberikan mengakibatkan sedikit tekanan terhadap pegawai 

Divisi Pengadaan Strategis. 

 

KAJIAN TEORI 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping 

faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan 

manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemelirahaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan 

organisasi dan masyarakat (Hariandja, 2007). 
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Kinerja Pegawai 

Dalam dunia perusahaan untuk melihat apakah perusahaan tersebut dapat beroperasional dengan baik dan 

sesuai dengan target dapat dilihat dalam 2 hal yaitu, dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Untuk 

mengukur perusahaan baik atau tidaknya dilihat dari kinerja perusahaan. Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Eman & Soesatyo, 2014). 

Motivasi Kerja 

Pemberian dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi, penting dilakukan untuk meningkatkan 

gairah kerja karyawan sehingga dapat mencapai hasil yang dikehendaki oleh manajemen. Hubungan 

motivasi, gairah kerja dan hasil optimal mempunyai bentuk linear dalam arti dengan pemberian motivasi 

kerja yang baik, maka gairah kerja karyawan akan meningkat dan hasil kerja akan optimal sesuai dengan 

standar kinerja yang ditetapkan. Gairah kerja sebagai salah satu bentuk motivasi dapat dilihat antara lain 

dari tingkat kehadiran karyawan, tanggung jawab terhadap waktu kerja yang telah ditetapkan (Soegiri, 

2004).  

 

Disiplin Kerja 

Pembinaan disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi 

memenuhi berbagai ketentuan. Disiplin adalah sikap seseorang untuk mematuhi dan mentaati segala norma-

norma peraturan yang berlaku di sekitarnya, sedangkan kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan 

seseorang untuk menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 

2009)  

Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Dalam penelitian (Brahmasari, 2008) menemukan ada hubungan positif antara Motivasi Kerja dan 

Kinerja Pegawai. Sedangkan menurut (Tania dan Sutanto, 2013) Motivasi Kerja  berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Pegawai. Selaras dengan penelitian dari (Riyadi, 2011) Motivasi Kerja berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Pegawai. 

H1 : Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan Kinerja Pegawai 

Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Dalam penelitian (Hidayat dan Taufik 2012) menyatakan bahwa Disiplin Kerja berpengaruh dominan 

terhadap Kinerja Pegawai. Sedangkan menurut (Sutrisno 2013) (Harlie, 2010) (Suwardji dkk 2012) 

(Pintubatu, 2012) (Gunawan dkk 2013) 
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(Sukarani, 2013) (Marpaung dkk 2014) (Yusuf dkk 2014) (Yakub, 2014) (Sidanti (2015) Disiplin Kerja  

berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pegawai. Selaras dengan penelitian (Elqadri et al 2015) menyatakan 

bahwa Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 

H2 : Disiplin Kerja berpengaruh Positif terhadap peningkatan Kinerja Pegawai 

Model Penelitian 

Untuk memperjelas arah penelitian yang bertujuan untuk menunjukan bahwa adanya hubungan 

antara Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja mempengaruhi Kinerja Karyawan maka dalam penelitian ini 

dapat diambil satu jalur pemikiran yang diterjemahkan dalam kerangka pemikiran seperti gambar ini. 

 

 

Keterangan : 

H1 : Motivasi Kerja (X1) berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai (Y).  

H2 : Disiplin Kerja (X2) berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai (Y). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah  deskriptif. Penelitian Deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik karakteristik ataupun fungsi sehingga 

memperoleh hasil yang terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010).  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis dan menentukan hubungan antar variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu 
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tipe dari desain penelitian konklusif dengan tujuan mengumpulkan data antar variabel untuk 

mendeskripsikan populasi, peristiwa, atau situasi (Sekaran dan Bougie, 2013).  

Metode penelitian yang di gunakan yaitu cross-sectional study yang datanya dikumpulkan dalam 

satu periode untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek dari suatu penelitian (Arikunto, 2010). Populasi di dalam 

penelitian ini adalah orang yang bekerja di Divisi Pengadaan dan Strategis PT.PLN. Sampling adalah 

pengambilan suatu bagian dari populasi sebagai representasi (Malhotra, 2010).  

Dan untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. Ukuran sampel yang sesuai 

adalah antara 100 – 200 ( Hair et al, 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 500 maka metode 

akan menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran goodness of fit yang baik. Pedoman 

ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 10 ( Hair et al, 2010). Dalam penelitian ini 

jumlah sampelnya adalah sebagai berikut : 

Jumlah sampel = indikator x ( 5 – 10) 

Jumlah sampel = 15 x 9 = 135 sampel 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas (Pre-test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan cara melakukan analisis pada data responden sebanyak 30 

responden untuk nilai Kaiser Meyer-Olken Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, 

anti-image matrices, Total Variance Explained, dan factor loading of Component Matrix. Software yang 

digunakan untuk menganalisis ini adalah SPSS 23. Kesimpulan diatas bahwa item indikator atau pertanyaan 

dalam kuisioner dari empat variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian 

ini menunjukkan seluruh indikator pertanyaan dalam instrument dalam penelitian ini dapat memenuhi nilai 

yang telah disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah 

valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item 

indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 
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Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuisioner dikatakan 

reliable (layak) jika Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60 dan dikatakan tidak reliable jika Cronbach’s Alpha 

dibawah 0.60. (Ghozali, 2012). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas alat ukur penelitian  

menunjukkan bahwa semua variabel penelitian, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Kinerja Pegawai 

memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,6. Hasil ini menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuisioner 

ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilkan akan cenderung tetap dan konsisten. 

 

Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOF 
Tingkat 

Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kriteria 

 

Absolute –Fit Measures  

CMIN/DF 

CMIN/DF ≤ 5,00 
(good fit) 

4.966 Good Fit 

 

(normed  

chi-
square)  

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 
(good fit) 

0.172 Poor Fit 

 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 
0,10 (marginal fit)  

RMSEA ≥ 0,10 
(poor fit)  

Incremental Fit Measure  

CFI 

CFI≥ 0,90 (good 
fit) 

0.871 Marginal Fit 

 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 
(marginal fit)  

CFI ≤ 0,80 (poor 
fit)  

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan 
AMOS 22  
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Hasil Pengujian Hipotesis 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil penelitian menunjukan Motivasi Kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai pada pegawai di Divisi Pengadaan dan Strategis. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik Motivasi Kerja pegawai maka Kinerja Pegawai Divisi Pengadaan dan Strategis juga akan 

semakin baik. Dalam hal penilaian Motivasi Kerja, karyawan dapat mampu untuk me motivasi diri 

sendiri dan pegawai lain untuk mencapai target perusahaan. Maka, pentingnya Motivasi meningkat 

membuat pegawai berkerja dengan percaya diri sesuai dengan motivasi pribadi dan orang lain sehingga 

apa yang dikerjakan oleh karyawan itu sendiri mendapatkan kinerja yang maksimal untuk diri masing – 

masing individu. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Onanda (2015), berdasarkan 

penelitiannya bahwa Motivasi Kerja yang baik akan membuat seorang pegawai memiliki kinerja yang 

baik. Penelitian ini didukung oleh penelitian Koesmono (2015) yang menyatakan bahwa semakin adanya 

peningkatan motivasi menyebabkan setiap pegawai dapat mendorong diri sendiri, sehingga tercapai 

kinerja yang maksimal. 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil penelitian menunjukan Disiplin Kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai pada pegawai di Divisi Pengadaan dan Strategis . Hasil ini dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik Disiplin Pegawai Divisi Pengadaan dan Strategis maka Kinerja pegawai Divisi Pengadaan 

dan Strategis juga akan semakin baik. Dalam hal penilaian Disiplin Kerja, karyawan dapat mampu untuk 

menunaikan dan mentaati segala peraturan disiplin yang tertulis di PT.PLN (Persero). Maka, pentingnya 

Disiplin Kerja pegawai meningkat membuat pegawai berkerja dengan pedoman yang berlaku sehingga 

apa yang dikerjakan oleh karyawan itu sendiri mendapat kinerja yang maksimal untuk diri masing – 

masing individu. 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 KP <--- MK 0.136 *** 
Didukung 

data 

2 KP <--- DK 0.709 *** 
Didukung 

data 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anthony (2017), berdasarkan 

penelitiannya bahwa keberadaan disiplin yang baik akan membuat seorang pegawai memiliki kinerja 

yang baik. Penelitian ini didukung oleh penelitian Harlie (2011) yang menyatakan bahwa semakin 

adanya peningkatan disiplin disebabkan setiap karyawan dapat mentaati apa yang sudah ditentukan 

perusahaan, sehingga tercapai kinerja yang maksimal. 

STATISTIK DESKRIPTIF 

Hasil statistik deskriptif variabel Motivasi Kerja menunjukan bahwa indikator yang memiliki 

nilai yang lebih rendah dari nilai rata-rata variabel yaitu 4.06 dan harus ditingkatkan. Nilai terendah 

adalah MK1 dengan nilai rata-rata 4.06 yaitu “saya mendapatkan penghargaan dari hasil kerja saya”. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata tertinggi adalah MK3 dengan nilai rata-rata 4.18 yaitu “saya merasa 

aman dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan dari campur tangan dan intervensi”. 

Hasil statistik deskriptif variabel Disiplin Kerja menunjukan bahwa indikator yang memiliki 

nilai yang lebih rendah dari nilai rata-rata variabel yaitu 4.08 dan harus ditingkatkan. Nilai terendah 

adalah DK2 dengan nilai rata-rata 3.89 yaitu “saya selalu khawatir apabila presentase kehadiran saya 

kurang dari ketentuan yang berlaku” Indikator berikutnya yang dibawah rata-rata adalah DK7 dengan 

nilai rata-rata 3.96 yaitu ” saya memiliki sikap yang baik kepada seluruh teman kerja dan atasan saya”. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata tertinggi adalah DK5 dengan nilai rata-rata 4.33 yaitu “saya memiliki 

keterampilan pada bidang kerja yang ditugaskan kepada saya”. 

Hasil statistik deskriptif variabel Kinerja Pegawai menunjukan bahwa indikator yang memiliki 

nilai yang lebih rendah dari nilai rata-rata variabel yaitu 4.13 dan harus ditingkatkan. Nilai terendah 

adalah KP3 dengan nilai rata-rata 3.91 yaitu “Saya dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang saya 

perbuat”. Sedangkan untuk nilai rata-rata tertinggi adalah KP4 dengan nilai rata-rata 4.33 yaitu “Saya 

memiliki sikap yang inisiatif dan memiliki rencana untuk mencapai tujuan”. 

 

Implikasi Manajerial untuk Divisi Pengadaan dan Strategis 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak Divisi Pengadaan 

dan Strategis selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada 

pihak manajemen Divisi Pengadaan dan Strategis adalah sebagai berikut : 
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1. Variabel pertama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Motivasi Kerja. Menurut hasil 

statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis, didapatkan nilai rata – rata yang dapat 

disusun menjadi implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang lebih 

rendah daripada nilai rata – rata variabel dan harus ditingkatkan. Nilai terendah dengan nilai 

rata-rata sebesar 4..06 adalah MK1 “saya mendapatkan penghargaan dari hasil kerja saya”. 

Sedangkan untuk nilai rata – rata tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.18 adalah MK3 

“saya merasa aman dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan dari campur tangan dan 

intervensi”. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner didapatkan data bahwa nilai rata-rata 

dari variabel Motivasi Kerja adalah 4.13 (mean) yang berarti mayoritas responden ragu 

dalam memberikan jawaban atau dapat diartikan netral dalam mengisi kuesioner penelitian. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis peneliti mendapatkan nilai estimasi untuk variable 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai sebesar 0,136 sehingga dapat menyimpulkan 

Motivasi kerja berpengaruh positif signifikan dan didukung oleh data. Dari data tersebut 

peneliti menyimpulkan bahwa Motivasi yang diberikan kepada pegawai sudah baik namun 

belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat pada indikator MK1 yang memiliki nilai paling 

rendah. Selain itu profil responden yang mayoritas berusia 30-40 tahun, berlevel staf dan 

berkelamin perempuan diindikasikan berharap peningkatan pemberian motivasi berbentuk 

penghargaan. Dalam penelitian ini diketahui fakta bahwa nilai estimasi pengujian hipotesis 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai masih lebih rendah dari hipotesis Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai sehingga pihak manajemen harus memprioritaskan dan 

memaksimalkan variabel Motivasi kerja untuk lebih mendongkrak Kinerja agar mencapai 

tingkat efektifitas tertinggi.  

2. Variabel kedua yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Disiplin Kerja. Menurut hasil 

statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis, didapatkan nilai rata – rata yang dapat 

disusun menjadi implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang lebih 

rendah daripada nilai rata – rata variabel dan harus ditingkatkan. Nilai terendah adalah DK2 

dengan nilai rata-rata 3.89 yaitu “saya selalu khawatir apabila presentase kehadiran saya 

kurang dari ketentuan yang berlaku” Sedangkan untuk nilai rata-rata tertinggi adalah DK5 

dengan nilai rata-rata 4.33 yaitu “saya memiliki keterampilan pada bidang kerja yang 

ditugaskan kepada saya”. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner didapatkan data bahwa 

nilai rata-rata dari variabel Disiplin Kerja adalah 4.13 (mean) yang berarti mayoritas 

responden ragu dalam memberikan jawaban atau dapat diartikan netral dalam mengisi 

kuesioner penelitian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis peneliti mendapatkan nilai 

estimasi untuk variable Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai sebesar 0,709 sehingga 

Efektifitas Implementasi Peraturan Motivasi Kerja..., Tias Aji Prasetiyo, Ma.-Ibs, 2018



dapat menyimpulkan Disiplin kerja berpengaruh positif signifikan dan didukung oleh data. 

Dari data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Disiplin yang diterapkan kepada pegawai 

dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis sudah baik dan harus dipertahankan. Hal yang 

harus ditingkatkan dalam penelitian ini oleh manajemen adalah bagaimana membuat 

pegawai bertanggung jawab atas semua yang dikerjakan oleh pegawai. Pihak manajemen 

dapat membuat peraturan tambahan yang berisi sanksi dan komitmen atas tanggung jawab 

pegawai untuk melengkapi perjanjian kerja bersama yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini 

diperkuat profil responden yang mayoritas berusia 30-40 tahun dan berdomisili diluar 

Jakarta, sehingga perlu memperkuat peraturan disiplin yang sebelumnya sudah dibuat 

sehingga tidak terjadi alasan yang dibuat-buat dalam penegakan kedisiplinan. Dalam 

penelitian ini diketahui fakta bahwa nilai estimasi pengujian hipotesis Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai sudah lebih tinggi dari hipotesis Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai sehingga pihak manajemen dapat mempertahankan hal tersebut dan menambahkan 

apabila diperlukan.  

3. Variabel ketiga yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Kinerja pegawai. Menurut statistik 

deskriptif Variabel Kinerja Pegawai dapat disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator 

yang memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai rata – rata variabel dan harus 

ditingkatkan. Nilai terendah adalah KP3 “Saya dapat bertanggung jawab atas kesalahan 

yang saya perbuat”. Sedangkan untuk nilai rata – rata tertinggi adalah KP4 “Saya memiliki 

sikap yang inisiatif dan memiliki rencana untuk mencapai tujuan”. Berdasarkan hasil 

tersebut terjadi sedikit kesamaan dalam indikator yang masih rendah dengan variabel 

Disiplin Kerja yaitu mengenai tanggung jawab yang rendah oleh pegawai. Dalam hal ini 

sikap peneliti masih sama yaitu pihak manajemen harus membuat peraturan tambahan 

terkait tanggung jawab pegawai. Selain itu untuk memaksimalkan Kinerja Pegawai menurut 

hasil pengujian hipotesis, pihak manajemen harus memprioritaskan dan memaksimalkan 

variabel Motivasi Kerja dan mempertahankan atau meningkatkan variabel Disiplin Kerja 

apabila diperlukan. Pihak manajemen juga dapat memaksimalkan kreatifitas dan inisiatif 

dari pegawai guna lebih memaksimalkan Kinerja Pegawai. 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Motivasi Kera dan Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai pada Divisi Pengadaan dan Strategi PT.PLN Persero. Hasil analisis data yang 

dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki 

pengaruh positif. Dengan menggunakan studi Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 
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Perusahaan pada Divisi Pengadaan dan Strategis PT.PLN Persero, dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Motivasi Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 

2. Disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 

 

Saran 

Penelitian ini ingin memberikan saran yang membangun guna penyempurnaan untuk penelitian 

di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk Divisi 

Pengadaan dan Strategis dan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 

A. Untuk Divisi Pengadaan dan Strategis 

Bagi manajemen perusahaan, berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh ke empat variabel bebas yaitu Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

baik, namun ada beberapa item pada masing-masing variabel yang masih berada pada kategori kurang baik, 

sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini diketahui fakta bahwa nilai estimasi pengujian hipotesis Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai masih lebih rendah dari hipotesis Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai yaitu 0,136 berbanding dengan 0,709 sehingga pihak manajemen harus 

memprioritaskan dan memaksimalkan variabel Motivasi kerja untuk lebih mendongkrak Kinerja 

agar mencapai tingkat efektifitas tertinggi.. 

2. Dalam penelitian ini juga diketahui fakta bahwa nilai estimasi pengujian hipotesis Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai sudah lebih tinggi dari hipotesis Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai sehingga pihak manajemen dapat mempertahankan hal tersebut dan menambahkan 

apabila diperlukan.  

3. Pihak manajemen dapat membuat peraturan tambahan yang berisi sanksi dan komitmen atas 

tanggung jawab pegawai untuk melengkapi perjanjian kerja bersama yang sudah dibuat 

sebelumnya. Pihak manajemen juga dapat memaksimalkan kreatifitas dan inisiatif dari pegawai 

guna lebih memaksimalkan Kinerja Pegawai. 
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