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           BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu 

pegawainya, suatu organisasi akan berupaya untuk meningkatkan kinerja 

pegawainya dengan harapan tujuan perusahaan dapat tercapai. Kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja 

karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada organisasi antara lain termasuk kuantitas output, kualitas 

output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria. Kinerja pegawai 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang tercapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya. Dengan demikian, kinerja merupakan hal yang penting bagi 

organisasi atau perusahaan serta dari pihak pegawai itu sendiri. Oleh karena itu, 

kinerja pegawai akan berjalan dengan efektif apabila didukung dengan motivasi 

dan disiplin kerja. 

Pemberian motivasi sangat penting dalam setiap perusahaan. Karyawan 

yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan dapat mendorong karyawan 

tersebut bekerja lebih semangat serta dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawabnya. Motivasi kerja dalah 
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sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau dengan kata lain 

pendorong semangat kerja. Tanpa motivasi, seorang karyawan tidak dapat 

memenuhi pekerjaannya sesuai standar atau melampui standar karena apa yang 

menjadi motivasi dalam bekerja tidak terpenuhi. Sekalipun seorang karyawan 

yang memiliki kemampuan dalam bekerja tinggi tetapi tidak memiliki motivasi 

untuk menyelesaikan tugasnya maka hasil akhir dalam pekerjaannya tidak akan 

memuaskan 

Untuk menciptakan kinerja karyawan agar berjalan dengan efektif, hal 

tersebut tidak hanya didorong dengan adanya motivasi saja tetapi dengan 

mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi 

atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin 

merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan 

menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja didalam sebuah organisasi disiplin 

sebagai suatu sikap, perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari 

perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota 

organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh 

karyawan. Pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha 

memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga 

para karyawan dapat bekerja secara kooperatif dengan karyawan yang lain serta 

meningkatkan prestasi kerjanya . 

Dengan karyawan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan dan mempunyai disiplin yang tinggi maka akan menciptakan suasana 

UNIVERSITAS MEDAN AREAUNIVERSITAS MEDAN AREA



3 
 

 
 

perusahaan lebih kondusif sehingga akan berdampak positif pada aktivitas 

perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan mempunyai harapan agar 

karyawan perusahaan dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini PT Kharisma Graha Jaya adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang properti yang memiliki wilayah kerja disekitar pulau Sumatera. Sebagai 

perusahaan yang bergerak dalam bidang properti dengan misinya yaitu 

Membangun satu jaringan properti yang tangguh yang terdiri dari individu yang 

terpilih dan terlatih sebagai bagian dari suatu sistem penjualan yang efektif dan 

dinamis, dengan misi tersebut sudah seharusnya karyawan memiliki disiplin kerja 

dan motivasi kerja yang tinggi untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Faktor motivasi memiliki hubungan langsung dengan kinerja individual 

karyawan. Motivasi daya pendorong yang mendorong karyawan untuk mau 

bekerja dengan segiat-giatnya, berbeda dengan karyawan satu dengan karyawan 

yang lainnya. Perbedaan ini di sebabkan oleh perbedaan motivasi, tujuan dan 

kebutuhan dari masing-masing karyawan untuk bekerja, juga oleh karena 

perbedaan waktu dan tempat. 

Apabila sesorang karyawan memiliki produktifitas dan motivasi kerja yang 

tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang akhirnya akan 

menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Disisi lain 

bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan baik, kalau karyawannya tidak 

berkerja dengan produktif, artinya karyawan tidak memiliki semangat kerja yang 

tinggi, tidak ulet dalam bekerja dan memiliki moril yang rendah. Dengan 

pemberian motivasi di maksudkan memberikan daya pendorong kepada karyawan 
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supaya lebih bersemangat dan giat bekerja dengan segala kemampuannya, 

sehingga kinerja karyawan dapat meningkat. 

 Adanya disiplin kerja yang tinggi maka seorang individu yang mempunyai 

produktifitas yang tinggi. Adapun upaya menciptakan suatu kedisiplinan dalam 

suatu organisasi dapat di lakukan melalui tata tertib yang jelas, tata kerja yang 

sederhana yang dapat dengan mudah di ketahui pegawai. Seorang individu yang 

berdisiplin tinggi cenderung lebih tertatur dalam segala hal seperti masuk dan 

pulang tepat waktu, selalu taat pada tata tertib yang berlaku dan membina 

hubungan baik dengan sesama pegawai, merupakan modal utama lahirnya etos 

kerja dalam diri seorang yang berakibat tinggi kinerjanya. 

Untuk menciptakan kinerja pegawai yang efektif dan efisien tidak mudah, 

tidak hanya menciptakan disiplin kerja yang tinggi saja tetapi faktor motivasi juga 

mempengaruhi. Oleh karena itu, perusahaan dapat mendorong karyawan agar 

memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulisan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT Kharisma Graha Jaya Medan” 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap  kinerja karyawan  pada PT Kharisma Graha Jaya Medan? 
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2. Apakah motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT Kharisma Graha Jaya Medan? 

3. Apakah disiplin kerja dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kharisma Graha Jaya Medan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Kharisma Graha 

Jaya Medan 

2. Untuk menguji motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Kharisma Graha 

Jaya Medan 

3. Untuk menguji displin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT 

Kharisma Graha Jaya Medan 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis 

dibidang manajemen khusunya pengaruh disiplin kerja dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi PT Kharisma Graha Jaya Medan sebagai bahan masukan dan bahan 

pertimbangan dalam hal disiplin kerja, motivasi dan kinerja karyawan. 

3. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain 

yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Bagi Akademis, sebagi bahan referensi bagi pihak – pihak yang akan 

melakukan penelitian dengan judul  yang sama 
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