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ABSTRAKSI

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja
terhadap kinerja pegawai kantor perpustakaan dan arsip daerah kota Banjarbaru.
Dengan mengetahui disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru ? Apakah
Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
Pegawai Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru ? Apakah Disiplin kerja dan
Motivasi kerja berpengaruh secara Simultan terhadap kinerja pegawai Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru ?
Manfaat penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Disiplin
kerja terhadap kinerja Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Banjarbaru. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Motivasi kerja
terhadap kinerja
Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota
Banjarbaru. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Disiplin kerja dan
Motivasi kerja terhadap kinerja Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Banjarbaru secara Simultan.
Hasil penelitian Hasil regresi dari penelitian ini menyatakan bahwa dari
hasil uji-t didapat nilai t-hitung dari masing-masing variabel lebih besar dari nilai ttabel dan angka signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa
persamaan tersebut mempunyai pengaruh positif, dan hasil dari uji-F didapat nilai
F hitung lebih besar dari nilai F-tabel begitu pula dengan angka signifikannya
lebih kecil dari 0,05, sehingga dari hasil uji-F juga menyatakan bahwa persamaan
tersebut mempunyai pengaruh positif, dan besarnya pengaruh pengaruh terlihat
dari nilai R Square yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,780 berarti pengaruh dari
persamaan tersebut sebesar 78 %, sedangkan sisanya sebesar 22 % dipengaruhi
oleh faktor lain diluar dari penelitian ini, adapun hubungan dari persamaan
tersebut juga cukup kuat terlihat dari nilai R sebesar 0,883a yang artinya apabila
variabel bebas mengalami kenaikan maka variabel terikatnya juga mengalami
kenaikan, dimana besarnya kenaikan tersebut sebesar 88,3 %.
Kata Kunci : Disiplin, Motivasi, Kenerja

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kedudukan dan Peranan
Pegawai Negeri Sipil sebagai Unsur
Aparatur Negara yang bertugas
sebagai abdi masyarakat harus
menyelenggarakan
pelayanan

secara adil kepada masyarakat
dengan dilandasi kesetiaan dan
ketaatan kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu pelayanan
publik oleh aparatur pemerintah
dewasa ini masih banyak dijumpai
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kelemahan sehingga belum dapat
memenuhi kualitas yang diharapkan
masyarakat. Hal ini ditandai dengan
masih adanya berbagai keluhan
masyarakat
yang
disampaikan
melalui media massa, sehingga
dapat menimbulkan citra yang
kurang baik terhadap aparatur
pemerintah. Mengingat fungsi utama
pemerintahan
adalah
melayani
masyarakat maka pemerintah perlu
terus
berupaya
meningkatkan
kualitas pelayanan.
Sebagai
pelayan
publik,
asset yang paling penting adalah
pegawainya, sehingga bagi suatu
organisasi perlu untuk menjaga dan
mengoptimalkan kinerja pegawainya
agar dapat melaksanakan kegiatan
dengan sebaik-baiknya,
karena
keberhasilan
suatu
organisasi
terletak pada pegawai
sebagai
sumber daya manusia yang mampu
dan terampil, memiliki semangat
kerja yang tinggi sehingga hasil
kerja yang diharapkan akan tercapai
dengan maksimal dan memuaskan.
Setiap pegawai diharapkan
memiliki disiplin yang tinggi yang
nantinya
diharapkan
akan
mendorong
pegawai
agar
termotivasi serta dapat memotivasi
pegawai lainnya untuk dapat bekerja
dengan sebaik-baiknya sehingga
akan tercapai tujuan
organisasi
yang telah termuat dalam visi misi
sebuah organisasi.
Dorongan seseorang untuk
bekerja
dipengaruhi
adanya
kesadaran
seseorang
untuk
melaksanakan
disiplin
sesuai

dengan ketentuan serta kebutuhan
yang harus dipenuhi, dan tingkat
kesadaran serta kebutuhan yang
berbeda pada setiap pegawai,
sehingga dapat terjadi perbedaan
tingkat kedisiplinan dan motivasi
antara individu yang satu dengan
individu lainnya.Motivasi itu sendiri
dapat diciptakan karena merupakan
suatu
keterampilan
seorang
pimpinan
dalam
mengatur
bawahannya, untuk dapat secara
sukarela mau berdisiplin dengan
kesadarannya
sendiri
bekerja
menuruti semua peraturan yang
telah ditetapkan, yang tentunya akan
berdampak
pada
keberhasilan
kinerja organisasi.
Setelah penulis melakukan
pengamatan dilapangan,
masih
dijumpai
pegawai
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota
Banjarbaru
yang
sering
terlambat masuk kerja, adanya
sebagian pegawai yang tidak
mengikuti apel pagi dan apel siang,
adanya pegawai yang bersikap pasif
terhadap
pekerjaan,
adanya
pegawai yang tidak tepat waktu
dalam menyelesaikan pekerjaan,
dan adanya sebagian pegawai yang
meninggalkan tugas pada jam kerja
tanpa keterangan.
Berdasarkan latar belakang
diatas, maka penulis berkeinginan
untuk
melakukan
penelitian
mengenai “Pengaruh Disiplin Kerja
dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja
Pegawai Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kota Banjarbaru”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
yang telah dikemukakan diatas,
maka
permasalahan
dalam
penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :
1. Apakah
Disiplin
kerja
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja
Pegawai
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Banjarbaru ?

2. Apakah
Motivasi
Kerja
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja
Pegawai
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Banjarbaru ?
3. Apakah Disiplin kerja dan
Motivasi
kerja
berpengaruh
secara Simultan terhadap kinerja
pegawai Kantor Perpustakaan
dan
Arsip
Daerah
Kota
Banjarbaru ?
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Tujuan Penelitian
Dari Latar Belakang Masalah
dan Perumusan Masalah yang telah
disebutkan diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah :
1. Untuk
mengetahui
dan
menganalisis pengaruh Disiplin
kerja terhadap kinerja Pegawai
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Banjarbaru .
2. Untuk
mengetahui
dan
menganalisis pengaruh Motivasi
kerja terhadap kinerja Pegawai
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Banjarbaru.
3. Untuk
mengetahui
dan
menganalisis pengaruh Disiplin
kerja
dan
Motivasi
kerja
terhadap
kinerja
Pegawai
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Banjarbaru secara
Simultan.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Disiplin Kerja
Secara etimologis disiplin
berasal dari bahasa Inggris yaitu
disciple yang artinya pengikut, atau
penganut pengajaran, latihan dan
sebagainya.
Disiplin itu berarti kesediaan
seseorang yang timbul dengan
kesadarannya
sendiri
untuk
mengikuti peraturan-peraturan yang
berlaku dalam organisasi.
Dalam pelaksanaan disiplin,
untuk memperoleh hasil seperti yang
diharapkan,
maka
seorang
pemimpin dalam usahanya untuk
Mendisiplinkan bawahannya perlu
menggunakan pedoman ataupun
aturan-aturan
tertentu
sebagai
landasan pelaksanaan disiplin itu
sendiri.
Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 30 tahun 1980, yang
diperbaharui/diganti
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 53
tahun 2010 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
telah diatur secara jelas bahwa

kewajiban yang harus ditaati oleh
setiap
Pegawai
Negeri
Sipil
merupakan bentuk disiplin yang
ditanamkan kepada setiap Pegawai
Negeri Sipil. Kedisiplinan itu sendiri
merupakan
fungsi
operatif
Manajemen Sumber Daya Manusia
yang terpenting, dimana semakin
baik disiplin pegawai maka akan
semakin
tinggi
prestasi
kerja
yangdapat dicapainya, tanpa disiplin
pegawai yang baik, sulit bagi
organisasi untuk mencapai hasil
secara optimal.
Motivasi
Pada
awalnya
motivasi
seseorang
untuk
melakukan
kegiatan muncul karena merasakan
perlunya
untuk
memenuhi
kebutuhan,
sehingga
apabila
kebutuhan telah terpenuhi, maka
motivasi akan menurun, tetapi
sehubungan dengan kebutuhan
seseorang yang pada dasarnya
selalu merasa tidak puas, maka
selalu timbul kebutuhan/tujuan yang
baru, yang tentunya akan kembali
meningkatkan motivasinya untuk
memenuhi kebutuhannya.
Motivasi datang dari dalam
diri manusia itu sendiri, karenanya
pemimpin
organisasi
perlu
menciptakan kondisi dimana pekerja
dapat memotivasi diri mereka
sendiri. Pemimpin perlu memberikan
alasan kepada pekerja untuk
percaya pada diri mereka sendiri
dan organisasi tempat dimana
mereka bekerja. Semua organisasi
dibangun diatas landasan pengikut
yang termotivasi untuk melayani
organisasinya.
Pengertian Kinerja
Kinerja adalah sesuatu yang
dikerjakan atau produk/jasa yang
dihasilkan atau diberikan oleh
seseorang atau sekelompok orang,
atau seorang pegawai selama priode
tertentu yang dibandingkan dengan
berbagai
kemungkinan,
berupa
standar pekerjaan, target, sasaran
atau kriteria yang terlebih dahulu
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telah ditentukan dan disepakati
bersama.
Kinerja
adalah
catatan
tentang hasil-hasil yang diperoleh
dari fungsi-fungsi pekerjaan atau
kegiatan tertentu selama kurun
waktu tertentu.
Menurut
Stuart-Kottze
(2006,68) Kinerja adalah hasil dari
aplikasi kombinasi antara sustaining
dan
accelerating
leadership
behavior, kedua bentuk prilaku
tersebut dapat dimanifestasikan
dengan cara yang berbeda. Dimana
cara terpenting adalah melalui focus
pada action, people atau sistem atau
kombinasi diantaranya.
Kinerja sebuah organisasi
dapat diterjemahkan pula sebagai
akumulasi
dari
keluaran
dan
kemampuan dari semua upaya yang
dilakukan oleh organisasi tersebut
dalam mencapai tujuannya. Agar
tercapai kinerja organisasi yang
bagus diperlukan langkah-langkah
perbaikan secara terus menerus
seiring dengan makin dinamisnya
perubahan lingkungan organisasi.
Hal ini dapat dimaklumi karena
kehidupan organisasi itu sendiri dari
masa
kemasa
juga
selalu
mengalami perubahan. Kehidupan
organisasi dimasa kini dan dimasa
yang
akan
datang
sangat
dipengaruhi oleh kecepatan, inovasi,
kualitas sumber daya manusia dan
layanan
serta
selalu
dapat
menciptakan
keunggulankeunggulan yang baru.
METODE PENELITIAN
Pengumpulan
data
ini
ditujukan untuk memperoleh skor
yang
berfungsi
sebagai
arah
hubungan atau pengaruh antara
Disiplin kerja, Motivasi kerja dan
Kinerja
pegawai
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Banjarbaru.
Teknik pengumpulan data
yang dipergunakan dalam penelitian

ini adalah dengan menggunakan
beberapa cara yaitu :
a.

Kuesioner.
Teknik ini merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara menggunakan daftar
pedoman pertanyaan semacam
angket kepada responden untuk
dijawab agar dapat memberikan
keterangan-keterangan
yang
berhubungan
dengan
masalah
penelitian.
Kuesioner
atau
angket
digunakan untuk mengukur jawaban
dari responden, dan dari angket
yang disampaikan menggunakan
skor skala likert, untuk mengukur
sikap, pendapat dan persepsi
seperusahaan atau sekelompok
perusahaan
tentang
fenomena
sosial dimana skala ini meminta
responden menunjukkan tingkat
persetujuan
atau
ketidak
setujuannya terhadap serangkaian
pertanyaan tentang suatu obyek.
Dari pengukuran ini akan diuji
validitas dan realibilitasnya. Minat
responden
akan
diukur
dari
pengaruh sikap dan norma subjektif
dimana
untuk
masing-masing
responden mempunyai 5 alternatif
jawaban sesuai dengan skala likert.
Jawaban yang diberikan responden
diberikan nilai yang merefleksikan
secara
konsisten
dari
sikap
responden, dan mempunyai gradasi
dari sangat positif sampai sangat
negatif, yang diberi skor dengan nilai
paling tinggi 5 (lima) dan skor yang
paling rendah diberi nilai 1 (satu),
serta dapat berupa kata-kata antara
lain : Sangat Setuju (SS), Setuju (S),
Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS)
dan Sangat Tidak Setuju (STS).
b.

Wawancara.
Wawancara adalah suatu
bagian yang terpenting dari setiap
survey, tanpa wawancara peneliti
akan kehilangan informasi yang
diperoleh dengan cara bertanya
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kepada responden maupun pihak
yang terkait.
c. Observasi.
Metode pengumpulan data
dengan melakukan pengamatan
langsung pada objek yang akan
diteliti dengan mencatat sesuatu
yang
berkaitan
dengan
penelitian ini.
d. Dokumentasi.
Mencari data mengenai halhal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen
rapat, agenda, data visual atau
foto
dokumentasi,
berupa
gambaran
umum
wilayah
penelitian yang sesuai dengan
relevansi penelitian.
e. Study Kepustakaan.
Agar
penelitian
dapat
berjalan dengan baik, maka
terlebih
dahulu
peneliti
mempelajari kepustakaan, yaitu
pengumpulan data dilakukan
dengan membaca buku-buku,
literatur-literatur, dengan maksud
untuk mendapatkan teori-teori
dan bahan-bahan yang ada
kaitannya dengan penelitian ini,
metode kepustakaan biasanya
lebih obyektif sebagai data yang
telah tersimpan dalam berbagai
dokumen baku.
Dalam
penelitian
ini
instrument yang paling utama
digunakan adalah kuesioner,
yaitu dilakukan kepada seluruh
pegawai
selaku
responden
terpilih. Sedangkan wawancara,
observasi, dokumen dan pustaka
dipergunakan untuk melengkapi
dan menyempurnakan data yang
telah
terkumpulkan.
Dan
wawancara
disini
hanya
dilakukan terhadap pegawai
selaku responden yang terpilih
yang ada kaitannya dengan
penelitian skripsi ini.

HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan
Hasil regresi dari penelitian
ini menyatakan bahwa dari hasil uji-t
didapat nilai t-hitung dari masingmasing variabel lebih besar dari nilai
t-tabel dan angka signifikannya lebih
kecil dari 0,05 maka dapat
dinyatakan
bahwa
persamaan
tersebut
mempunyai
pengaruh
positif, dan hasil dari uji-F didapat
nilai F hitung lebih besar dari nilai Ftabel begitu pula dengan angka
signifikannya lebih kecil dari 0,05,
sehingga dari hasil uji-F juga
menyatakan
bahwa persamaan
tersebut
mempunyai
pengaruh
positif, dan besarnya pengaruh
pengaruh terlihat dari nilai R Square
yang cukup tinggi yaitu sebesar
0,780
berarti
pengaruh
dari
persamaan tersebut sebesar 78 %,
sedangkan sisanya sebesar 22 %
dipengaruhi oleh faktor lain diluar
dari penelitian ini, adapun hubungan
dari persamaan tersebut juga cukup
kuat terlihat dari nilai R sebesar
0,883a
yang artinya apabila
variabel bebas mengalami kenaikan
maka variabel terikatnya juga
mengalami
kenaikan,
dimana
besarnya
kenaikan
tersebut
sebesar 88,3 %.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Disiplin kerja (X1) berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
pegawai
(Y)
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Banjarbaru.
2. Motivasi kerja (X2) berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
pegawai
(Y)
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Banjarbaru.
3. Kedua
variabel
indevendet
tersebut yaitu disiplin kerja dan
motivasi kerja secara simultan
atau
bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai (Y) Kantor
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Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Banjarbaru.
Saran
Sesuai
dengan
hasil
pengujian yang
telah
penguji
lakukan dengan memakai responden
pengujian
Pegawai
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Banjarbaru sebanyak 47 orang,
maka sebagai sumbang saran
kepada
Ibu
Kepala
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota
Banjarbaru
agar
selalu
menerapkan disiplin kepada setiap
pegawainya sehingga akan lebih
tertanamkan kesadaran pada diri
pribadi mereka sendiri agar dengan
sadar untuk melaksanakan disiplin
kerja masing-masing, guna tercapai
kinerja yang lebih baik sehingga
akan tercapai tujuan dari organisasi
yang
telah
ditentukan
dan
diharapkan. Tetapi pimpinan juga
jangan
mengabaikan
variabel
motivasi kerja karena motivasi kerja
juga diperlukan dalam mencapai
suatu kinerja yang lebih baik,
walaupun masih banyak faktor lain
yang juga ikut mempengaruhi kinerja
pegawai diluar dari penelitian ini.
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