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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari

variabel: a) Motivasi berpengaruh terhadap disiplin kerja; b) Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja
karyawan; c) Motivasi melalui disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Global Putra
Mandiri  kota  Surabaya.    Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah seluruh karyawan di
PT.Global  Putra  Mandiri  Surabaya  sebanyak  60 orang. Dengan  sampel  sejumlah  populasi  yaitu  60
responden menggunakan teknik sampel jenuh / sensus. Dan analisis data menggunakan analisis jalur.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Lingkungan bisnis ini yang tumbuh dan
berkembang  dengan  sangat  dinamis,
memerlukan  adanya  sistem  manajemen  yang
efektif dan efisien artinya dapat dengan mudah
berubah  atau  menyesuaikan  diri  dan  dapat
mengakomodasi  setiap  perubahan  baik  yang
sedang terjadi ataupun yang telah terjadi dengan
cepat,  tepat,  dan  terarah  serta  biaya  murah.
Dengan  demikian,  organisasi  sudah  tidak  lagi
dipandang  sebagai  sistem  tertutup  tetapi
organisasi merupakan sistem terbuka yang harus
dapat merespon dan mengakomodasikan
berbagai  perubahan  internal  dan  eksternal
dengan cepat dan efisien.

Manajemen  Sumber  Daya  Manusia
diperlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas
sumber  daya  manusia  dalam  organisasi.
Tujuannya  adalah  memberikan  kepada
organisasi  satuan  kerja  yang  efektif.  Untuk
mencapai  tujuan  ini,  studi  tentang  manajemen
SDM akan menunjukkan bagaimana seharusnya
perusahaan  mendapatkan,  mengembangkan,
menggunakan,  mengevaluasi,  dan  memelihara
karyawan  dalam  jumlah  (kuantitas)  dan  tipe
(kualitas) yang tepat. 

Motivasi  dapat  dipandang  sebagai
perubahan  energi  dalam  diri  seseorang  yang
ditandai  dengan  muncul  feeling  dan  didahului
dengan  tanggapan  terhadap  adanya  tujuan.
Motivasi  adalah  dorongan  dasar  yang

menggerakan  seseorang  atau  keinginan  untuk
mencurahkan segala tenaga karena adanya suatu 
tujuan.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh
Mangkunegara  (2011:61)  motivasi  merupakan
kondisi  atau  energi  yang  menggerakan  diri
karyawan  yang  terarah  atau  tertuju  untuk
mencapai tujuan organisasi perusahaan.

Kinerja  karyawan  merupakan  faktor
yang  sangat  penting  bagi  suatu  perusahaan.
Kinerja  sebagai  perwujudan  perilaku  kerja
seorang  karyawan  yang  ditampilkan  sebagai
prestasi  kerja  sesuai  dengan  peranan  sebuah
perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini
dikarenakan kinerja  karyawan sebagai  penentu
keberhasilan  serta  keberlangsungan  hidup
perusahaan. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh
berbagai  faktor,  antara  lain:  lingkungan  kerja,
disiplin  kerja,  budaya  organisasi,
kepemimpinan,  dan   motivasi  kerja.  Disiplin
kerja  merupakan  sikap  sadar  atau  kesediaan
seorang  karyawan  untuk  melakukan  dan
mentaati  aturan-aturan  yang  ditetapkan  oleh
perusahaan.  Sedangkan,  karyawan  dengan
disiplin  kerja  yang  baik  diharapkan  mampu
melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan
yang menjadi tanggung jawabnya dengan efektif
dan efisien serta tepat pada waktunya.

Bertitik tolak dari uraian diatas, peneliti
ingin mengupas,  menganalisis serta memahami
lebih  dalam  lagi  tentang  disiplin  kerja  serta
dampaknya  para  kinerja  karyawan  yang
dipengaruhi  oleh  motivasi.  Alasan  inilah  yang
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melatarbelakangi  peneliti untuk  memberi  judul
”ANALISIS  PENGARUH  MOTIVASI
TERHADAP  DISIPLIN  KERJA  DAN
DAMPAKNYA  PADA  KINERJA
KARYAWAN  DI  PT.  GLOBAL  PUTRA
MANDIRI SURABAYA”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang

diatas  maka  rumusan  masalah  yang  diambil
peneliti sebagai berikut :
1. Apakah  motivasi berpengaruh

terhadap  disiplin kerja di  PT. Global Putra
Mandiri ?

2. Apakah  disiplin  kerja berpengaruh
terhadap  kinerja  karyawan  di  PT.  Global
Putra Mandiri ?

3. Apakah  motivasi melalui  disiplin
kerja  berpengaruh  terhadap  kinerja
karyawan di PT. Global Putra Mandiri ?

LANDASAN TEORI
Motivasi 

Motivasi  adalah  tindakan  sekelompok
factor  yang  menyebabkan individu  berperilaku
dalam cara-cara tertentu (Grifin, 2003:38 dalam
Sanjaya,  2015).  Motivasi  mengajarkan
bagaimana caranya mendorong semangat  kerja
bawahan agar mereka mau bekerja lebih giat dan
bekerja  keras  dengan  menggunakan  semua
kemampuan  dan  ketrampilan  yang  dimilikinya
untuk  dapat  memajukan  dan  mencapai  tujuan
perusahaan. 

Disiplin Kerja
Menurut S.P.Hasibuan (2012:193) disiplin

kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang
menaati semua peraturan perusahaan dan norma-
norma sosial yang berlaku.

Kinerja Karyawan 
Istilah  kinerja  berasal  dari  kata  job

performance  atau  actual  performance  (prestasi
kerja  atau  prestasi  yang  sesungguhnya  dicapai
seseorang).  Kinerja  adalah  hasil  kerja  seorang
karyawan/karyawan  selama  periode  tertentu
dibandingkan  dengan  berbagai  kemungkinan,
misalnya  standart  target,  sasaran,  atau  kriteria
yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu  dan
disepakati bersama. 

 Kerangka Konseptual
Berdasarkan latar  belakang,  perumusan

masalah,  tujuan penelitian, landasan teori  yang
ada,  serta  ruang  lingkup  penelitian,  maka
kerangka  konseptual dari  penelitian  ini  adalah
sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual
Gambar  diatas  menjelaskan  variabel

bebas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  Motivasi  (X),  variabel  mediasi  adalah
Disiplin  Kerja  (Z),  dan  variabel  terikat  adalah
Kinerja Karyawan (Y). 

 Hipotesis 
Sehubungan dengan uraian di atas maka

dapat  dikemukakan  hipotesis  dalam  penelitian
ini sebagai berikut:

H1: Motivasi berpengaruh  terhadap
disiplin  kerja di  PT.  Global  Putra
Mandiri.

H2: Disiplin kerja berpengaruh terhadap
kinerja  karyawan  di  PT.  Global
Putra Mandiri.

H3: Motivasi melalui  Disiplin  Kerja
berpengaruh  terhadap  kinerja
karyawan  di  PT.  Global  Putra
Mandiri.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah
jenis penelitian studi kasus di PT. Global Putra
Mandiri yang bergerak di bidang konstruksi di
Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah metode survei dan metode
kuantitatif. 

Populasi dan Sampel
Populasi

Menurut  Sukmadinata  (2011:250)
”populasi adalah kelompok besar dan wilayah
yang menjadi lingkup penelitian kita”. Populasi
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
seluruh karyawan sebanyak 60 orang.  

Sampel
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Sampel  merupakan  bagian  dari
populasi  yang  ingin  di  teliti  oleh  peneliti.
tekhnik  pengambilan  sampel  menggunakan
tekhnik  sampel  jenuh  atau  sensus,  sampel
diambil  semua  yaitu  sebanyak  60  karyawan
dari  seluruh  bagian  di  PT.  Global  Putra
Mandiri.

Deskripsi Operasional Variabel
Definisi  Operasional  adalah  definisi

yang  diberikan  kepada  suatu  variabel  atau
konstruk  dengan  cara  memberi  arti,  atau
menspesifikasikan  kejelasan,  ataupun
memberikan suatu operasional yang diperlukan
untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut
(Sugiyono,  2004).  Definisi  operasional  dalam
penelitian ini yaitu:
1. Motivasi (X)

Motivasi  adalah  tindakan  sekelompok
factor  yang  menyebabkan  individu
berperilaku  dalam  cara-cara  tertentu
(Grifin, 2003:38 dalam Sanjaya, 2015).

2. Disiplin Kerja (Z)

Menurut  Rivai  dan  Sagala  (2011:825)
disiplin  kerja  adalah  suatu  alat  yang
digunakan  oleh  para  manajer  untuk
berkomunikasi  dengan  karyawan  agar
mereka  bersedia  untuk  mengubah  suatu
perilaku  serta  sebagai  suatu  upaya  untuk
meningkatkan  kesadaran  dan  kesediaan
seseorang  mentaati  semua  peraturan
perusahaan dan  norma-norma sosial yang
berlaku. 

3. Kinerja  Karyawan  adalah  hasil  kerja  dari
karyawan dalam periode tertentu. 

Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh
secara langsung dari sumber  aslinya 
a. Kuesioner

Menurut  Arsyad  (1993:96)  kuesioner
adalah  cara  pengumpulan  data  dengan
memberikan  daftar  pertanyaan  kepada
responden untuk diisi

b. Observasi 

Menurut Arsyad (1993:89) observasi adalah
cara pengumpulan data dengan melakukan
pencatatan secara cermat dan sistematik. 

Data Sekunder 

Data  sekunder  adalah  data  yang
dikumpulkan  secara  tidak  langsung  dari
sumbernya dan biasanya telah dikumpulkan oleh
lembaga  pengumpul  data  dan  dipublikasikan
kepada  masyarakat  pengguna  data  (Sugiyono,
2012)

Analisis Data
Uji Validitas

Instrument yang valid berarti  alat  ukur
yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data
(mengukur) itu valid. “Validitas adalah keadaan
yang  menggambarkan  tingkat  instrument  yang
bersangkutan mampu mengukur apa yang akan
diukur” (Arikunto, 2010).
pengujian  validitas  konstruk  dilakukan
menggunakan  rumus  pearson  product  momen,
dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

Uji Reliabilitas
Reliabilitas  berasal  dari  kata  reliability.
Pengertian  dari  reliability  (r-liabilitas)  adalah
keajegan pengukuran (Walizer, 1987). 

Rumus Alpha Cronbach sevagai berikut :
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Keterangan:

Uji Asumsi Klasik
Teknik yang digunakan dalam pengujian

instrumental  adalah  (Tukuran  dan  Hidayati
2011 : 134):

Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk

menguji apakah dalam model regresi, terdapat
distribusi  normal  antara  variabel  terikat  dan
variabel bebas. Apabila distribusi data normal
atau  mendekati  normal,  berarti  model  regresi
adalah baik.

Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk

menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi  antar  variabel  independen  (Ghozali,
2011: 105). 

Uji Hetoroskedastisitas
Persamaan  regresi  perlu  juga  di  uji

mengenai sama atau tidak varians dari residual
dari observasi yang satu dengan observasi yang
lain. Jika residualnya mempunyai  varians yang
sama disebut terjadi homokesdastisitas.

Uji t (Parsial)

Uji  t  atau  uji  parsial  digunakan  untuk
mengetahui  pengaruh  masing-masing  variabel
bebas  (independent)  terhadap  variabel  terikat
(dependent) (Ghozali, 2012). Untuk mengetahui
ada atau tidaknya pengaruh secara parsial maka
dapat  dilihat  dengan  membandingkan  tingkat
signifikansi dengan probabilitas.

Analisis Jalur 

Analisis Jalur (Path Analysis) menurut Sugiyono
(2010:  297)  merupakan  pengembangan  dari
analisis  regresi  linier,  sehingga analisis  regresi
dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  khusus  dari
analisis jalur (regression is special case of path

analysis).   Analisis  jalur  digunakan  untuk
melukiskan dan menguji model hubungan antara
variabel yang berbentuk sebab akibat.
Pengaruh  yang  ditimbulkan  dari  model  jalur
diatas dapat ditulis sebagai berikut :
a. Pengaruh langsung (direct effect atau DE)

i. Pengaruh  variabel  motivasi  terhadap
disiplin kerja

X                          Z = pzx
ii. Pengaruh  variabel  disiplin  kerja

terhadap kinerja karyawan
Z                        Y = pyz

b. Pengaruh tak langsung (indirect  effect atau
IE)
Pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja
karyawan melalui disiplin kerja.

X Z Y   =
(pzx) + (pyz)

Mengingat  penelitian  ini  menggunakan
Analisis  Jalur  (Path  Analisys),  maka  terdapat
beberapa asumsi dasar untuk memenuhi kaedah
Trimming Theory (Teori Trimming).

Menentukan koefisien determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R²) pada intinya

mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model
dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Hasil Dan Pembahasan 

Analisis Jalur (Path Analysist)
Analisa  Perasamaan  Motivasi  Terhadap
Disiplin Kerja.

Analisis  ini  untuk  mengetahui  sejauh
mana  hubungan  antara  variabel  bebas  yaitu
Motivasi  (X)  terhadap  variabel  terikat  yaitu
Disiplin  Kerja (Z).  Berdasarkan  hasil  analisis
dengan  menggunakan  Software  Package  for
Social Science 21 (SPSS ver. 21) diperoleh hasil
sebagai berikut:

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2017
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Berdasarkan  angka-angka  perhitungan
dalam  tabel  di  atas,  maka  persamaan  yang
dihasilkan adalah:

Z  =  29,219 +  0,742 X + e
Keterangan:
29,219 : konstanta
0,742 : koefisien/slope/kepekaan
X : Motivasi
Z : Disiplin Kerja
e : tingkat error

Berdasarkan  persamaan  regresi  di  atas,  maka
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Variabel Motivasi mempunyai nilai positif

dengan  nilai  sebesar  0,742.  Hal  ini
menunjukkan  variabel  Motivasi  terhadap
Disiplin Kerja mempunyai hubungan linier
atau berbanding lurus artinya jika variabel
Motivasi  mengalami  kenaikan  sebesar  1
satuan dengan catatan variabel bebas yang
lain  nilainya  konstan,  maka  variabel
dependen  yaitu  Disiplin  Kerja  mengalami
kenaikan  sebesar  0,742.  Sebaliknya  jika
variabel  Motivasi  menurun  maka  variabel
Disiplin  Kerja  mengalami  penurunan
sebesar  nilai  koefisien  dengan  asumsi
bahwa variabel yang lain tidak mengalami
perubahan (tetap). 

Analisa  Perasamaan  Motivasi  Terhadap
Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja

Analisis  ini  untuk  mengetahui  sejauh
mana  hubungan  antara  variabel  bebas  yaitu
Motivasi  (X)  terhadap  variabel  terikat  yaitu
Kinerja  Karyawan (Y)  melalui  Disiplin  Kerja
(Z).  Berdasarkan  hasil  analisis  dengan
menggunakan  Software  Package  for  Social
Science  21  (SPSS  ver.  21)  diperoleh  hasil
sebagai berikut:

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2017
Berdasarkan  angka-angka  perhitungan

dalam  tabel  di  atas,  maka  persamaan  yang
dihasilkan adalah:

Y  =  20,195 + 0,469 X  + 0,513 Z + e
Keterangan:
20,195 : konstanta
0,469; 0,513 : koefisien/slope/kepekaan
X : Motivasi
Z : Disiplin Kerja
Y : Kinerja Karyawan
e : tingkat error

Berdasarkan  persamaan  regresi  di  atas,  maka
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Variabel  Motivasi  melalui  Disiplin  Kerja

mempunyai nilai positif dengan nilai sebesar
0,469.  Hal  ini  menunjukkan  variabel
Motivasi  melalui  Disiplin  Kerja  terhadap
Kinerja  Karyawan  mempunyai  hubungan
linier  atau  berbanding  lurus  artinya  jika
variabel  Motivasi  melalui  Disiplin  Kerja
mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dengan
catatan  variabel  bebas  yang  lain  nilainya
konstan,  maka  variabel  dependen  yaitu
Kinerja Karyawan mengalami kenaikan pula.
Sebaliknya  jika  variabel  Motivasi  melalui
Disiplin  Kerja  menurun  maka  variabel
Kinerja  Karyawan  mengalami  penurunan
sebesar nilai koefisien dengan asumsi bahwa
variabel  yang  lain  tidak  mengalami
perubahan (tetap).

Uji Koefisien Determinasi (R2)
Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh
variabel-variabel  bebas yaitu Motivasi  (X) dan
Disiplin  Kerja  (Z)  terhadap Kinerja  Karyawan
(Y), seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12. Koefisien Determinasi R dan R2

Sumber: Lampiran SPSS ver.21
Berdasarkan tabel 4.12 di atas diperoleh

hasil  perhitungan  regresi  R  diketahui  bahwa
adjusted R square (R2) sebesar 0,667atau 66,7%.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  bebas
yang  terdiri  dari  Motivasi  dan  variabel
intervening terdiri  dari  Disiplin  Kerja
berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan sebesar
66,7%  sedangan  sisanya  sebesar  33,3%
dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak
diteliti dalam penelitian ini.
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      Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
diuraikan  sebelumnya  menunjukkan  bahwa
terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antar
variabel-variabel  yang  diteliti.  Adapun
penjelasan adalah sebagai berikut:

Pengaruh Motivasi terhadap Disiplin Kerja
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Motivasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap Disiplin Kerja. Dalam hasil penelitian
ini  dijelaskan  variabel  Motivasi  mempunyai
nilai positif dengan nilai sebesar 0,742. Hal ini
menunjukkan  variabel  Motivasi  terhadap
Disiplin Kerja mempunyai hubungan linier atau
berbanding lurus artinya jika variabel Motivasi
mengalami  kenaikan  sebesar  1  satuan  dengan
catatan  variabel  bebas  yang  lain  nilainya
konstan, maka variabel dependen yaitu Disiplin
Kerja  mengalami  kenaikan  sebesar  0,742.
Begitu  pula  sebaliknya,  jika  Motivasi
mengalami penurunan sebesar 1 satuan dengan
catatan  variabel  bebas  yang  lain  nilainya
konstan, maka variabel dependen yaitu Disiplin
Kerja mengalami penurunan sebesar 0,742. 

Pengaruh  Disiplin  Kerja  terhadap  Kinerja
Karyawan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Disiplin  Kerja  berpengaruh  positif  dan
signifikan  terhadap  Kinerja  Karyawan.  Dalam
hasil  penelitian ini  dijelaskan variabel  Disiplin
Kerja  mempunyai  nilai  positif  dengan  nilai
sebesar  0,513.  Hal  ini  menunjukkan  variabel
Disiplin  Kerja  terhadap  Kinerja  Karyawan
mempunyai  hubungan  linier  atau  berbanding
lurus  artinya  jika  variabel  Disiplin  Kerja
mengalami  kenaikan  sebesar  1  satuan  dengan
catatan  variabel  bebas  yang  lain  nilainya
konstan, maka variabel dependen yaitu Kinerja
Karyawan  mengalami  kenaikan  sebesar  0,513.
Begitu  pula  sebaliknya,  jika  Disiplin  Kerja
mengalami penurunan sebesar 1 satuan dengan
catatan  variabel  bebas  yang  lain  nilainya
konstan, maka variabel dependen yaitu Kinerja
Karyawan mengalami penurunan sebesar 0,513. 

Pengaruh  Motivasi  melalui  Disiplin  Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
Motivasi  melalui  Disiplin  Kerja  berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap  Kinerja
Karyawan. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan
variabel  Motivasi  melalui  Disiplin  Kerja
mempunyai  nilai  positif  dengan  nilai  sebesar
0,469.  Hal  ini  menunjukkan  variabel  Motivasi
melalui  Disiplin  Kerja  terhadap  Kinerja
Karyawan  mempunyai  hubungan  linier  atau
berbanding lurus artinya jika variabel Motivasi
melalui  Disiplin  Kerja  mengalami  kenaikan
sebesar 1 satuan dengan catatan variabel bebas
yang  lain  nilainya  konstan,  maka  variabel
dependen  yaitu  Kinerja  Karyawan  mengalami
kenaikan sebesar 0,469. 

Koefisien Determinasi (R2)
Hasil  perhitungan  regresi  R  diketahui

bahwa adjusted R square (R2) sebesar 0,667 atau
66,7%.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa variabel
bebas yaitu Motivasi dan variabel mediasi yaitu
Disiplin  Kerja  terhadap  Kinerja  Karyawan
sebesar 66,7% sedangan sisanya sebesar 33,3%
dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak
diteliti dalam penelitian ini.

PENUTUP
Kesimpulan 

Semua  variabel  bebas  yang  digunakan
baik Motivasi,disiplin kerja, berpengaruh positif
dan signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu
kinerja  karyawan,  maka  dapat  disimpulkan
bahwa smua hipotesis terbukti. berdasarkan hasil
analisis  yang  diperoleh.  Motivasi  dan  disiplin
kerja yang meningkat  dari  pegawai maka akan
berpengaruh terhadap kinerja  karyawan di  PT.
Global Putra Mandiri. 

Saran
Penelitian  ini  menghasilkan  saran  bagi

pemimpin PT. Global Putra Mandiri, antara lain:
Sehubungan  dengan  bidang  pekerjaan

PT. Global Putra Mandiri yaitu konstruksi maka
setiap  pegawai  dimotivasi  tentang  rasa  aman
(safety need) bahwa pekerjaan yang dijalankan
telah  sesuai  dengan  Keselamatan  Kerja  maka
karyawan dapat dipastikan akan menyelesaikan
pekerjaan  dengan  baik  dan  pegawai  yang
mengerjakan pekerjaan tersebut juga aman dan
terhindar dari risiko kecelakaan. 
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