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ABSTRAK 

 

Motivasi kerja adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian 

atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam 

rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya . Disiplin Kerja Kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma norma sosial yang berlaku. Disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yan 

diberikan kepadanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Motivasi 

kerja dan Disiplin Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja pada 

pegawai di Divisi Pengadaan dan Strategis, analisis mengunakan metode SEM dan 

diperoleh 135 responden berdasarkan metode simple random sampling. 

 

Hasil penelitian menunjukan Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap Kinerja Pegawai, oleh karena itu bagi pemimpin Divisi 

Pengadaan dan Strategis di tuntut agar terus menambah motivasi terhadap bawahan 

nya dan menegakkan disiplin yang berlaku di lingkungan Divisi Pengadaan dan 

Strategis agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. 

 

 

 

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Kinerja Pegawai 
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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 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

1.1. Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur dalam organisasi atau 

perusahaan yang mempunyai peranan penting, dimana maju mundurnya suatu 

organisasi bergantung pada peran yang dijalankan oleh orang-orang di dalamnya 

(Damayanti, 2013).  

 kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan merupakan keadaan 

atau semangat yang dimiliki oleh seseorang karyawan dalam mengerjakan 

pekerjaannya (Mangkunegara, 2008).  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain 

motivasi kerja dan disiplin.  

Motivasi adalah suatu kumpulan  kekuatan energik yang mengkoordinasi di 

dalam dan di luar diri seorang pekerja yang mendorong usaha kerja dalam 

menentukan arah perilaku, tingkat usaha, intensitas, dan kegigihan.  Motivasi kerja 

dapat didefinisikan sebagai suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang 

yang menentukan arah dari perilaku (direction of behavior) seseorang dalam 

organisasi, tingkat usaha (level of effort), dan tingkat kegigihan atau ketahanan di 

dalam menghadapi suatu halangan atau masalah (level of persistence). Jadi motivasi 
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kerja dapat diartikan sebagai semangat kerja yang ada pada karyawan yang 

membuat karyawan tersebut dapat bekerja untuk mencapai tujuan tertentu  (Tania, 

Petra, & Siwalankerto, 2013)  

  Disiplin kerja pada hakekatnya adalah menumbuhkan kesadaran bagi 

para pekerjanya untuk melakukan tugas yang telah dibebankan, di mana 

pembentukannya tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk melalui 

pendidikan formal maupun non formal, serta motivasi yang ada pada setiap 

karyawan harus dikembangkan dengan baik. Dengan demikian semakin tingginya 

disiplin kerja setiap karyawan yang didukung oleh keahlian, upah, atau gaji yang 

layak, maka akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas dari instansi itu sendiri (Harlie, 

2011). 

Pada tanggal 1 januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-

PLN (Bada Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang 

listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang 

sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai 

pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai 

pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan 

Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan 

(PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring 

dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta 

untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN 

beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga 
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sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga 

sekarang. (sumber : pln.co.id) 

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 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 
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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 
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tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan 

prestasi kerja dan karakteristik karyawan seperti metode pemberian 

peringkat. 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 
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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. 

 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti termotivasi untuk 

mengangkat judul Efektifitas Implementasi Peraturan Motivasi Kerja dan 

Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai di Divisi Pengadaan 

Strategis PT.PLN Persero. 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data dilakukan 

melalui kuisioner. Karena itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai 

berikut: 

1. Disiplin merupakan suatu hal yang penting di dalam perusahaan, karena di 

dalam menjalankan setiap aktifitas atau kegiatan sehari-hari, disiplin kerja 

sangat perlu agar para pegawai dapat memenuhi aturan-aturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Upaya dalam memberikan disiplinan tersebut 

pada dasarnya merupakan suatu upaya dalam meningkat kinerja pegawai 

pada perusahaan (Rozalia, et al, 2015). Prestasi kerja pegawai akan rendah 

apabila tidak mempunyai motivasi untuk melaksanakan pekerjaan itu. 

Sebaliknya kalau pegawai tersebut mempunyai motivasi yang tinggi untuk 
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melaksanakan pekerjaan tersebut maka pada umumnya tingkat kinerja 

pegawai akan tinggi (Harlie, 2011). Hal tersebut yang mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian apakah ada pengaruh positif dari Disiplin Kerja 

dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Displin Kerja dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Pegawai. Kinerja Pegawai dapat didefinisikan 

sebagai output dari kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pada perusahaan 

nya (Rozalia,et al, 2015). Disiplin  merupakan suatu hal yang penting di 

dalam perusahaan, karena didalamnya pegawai harus memenuhi aturan-

aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar utama dalam 

mengukur kinerja salah satunya dengan mengukur mengenai tingkat 

kehadiran yaitu asumsi yang digunakan dalam mengukur atau menilai kerja 

pegawainya dengan melihat daftar hadir. Jika kehadiran pegawai di bawah 

standar yang ditetapkan maka pegawai tersebut tidak mampu memberikan 

kontribusi yang optimal terhadap organisasi (Mathis dan Jackson, 2010). 

Pada dasarnya motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras 

sehingga dapat mencapai tujuannya, dengan hal demikian akan 

meningkatkan kinerja pegawai sehingga berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan perusahaan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan motivasi kerja 

pegawai akan memberikan peningkatan yang sangat berarti bagi 

peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya (Rivai, 

2011). 
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3. Objek penelitian yang akan dibahas adalah pegawai Divisi Pengadaan dan 

Strategis PT.PLN Persero. perusahaan tersebut merupakan salah satu 

penyedia layanan kelistrikan di indonesia yang sudah dikenal sebagai satu-

satunya penyedia listrik nasional sehingga mengundang keingintahuan 

peneliti mengenai pengembangan sumber daya manusia untuk 

meningkatkan Kinerja Pegawai di perusahaan tersebut. 

 

1.3   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai ? 

2. Apakah Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai ? 

1.4.  Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Divisi Pengadaan Strategis PT.PLN Persero.  

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Divisi Pengadaan Strategis PT.PLN Persero.  

 

1.5.  Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian mengenai Efektifitas Implementasi Peraturan 

Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai 
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Divisi Pengadaan Strategis PT.PLN Persero diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis  

Untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis tentang 

sistem-sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) khususnya 

yang berkaitan dengan motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap 

peningkatan kinerja. 

  

2. Bagi Pembaca  

Memberikan informasi, tambahan refrensi, dan bahan pengembangan 

penelitian berikutnya terkait dengan motivasi kerja dan disiplin kerja 

terhadap kinerja, khususnya di  Divisi Pengadaan dan Strategis 

PT.PLN Persero. 

  

3. Bagi Perusahaan  

Bagi manajemen perusahaan di Indonesia khsusnya PT. PLN Persero 

dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya 

motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dalam 

kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, dapat memperbaiki 

strategi terkait dengan MSDM pada perusahaan dalam  melakukan 

aktifitas bisnisnya.  
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1.6.  Sistematika Penulisan  

BAB I    PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

  

    BAB II     KERANGKA TEORITIS  

Bab ini berisi teori-teori, referensi, dan penelitian terdahulu yang terkait dan 

mendukung serta menjadi sarana dalam pembuktian hipotesis yang dirumuskan 

dalam penelitian ini.  

           

           BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi model penelitian, jenis data yang digunakan, definisi 

variabel-variabel penelitian, penetapan objek, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisa data dan metode pengujian asumsi regresi yang dilakukan. 

 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas analisis dan intepretasi terhadap hasil penelitian 

berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB V  PENUTUP  

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang telah dibahas pada Bab IV dan 

saran-saran yang diberikan untuk pembaca dan pengguna hasil penelitan ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Manajemen Sumber Daya Manusia ( Human Resource Development) 

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). Banyak cara untuk meningkatkan efektifitas 

organisasi, beberapa diantaranya dengan melihat faktor faktor kinerja pegawai, 

motivasi kerja, dan disiplin. 

Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan 

sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi 

perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber 

daya manusia (Armstrong, 2005). 
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2.1.2. 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). 

Kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu 

keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan 

diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya (Sinambela, 2012). 

Kinerja SDM merupakan hasil sinergi dari tiga faktor, yaitu faktor internal 

karyawan, faktor internal organisasi dan faktor eksternal (Wirawan, 2009). Faktor 

yang mempengaruhi pencapaian kinerja SDM adalah kemampuan (ability) dan 

faktor motivasi (motivation) (Keith Davis, 1989; dalam Mangkunegara, 2010),.  

Indikator-indikator kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan efisiensi  

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh 

mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. Apabila akibat-akibat 

yang dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting 

dibandingkan hasil yang tercapai, sehingga mengakibatkan 

ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. 

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



14 

 

  

  Indonesia Banking School 

Sebaliknya jika akibat yang tidak dicari-cari tidak penting/remeh, 

maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu kita dapat 

mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan 

efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, 

terlepas apakah efektif atau tidak.  

2. Otoritas dan tanggung jawab 

Wewenang adalah hak seseorang untuk memberikan perintah 

(kepada bawahan), sedangkan tanggung jawab adalah bagian yang 

tidak terpisahkan atau sebagai akibat dari kepemilikan wewenang 

tersebut. Bila ada wewenang berarti dengan sendirinya muncul 

tanggung jawab. Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012. 

3. Disiplin  

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang 

dibuat antara perusahaan dan karyawan. Disiplin juga berkaitan erat 

dengan sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. 

4. Inisiatif 

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam 

bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. (Chester I. Barnard dan Robert E. Quinn dalam Suyadi 

Prawirosentono, 2008) 
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2.1.3. Motivasi Kerja 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian 

atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam 

rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya” (Menurut Siagian, 2004) . 

Dalam kehidupan berorganisasi, termasuk kehidupan berkarya dalam 

organisasi bisnis, aspek motivasi kerja mutlak mendapat perhatian serius dari para 

manajer. Karena 4 (empat) pertimbangan utama yaitu:  

(1) Filsafat hidup manusia berkisar pada prinsip “quit pro quo”, yang dalam 

bahasa awam dicerminkan oleh pepatah yang mengatakan “ada ubi ada talas, ada 

budi ada balas”  

(2) Dinamika kebutuhan manusia sangat kompleks dan tidak hanya bersifat 

materi, akan tetapi juga bersifat psikologis  

(3) Tidak ada titik jenuh dalam pemuasan kebutuhan manusia  

(4) Perbedaan karakteristik individu dalam organisasi atau perusahaan, 

mengakibatkan tidak adanya satupun teknik motivasi yang sama efektifnya untuk 

semua orang dalam organisasi juga untuk seseorang pada waktu dan kondisi yang 

berbeda-beda. (Siagian, 2002)  

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 
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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).  

Variabel motivasi kerja ini secara operasional diukur dengan menggunakan 

3 (tiga) indikator, yaitu:  

1. kebutuhan berprestasi (need for achievement)  

2. kebutuhan fisik (psycological need)  

3. kebutuhan rasa aman (safety need) 

 

2.1.4. 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)  

Sedangkan (Malayu S.P. Hasibuan, 2013) mendefinisikan disiplin kerja 

adalah: “Kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan 

dan norma norma sosial yang berlaku. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yan diberikan kepadanya. Hal ini 

mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi. 
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Dalam pelaksanaan disiplin kerja manajemen membagi bentuk-bentuk 

disiplin kerja tersebut dalam dua macam sebagai berikut: (1) disiplin preventif yaitu 

dimana disiplin yang berupaya menggerakkan pegawainya untuk mengikuti dan 

mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan berlaku yang telah digariskan oleh 

perusahaan (2) disiplin korektif yaitu disiplin yang diberikan kepada pegawai yang 

melanggar dengan sanksi yang berlaku (Mangkunegara, 2009). 

Indikator-indikator disiplin kerja di antaranya sebagai berikut:  

(1) selalu hadir tepat waktu  

(2) selalu mengutamakan presentase kehadiran  

(3) selalu mentaati ketentuan jam kerja  

(4) selalu mengutamakan jam kerja yang efisien dan efektif  

(5) memiliki keterampilan kerja pada bidang tugasnya  

(6) memiliki semangat kerja yang tinggi  

(7) memiliki sikap yang baik  

(8) selalu kreatif dan inovatif dalam berkerja. (Harlie, 2011) 

 

2.2.Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini 

diantaranya yaitu: 
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Tabel 2.1 

 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Author Pembahasan 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
Hasil 

1. (Apalia 

Ekakoron 

Anthony., 

2017) 

Effects of 

discipline 

management on  

employee 

performance in 

an organization: 

the case of 

county education 

office human  

resource 

department, 

turkana county 

 

 

Disciplinary 

procedure 

and system, 

Disciplinary 

action 

Employee 

performance 

 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa peraturan disiplin 

berpengaruh terhadap 

peningkatan pengetahuan 

pegawai dan sudut pandang 

pegawai terhadap tugas nya 

serta berpengaruh terhadap 

kenaikan jabatan pegawai. 

Hasil penelitian juga 

menunjukan bahwa system  

disiplin dan aksi disiplin 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai 

2. (Belly 

onanda, 

2015) 

The effects of 

motivation on 

job performance, 

a case study of 

KCB coast 

region 

   

 

 

Non 

financial 

reward, 

Financial 

reward, 

training, 

Job 

performance 

 

Pengembangan karir dan 

promosi di KCB 

berpengaruh positif 

terhadap peningkatan 

kinerja pegawai  

Keamanan dalam ngerjakan 

tugas pegawai yang 

diberikan oleh manajemen 

berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja 

pegawai 

Pemberian sanksi oleh 

manajemen terhadap 

kesalahan yang dilakukan 

pegawai memberikan 

pengaruh terhadap 

peningkatan kinerja 

pegawai 

Pemberian seminar motivasi 

dari luar perusahaan 

memberikan pengaruh 

terhadap kinerja pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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



19 

 

  

  Indonesia Banking School 

No Author Pembahasan 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
Hasil 

3. (M.Harlie.

, 2011) 

Pengaruh 

Disiplin Kerja, 

Motivasi dan 

Pengembangan 

Karier terhadap 

Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil 

pada Pemerintah 

Kabupaten 

Tabalong di 

Tanjung 

Kalimantan 

Selatan 

. 

 

Disiplin 

kerja, 

Motivasi, 

dan 

Pengembang

an karir 

Kinerja 

karyawan. 

 

Variabel X1 yaitu disiplin 

kerja memiliki nilai korelasi 

parsial tertinggi 

dibandingkan dengan 

variabel bebas yang lain 

yaitu motivasi (X2) dan 

variabel pengembangan 

karier (X3), maka variabel 

X1 yaitu variabel disiplin 

kerja merupakan variabel 

bebas yang dominan 

mempengaruhi variabel 

terikat yaitu Kinerja 

Pegawai (Y) Pemerintah 

Kabupaten Tabalog di 

Tanjung Kalimantan 

Selatan. 

4. (Zainul 

hidayat, 

Muhamad 

taufiq 

2012) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja dan 

Disiplin Kerja 

serta Motivasi 

Kerja  Terhadap 

Kinerja  

Karyawan 

Perusahaan 

Daerah Air 

Minum (PDAM)  

Kabupaten 

Lumajang  

 

 

Lingkungan 

Kerja, 

Disiplin 

Kerja, 

Motivasi 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan 

 

Bahwa lingkungan kerja dan 

disiplin kerja serta motivasi 

kerja berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja 

PDAM Kabupaten 

Lumajang, dapat diterima.  

Disiplin Kerja mempunyai 

pengaruh yang dominan 

terhadap kinerja pegawai 

PDAM Kabupaten 

Lumajang, dapat diterima..  

5. (Ida Ayu 

Brahmasa

ri, Agus 

Suprayetn

o 2008) 

Pengaruh 

Motivasi Kerja, 

Kepemimpinan 

dan Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan serta 

Dampaknya 

pada Kinerja 

Perusahaan 

(Studi kasus 

pada PT. Pei Hai 

International 

Wiratama 

Indonesia)  

 

 

Motivasi 

Kerja, 

Kepemimpi

nan, Budaya 

Organisasi 

Kepuasan 

Kerja, 

Kinerja 

perusahaan 

 

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

karyawan 

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh 

positif tetapi tidak 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan 

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa 

kepuasan kerja karyawan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 
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No Author Pembahasan 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
Hasil 

6. (Jeli Nata 

Ilyas, 

Reza 

Primadi 

2017) 

Pengaruh 

disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

bank perkreditan 

rakyat  

Disiplin 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan 

Hasil rata-rata tanggapan 

responden terhadap 

pernyataan variabel Disiplin 

Kerja (X) adalah 3,64, 

sementara Kinerja 

Karyawan (Y) adalah 3,79. 

Berarti semua responden 

rata-rata atas jawaban kedua 

variabel penelitian adalah 

setuju. Dari hasil uji 

hipotesis, dapat dilihat 

bahwa variabel Disiplin 

Kerja (X) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

Kinerja Karyawan 

(Y).besarnya pengaruh 

variabel Disiplin Kerja (X) 

terhadap Kinerja Karyawan 

(Y) pada Perusahaan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat 

Rokan Hulu adalah sebesar 

74,8% sedangkan sisanya 

25,2% dipengaruhi oleh 

faktor lainnya. 

7. (H.Teman 

Koesmon

o 2015) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Motivasi Dan 

Kepuasan Kerja 

Serta Kinerja 

Karyawan Pada 

Sub Sektor 

Industri 

Pengolahan 

Kayu Skala 

Menengah  Di 

Jawa Timur    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya 

Organisasi 

Motivasi 

Kerja, 

Kepuasan 

Kerja, 

Kinerja 

Karyawan 

Berdasarkan analisis yang 

telah diuraikan maka dapat 

disimpulkan bahwa Budaya 

organisasi berpengaruh 

terhadap Motivasi dan 

Kepuasan kerja serta 

Kinerja pada karyawan 

industri pengolahan kayu 

skala menengah di Jawa 

Timur dapat diterima.  
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No Author Pembahasan 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
Hasil 

9. (Slamet 

Riyadi, 

2011) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Finansial, Gaya 

Kepemimpinan, 

dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan pada 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Jawa Timur  

 

Kompensasi 

Finansial, 

Kepemimpi

nan, 

Motivasi 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan 

kompensasi finansial tidak 

mempengaruhi motivasi 

kerja maupun kinerja 

karyawan. Sedangkan gaya 

kepemimpinan secara 

signifikan mempengaruhi 

motivasi kerja maupun 

kinerja karyawan, dan 

motivasi kerja secara 

signifikan mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

10. (Munparid

i., 2012) 

Pengaruh 

kepemimpinan, 

motivasi, 

pelatihan, dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

perusahaan 

daerah air 

minum tirta musi  

kota palembang  

 

Kepemimpi

nan, 

Motivasi, 

Pelatihan, 

Lingkungan 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa variabel pelatihan 

dan lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Tirta Musi 

Palembang.  

Variabel kepemimpinan dan 

motivasi menurut analisa 

data di muka ternyata tidak 

signifikan sehingga tidak 

berpengaruh pada kinerja 

karyawan Perusahaan 

Daerah Air Minum Tirta 

Musi Palembang 

Sumber: diolah oleh peneliti (2018) 

2.3.Rerangka Konseptual 

Rerangka Konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran tentang 

hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori 

yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008) 
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2.3.1.Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian 

atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya 

(Siagian, 2004). 

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 

. 2.3.2.Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

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).  

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 

2.4. 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. 

 

 
 

(sumber : Sutrisno, 2014) 

Keterangan : 

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

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

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Desain 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 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). 

3.2. Objek Penelitian 

Divisi Pengadaan dan Strategis PT PLN.Persero (disingkat  DivDas PLN) 

adalah sebuah Divisi yang bertanggung jawab atas semua pengadaan pembangkit 

aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Direktur nya adalah Supangkat Iwan 

Santoso . 
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Divisi Pengadaan Strategis memiliki tugas untuk menjalin kerja sama 

dengan berbagai pihak utama nya kontraktor dan pihak swasta dalam hal 

pembangunan pembangkit listrik. 

 

3.3. Metode Penghimpunan Data 

 Dalam penelitian ini, data untuk penyelesaian penelitian bersumber dari data primer 

dan data sekunder. Menurut maholtra (2010), pengertian data primer dan sekunder 

adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data Primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 

dalam menjawab permasalahan penelitian. Data Primer merupakan penelitian yang 

diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode kuisioner dalam 

pengumpulan data, baik secara online melalui media google drive atau langsung 

memberikan kapada orang (Malhotra, 2010). Dalam teknik penghimpunan data, 

sebagai penelitian kuantitatif peneliti menggunakan observation method untuk 

mendapatkan data primer. Umumnya observation method berupa lembar pengisian, 

seperti questionnaire sehingga diperoleh data kuantitatif (berupa angka) kemudian 

angka itu akan diolah oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari jurnal yang digunakan disesuaikan dengan 

pembahasan. Beberapa teori yang digunakan diperoleh melalui buku-buku sumber 

daya manusia dan stress kerja, selain itu peneliti juga menggunakan artikel sebagai 

bahan untuk mengangkat permasalahan yang sedang terjadi. Data yang 
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dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku, media internet, 

jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini. 

 

3.4. 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).  

Terdapat beberapa langkah dalam menentukan sampel penelitian. Langkah 

yang pertama menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian kali ini 

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

  Langkah selanjutnya, melakukan prosedur sampling atau yang biasa 

disebut dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sampel non 

probability sampling dan teknik convenience sampling merupakan teknik 

penentuan sampel berdasarkan responden yang tersedia dan mudah diakses. 

Kriteria pengambilan data ini dipilih berdasarkan objek penelitian yang bersumber 

dari responden yang terdiri dari orang yang bekerja di Divisi pengadaan dan 

Strategis PT.PLN. 

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 
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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 

 

Questionnaire akan di sebar di kantor PT. PLN (Kantor Pusat) 

Jl.Trunojoyo Blok M-I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia 

3.5. Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Job Satisfaction 

karyawan PT. PLN (kantor pusat) dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner 

diukur dengan skala interval  7 poin mulai 1 sampai 7 sesuai dengan tingkat 

kesetujuan. 

 

Tabel 3. 1 Operasional variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Motivasi 

Kerja (MK) 

Menurut Siagian (2004: 138) 

motivasi adalah daya pendorong 

yang mengakibatkan seseorang 

anggota organisasi mau dan rela 

untuk mengerahkan kemampuan 

dalam bentuk keahlian atau 

keterampilan, tenaga dan waktunya 

untuk menyelenggarakan berbagai 

kegiatan 

(MK1) : saya mendapatkan 

penghargaan dari hasil kerja 

saya 

Inteval 

Scale 1-7 

(MK2) :  saya mendapatkan 

segala kebutuhan fisik yang 

saya butuhkan selama bekerja 

disini 

(MK3) :  saya merasa aman 

dalam mengerjakan segala tugas 

yang diberikan dari campur 

tangan dan intervensi 

 

(Soegiri, 2004) 

 

 

 

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



28 

 

  

  Indonesia Banking School 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Disiplin 

Pegawai 

(DP) 

Menurut Suyadi Prawirosentono 

(2008) Disiplin meliputi ketaatan 

dan hormat terhadap perjanjian 

yang dibuat antara perusahaan dan 

karyawan. Disiplin juga berkaitan 

erat dengan sanksi yang perlu 

dijatuhkan kepada pihak yang 

melanggar. 

(DP1) : saya selalu datang tepat 

waktu 

Interval 

scale 1-7 

(DP2) : saya selalu khawatir 

apabila presentase kehadiran 

saya kurang dari ketentuan yang 

berlaku  

(DP3) : saya selalu pulang ke 

rumah sesuai dengan jam pulang 

yang ditentukan 

(DP4) : saya selalu berada di 

meja kerja saya saat jam kerja 

sedang berlangsung 

(DP5) : saya memiliki 

keterampilan pada bidang kerja 

yang ditugaskan kepada saya 

(DP6) : saya memiliki semangat 

kerja yang tinggi 

(DP7) : saya memiliki sikap 

yang baik kepada seluruh teman 

kerja dan atasan saya 

(DP8) : saya selalu meiliki ide 

dan inovasi pada bidang kerja 

saya 

 

(Harlie, 2011) 

Kinerja 

Karyawan 

(KK) 

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). 

(KK1) : Saya dapat 

menyelesaikan pekerjaan 

dengan efektif dan efisien 

Interval 

scale 1-7 

(KK2) : Saya memiliki sikap 

yang bertanggung jawab 

(KK3) : Saya dapat bertanggung 

jawab atas kesalahan yang saya 

perbuat 

(KK4) : Saya memiliki sikap 

yang inisiatif dan memiliki 

rencana untuk mencapai tujuan 

 

(Chester I. Barnard dan Robert 

E. Quinn dalam S. 

Prawirosentono, 2008) 

    Sumber: diolah oleh peneliti (2018) 

3.6. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode Structural 

Equation Model (SEM). SEM digunakan untuk analisis teknis, dan dibagi ke dalam 
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model pengukuran dan model struktural untuk tujuan deskriptif. Proses SEM tidak 

dapat dilakukan secara manual, sehingga peneliti menggunakan alat bantu berupa 

software Amos 21. 

SEM atau structural equation modeling merupakan komunikasi dalam 

penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram 

lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi.Diagram lintasan dapat 

mengambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih 

mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM. 

Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam 

perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 2008). Menurut Wijayanto., 

(2008) ada beberapa tahapan pokok dalam menggunakan SEM untuk sebuah 

kegiatan penelitian, yaitu:  

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification)  

3. Estimasi (estimation)  

4. Uji kecocokan (testing fit)  

3.6.1. Spesifikasi Model ( Spesification Model ) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi  model penelitian yang merepresentasikan permasalahan 

yang diteliti adalah penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

variabel laten eksogen dan endogen, yaitu Motivasi Kerja, Disiplin Kerja (Variabel 
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eksogen), dan Kinerja pegawai merupakan (variabel endogen). Selanjutnya 

variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati atau 

sering kita sebut sebagai indikator. Variabel teramati merupakan indikator atau 

ukuran dari variabel laten eksogen maupun variabel endogen. Pada penelitian ini 

terdapat 3 variabel teramati dikarenakan terdapat 15  indikator pertanyaan.  

 
Gambar 3. 1. 

 
Struktural Model 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 
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Keterangan : 

MK : Motivasi Kerja 

DK : Disiplin Kerja 

KP : Kinerja pegawai 

 

3.6.2. Identifikasi ( identification ) 

 Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan 

diperolehnya nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan 

kemungkinan persamaan simultan tidak ada solusinya. Ada tiga kategori 

identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu:  

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan varian dan 

kovarian dari variabel-variabel teramati).Under-identified model pada SEM 

mempunyai degree of freedom = jumlah data yang diketahui – jumlah parameter 

yang diestimasi < 0. Jadi dapat disimpulkan, model yang under-identified 

mempunyai degree of freedom negatif. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just-identified 

mempunyai degree of freedom nol.  

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model yang over-

identified mempunyai degree of freedom positif. 
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3.6.3 Estimasi (Estimation)  

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah maximum likelihood estimator (MLE). 

MLE ini secara iteratif akan meminimisasikan fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai berikut:  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah multinormal 

distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Wijanto, 2008). Sedangkan 

p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model.  

 

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit)  

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa 

tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit). 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 
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3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)  

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Uji 

kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model 

pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati atau indikator) secara terpisah melalui: Evaluasi terhadap validitas 

(validity) dari model pengukuran uji validitas digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur seberapa baik instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) tingkat validitas 

dapat diukur menggunakan faktor loading. Faktor loading yang di syaratkannya 

untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 

Tabel 3. 2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. Kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy 

adalah statistik yang mengindikasikan proporsi 

variasi dalam variabel yang merupakan variasi umum 

(common variance), yakni variasi dalam penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 menunjukkan 

bahwa faktor analisis dapat digunakan  

 

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



34 

 

  

  Indonesia Banking School 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

2. Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan bahwa 

matriks korelasi adalah matriks identitas yang 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel dalam 

faktor bersifat related atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil uji, jika 

nilai hasil uji < 0,05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara 

variabel dan merupakan nilai yang 

diharapkan  

3. 

 

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 

diagonal anti-image correlation matrix menunjukkan 

measure of sampling adequacy dari masing-masing 

indikator. 

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix > 0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam faktor 

tersebut. 

4. Component matrix, nilai factor loading dari variabel-

variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5 

menunjukkan besarnya korelasi antara 

indikator dengan variabel laten tesebut. 

Sumber : (Hair et  al., 2010) 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair, Black, Babin, 2010) Untuk mengukur 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran 

reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = 
(Σstd.loading)2

(Σstd.loading)2+ Σej
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Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara langsung hasil 

perhitungan AMOS, dan e adalah measurement error untuk setiap indikator atau 

variabel teramati (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran ekstrak 

varian dapat dihitung sebagai berikut : (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = 
Σstd.loading2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) menyatakan bahwa sebuah 

konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya  

(construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50 

 

3.6.4.2. Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau godness of fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan absolute, 

ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai 

berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
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Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus perhitungan 

RMSEA adalah     sebagai berikut  

RMSEA  = √
𝐹𝑜

𝑑𝑓
 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 

menunjukkan good fit. 

b. CMIN/DF  

 CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan CMIN/DF 

adalah sebagai berikut:  

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental  

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

independence model.  

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI = 1 −  
𝜄1

𝜄2
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Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan good fit, 

sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal fit.  

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness 

of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berik 

Tabel 3. 3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

 

Sumber : (Hair et  al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa 

diterima 

 

Root Mean Square Error of Approximation 

 (RMSEA)  

 

Rata-rata perbedaan per degree of 

freedom yang diharapkan terjadi 

dalam populasi dan bukan sample.  

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, 

sedang RMSEA < 0,05 adalah close 

fit  

CMIN/DF 

 

Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah  good fit  

Incremental fit Measures 

 

Comparative Fit Index (CFI)  

 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan 

nilai lebih tinggi adalah lebih baik. 

CFI ≥0,90 adalah good fit, sedang 

0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal 

fit. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Profil Divisi Pengadaan dan Strategis PT.PLN Persero 

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan 

di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang 

bergerak di bidang pabrik gula dan pebrik teh mendirikan pembangkit tenaga lisrik 

untuk keperluan sendiri 

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-

perusahaan Belanda tersebt oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan 

tentara Jepang di awal Perang Dunia II 

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada 

Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan 

oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delagasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas 

yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden 

Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah 

Republik Indinesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan 

Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan 

kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. 

Pada tanggal 1 januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-

PLN (Bada Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang 

listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang 
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sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai 

pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai 

pengelola gas diresmikan. 

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik 

Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan 

tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor 

swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 

status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga 

sekarang. 

Divisi Pengadaan Strategis memiliki tugas untuk menjalin kerja sama 

dengan berbagai pihak utama nya kontraktor dan pihak swasta dalam hal 

pembangunan pembangkit listrik. 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

4.2.1. 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. 
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Kesimpulan diatas bahwa item indikator atau pertanyaan dalam kuisioner 

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

penelitian ini. Pada tabel 4.1 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 

Variabel Laten Indikator 

KMO 

> 0.5 

SIG 

< 0.05 

MSA > 

0.5 

Factor 

Loading 

≥ 0.5 

Kriteria 

Disiplin Kerja 

DK1 

0.876 0.000 

0.904 0.832 Valid 

DK2 0.832 0.752 Valid 

DK3 0.923 0.880 Valid 

DK4 0.893 0.801 Valid 

DK5 0.839 0.886 Valid 

DK6 0.859 0.898 Valid 

DK7 0.940 0.791 Valid 

DK8 0.833 0.821 Valid 

Motivasi Kerja 

MK1 

0.864 0.000 

0.809 0.890 Valid 

MK2 0.902 0.684 Valid 

MK3 0.882 0.762 Valid 

Kinerja Pegawai 

KP1 

0.838 0.000 

0.828 0.887 Valid 

KP2 0.875 0.856 Valid 

KP3 0.852 0.902 Valid 

KP4 0.797 0.924 Valid 

Tabel 4.1. Uji Validitas Data (Pre-test) 
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dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap 

penelitian selanjutnya. 

 

4.2.2. 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. 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pada table 4.2 diatas 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. 

 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Disiplin Kerja 0.876 Reliabel 

Motivasi Kerja 0.864 Reliabel 

Kinerja pegawai 0.838 Reliabel 

Tabel 4.2. Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23 
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4.3.     Profil Responden 

Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden 

secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, 

lokasi tempat tinggal dan level pegawai . 

 

4.3.1. Jenis Kelamin 

 

    Grafik 4. 1. 

    Jenis Kelamin Responden 

  Sumber: Hasil pengolahan data 

 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa responden yang berjumlah 135 

orang, terdiri dari responden yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 56 orang 

dan responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 79 orang. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih besar daripada jumlah 

responden laki-laki. 
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4.3.2.     Usia 

 

   Grafik 4. 2. 

Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data 

 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 kelompok, 

yaitu skala usia 20 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, dan 41 – 50 tahun. Pada grafik 4.2 

diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

responden yang berusia antara 31 – 40 tahun yang berjumlah 69 orang, kemudian 

diikuti oleh responden yang berusia antara 41 – 50 tahun dengan jumlah 

responden 45 orang, lalu responden yang berusia 20 – 30 tahun dengan jumlah 

21 orang. 
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4.3.3.    Tingkat Pendidikan 

 

Grafik 4. 3. 

Tingkat Pendidikan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data 

 

Berdasarkan pada grafik 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas 

tingkat pendidikan responden adalah Strata 1 (S1) dengan jumlah 77 orang, 

kemudian diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan terakhir yaitu S2-

S3 sejumlah 24 orang, lalu responden dengan tingkat Pendidikan D1-D3 dengan 

jumlah 22 orang dan 12 orang untuk SMA/Sederajat. Total keseuruhan 

responden adalah 135 orang. 
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4.3.4.    Lokasi Tempat Tinggal 

 

Grafik 4. 4. 

         Lama Bekerja 

Sumber: Hasil pengolahan data 

 

Berdasarkan pada grafik 4.4 diatas,peneliti mengelompokan pembagian 

lokasi tempat tinggal responden menjadi 4 daerah yaitu Jakarta,bekasi, tangerang 

dan depok. Dapat diketahui bahwa lokasi tempat tinggal responden mayoritas 

berada di tangerang sebanyak 54 orang diikuti oleh Jakarta sebanyak 46 orang, 

depok 21 orang dan bekasi sebanyak 14 orang. 
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4.3.5.    Level pegawai 

 

Grafik 4. 5. 

       Level Staf Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data 

 

 

Berdasarkan pada grafik 4.5 diatas,peneliti mengelompokan pembagian 

level pegawai menjadi 2 bagian yaitu level staf dan non staf . Dapat diketahui 

bahwa 111 responden merupakan staf dan 24 responden menduduki level non 

staf. 
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4.4. Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 22 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 22 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 22 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

kecocokan model dengan data yang ada. Kemudian, setelah diketahui semua hasil 

pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2016 dan SPSS 23. 

 

4.4.1. Spesifikasi Model 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 22 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 
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4.4.2.  Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang 

positif. Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran 

(measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, 

yang diperoleh dari hasil degree of freedom sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 3. 

Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 135 

  

Number of distinct parameters to be estimated 48 

  

Degrees od freedom (135-48) 87 

  

Sumber: Hasil pengolahan data 

Dari tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa Degrees of Freedom bersifat over 

identified karna DF>0 

 

4.4.3.    Uji Pengukuran Model 

 

4.4.3.1  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
 

 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel 

laten yang diukurnya. Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010), suatu 
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variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor 

standarnya (standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 

Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan 

bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur 

konstruk latennya (Hair et al., 2010) . Mengukur reliabilitas dalam SEM akan 

digunakan composite reliability Measure dan variance extracted Measures, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct 

reliability(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (EV) ≥ 0,50. 

Tabel 4. 4. 
 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan AVE >0.5 CR >0.7 Kesimpulan 

MK1 0.950 Valid 

0.840 0.940 

Reliabel 

MK2 0.905 Valid Reliabel 

MK3 0.893 Valid Reliabel 

DK1 0.917 Valid 

0.785 0.967 

Reliabel 

DK2 0.909 Valid Reliabel 

DK3 0.895 Valid Reliabel 

DK4 0.876 Valid Reliabel 

DK5 0.788 Valid Reliabel 

DK6 0.888 Valid Reliabel 

DK7 0.906 Valid Reliabel 

DK8 0.901 Valid Reliabel 

KP1 0.855 Valid 

0.781 0.934 

Reliabel 

KP2 0.851 Valid Reliabel 

KP3 0.915 Valid Reliabel 

KP4 0.912 Valid Reliabel 

 

Pada tabel 4.4. terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading 

yang berada ≥ 0.7 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan 
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semua variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, 

tabel 4.4 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang 

telah memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator 

yang dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

 

4.4.4 Estimasi 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut: 

 

4.4.4.1 Sample Size 

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan 

data yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 15 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari (Hair et 

al., 2010) jumlah indikator dikalikan 9, sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 135 data. Dengan demikian syarat jumlah data pada 

metode SEM telah terpenuhi. 

 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai 
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satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. 

Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF 

yang dapat digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. 

Tabel 4. 5. 
 

Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

 

Tabel 4.5. memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/DF, RMSEA, dan CFI menunjukan satu ukuran dengan criteria good fit, 

lalu menunjukkan satu ukuran dengan kriteria poor fit,dan satu ukuran dengan 

kriteria marginal fit. Menurut (Hair et al., 2010) jika ada satu atau lebih 

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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parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga, model dalam 

penelitian ini dinyatakan fit 

 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structure Model 

Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan 

terhadap koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan 

hubungan kausal atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, 

sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model 

keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika 

nilai estimasi paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi 

p< 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai 

estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi 

p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil 

pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 

dibawah ini. 

Tabel 4. 6. 
 

Hasil Pengujian Hipotesis 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

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

data 

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

data 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

 
1. Motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,136 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari 

itu, Motivasi Kerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap Kinerja pegawai dan hipotesis dapat diterima. 

 

 

2. Disiplin Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diketahui nilai estimasi sebesar 

0,709 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, 

Disiplin Kerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Pegawai dan hipotesis dapat diterima. 

 

4.5 Model Pembahasan 

 

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



54 

 

  

  Indonesia Banking School 

4.6 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh 

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model 

pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian 

hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki 

hubungan yang signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian. 

 

4.6.1 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 
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peningkatan motivasi menyebabkan setiap pegawai dapat mendorong diri 

sendiri, sehingga tercapai kinerja yang maksimal. 

 

4.6.2 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. 

 
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. 
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4.7 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari hasil penyebaran 

kuesioner yangdilakukan peneliti melalui pengisian manual kepada 135 orang 

pegawai Divisi Pengadaan dan Strategis. 

Tabel 4. 7. 
 

Hasil Penyebaran Kuesioner 

No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban Mean 

Indikator 
Mean 

MK 1 2 3 4 5 6 7 

1 
saya mendapatkan 

penghargaan dari hasil 

kerja saya 
19 24 3 18 29 39 3 4.06 

4.13 
2 

saya mendapatkan segala 

kebutuhan fisik yang saya 

butuhkan selama bekerja 

disini 

6 14 31 20 37 21 6 4.15 

3 

saya merasa aman dalam 

mengerjakan segala tugas 

yang diberikan dari 

campur tangan dan 

intervensi 

3 22 26 16 38 25 5 4.18 

DK 1 2 3 4 5 6 7 MI Mean 

4 
saya selalu datang tepat 

waktu 
15 29 3 20 35 22 11 4.04 

4.13 

5 

saya selalu khawatir 

apabila presentase 

kehadiran saya kurang 

dari ketentuan yang 

berlaku  

19 21 10 23 36 20 6 3.89 

6 
saya selalu pulang ke 

rumah sesuai dengan jam 

pulang yang ditentukan 
11 13 30 10 29 33 9 4.24 

7 
saya selalu berada di meja 

kerja saya saat jam kerja 

sedang berlangsung 
8 12 25 25 34 22 9 4.24 

8 

saya memiliki 

keterampilan pada bidang 

kerja yang ditugaskan 

kepada saya 

1 15 33 14 43 20 9 4.33 

9 
saya memiliki semangat 

kerja yang tinggi 
2 38 8 19 29 27 12 4.21 

10 

saya memiliki sikap yang 

baik kepada seluruh 

teman kerja dan atasan 

saya 

28 13 8 20 27 31 8 3.96 

11 
saya selalu meiliki ide dan 

inovasi pada bidang kerja 

saya 
2 42 8 12 40 24 7 4.08 
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KP 1 2 3 4 5 6 7 MI Mean 

12 
Saya dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan efektif 

dan efisien 
14 1 35 25 29 18 13 4.19 

4.14 

13 
Saya memiliki sikap yang 

bertanggung jawab 
0 27 30 11 39 21 7 4.13 

14 
Saya dapat bertanggung 

jawab atas kesalahan yang 

saya perbuat 
18 14 16 25 44 12 6 3.91 

15 

Saya memiliki sikap yang 

inisiatif dan memiliki 

rencana untuk mencapai 

tujuan 

1 20 28 21 25 30 10 4.33 

   Sumber : Hasil pengolahan data 

 

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”. 
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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”. 

 

4.8 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pengaruh dari 

Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai. 

 

4.8.1 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 : 

 
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 
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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, 
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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 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 

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



61 

 

  

  Indonesia Banking School 

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 
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Disiplin Kerja apabila diperlukan. Pihak manajemen juga dapat 

memaksimalkan kreatifitas dan inisiatif dari pegawai guna lebih 

memaksimalkan Kinerja Pegawai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 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 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. 

 

5.2 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. 
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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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B.      Untuk peneliti Selanjutnya 

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian serupa 

namun dengan objek yang berbeda misalnya perusahaan BUMN 

serupa seperti objek penelitian ini seperti PT.PERTAMINA atau 

PT.TELKOM. 

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variable 

seperti Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi maupun Stres Kerja  

agar penelitian selanjutnya dapat lebih berkembang lagi. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan sebuah variabel 

moderasi atau intervening seperti Kepuasan Kerja dan Kompensasi 

Financial sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap 

akan pengaruh ketiga variabel independen terhadap dependen secara 

tidak langsung. 
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Lampiran 2 : Path Diagram Measurement model 

 

Lampiran 3 : Path Diagram Structural Model 
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Lampiran 4 : Model Fit Summary 

Computation of Degrees of Freedom (Default Mode) 

Number of distinct sample moments 135 

Number of distinct parameters to be 
estimated 

48 

Degrees od freedom (299-75) 87 

 

CMIN      

      

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 47 437.011 88 0 4.966 

Saturated 
model 

135 0 0 
   

Independence 
model 

30 2808.655 105 0 26.749 

 

Baseline Comparisons 
    

      

Model 
NFI RFI IFI TLI 

CFI 

Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0.844 0.814 0.872 0.846 0.871 
Saturated 

model 
1  1  1 

Independence 
model 

0 0 0 0 0 
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RMSEA     

     

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model 0.172 0.156 0.188 0 

Independence 
model 

0.438 0.424 0.452 0 
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Lampiran 5 : Estimates – Regression Weights 

      Estimate S.E. C.R. P Label 

KP <--- MK 0.136 0.023 6.022 ***   
KP <--- DK 0.709 0.053 13.449 ***   
MK1 <--- MK 1      
MK2 <--- MK 0.751 0.042 18.022 ***   
MK3 <--- MK 0.756 0.042 17.821 ***   
DK1 <--- DK 1      
DK2 <--- DK 0.949 0.056 17.098 ***   
DK3 <--- DK 0.917 0.056 16.504 ***   
DK4 <--- DK 0.812 0.052 15.602 ***   
DK5 <--- DK 0.68 0.054 12.561 ***   
DK6 <--- DK 0.93 0.055 17.054 ***   
DK7 <--- DK 1.068 0.06 17.721 ***   
DK8 <--- DK 0.911 0.052 17.555 ***   
KP1 <--- KP 1      
KP2 <--- KP 0.919 0.08 11.416 ***   
KP3 <--- KP 1.07 0.082 13.12 ***   
KP4 <--- KP 1.006 0.077 13.01 ***   
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Lampiran 6 : Estimates-Standard Regression Weight 

      Estimate 

MK1 <--- MK 0.95 
MK2 <--- MK 0.905 
MK3 <--- MK 0.893 
DK1 <--- DK 0.917 
DK2 <--- DK 0.909 
DK3 <--- DK 0.895 

DK4 <--- DK 0.876 
DK5 <--- DK 0.788 
DK6 <--- DK 0.888 
DK7 <--- DK 0.906 
DK8 <--- DK 0.901 
KP1 <--- KP 0.855 
KP2 <--- KP 0.851 
KP3 <--- KP 0.915 
KP4 <--- KP 0.912 
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