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Oleh : 

Warsiti  
0642010113 

 
ABSTRAKSI  

 

Karyawan sebagai sumber daya manusia dari suatu perusahaan perlu 
dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan 
pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan 
tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara 
produktif dan wajar. Permasalahan yanag berhubungan dengan kepegawaian dan 
sumber daya manusia adalah pemberian motivasi kerja dan disiplin kerja secara 
simultan dan secara parsial terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Garam di 
Surabaya.  

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban 
responden yang disebarkan melalui daftar kuesioner pada 53 orang karyawan pada 
PT. Garam Surabaya dengan menggunakan tektik Proportional randum sampling. 
Variabel bebas yang digunakan yaitu kepuasan kerja ( X1 ), motivasi kerja ( X2 ) 
dan displin kerja ( X3 ) sedangkan Variabel terikatnay adalah prestasi kerja 
karyawan ( Y ) serta dianalisa dengan analisis regresi linier berganda.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulakn bahwa 
hipotesis ke-1 bahwa ” kepuasan kerja, motivasi kerja dan displin kerja secara 
simultan berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Garam di 
Surabaya” teruji kebenarannya melalui uji f dimana nilai F hitung = ( 28,57 ) > 
Ftabel ( 2,84 ) dan hipotesis ke-2, bahwa ” kepuasan kerja, motivasi kerja dan 
disiplin kerja secara parsial berpengaruh terhadap prtestasi kerja karyawan pada 
PT. Garam di Surabaya” teruji kebenarannya melalui uji t hitung = ( 4,427 ) lebih 
besar dari nilai t tabel  ( 2,06 ). 

              
Kata Kunci : Kepuasan kerja, Motivasi kerja, Disiplin kerja dan Prestasi 

kerja   karyawan   



 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

              Perusahaan adalah suatu organisasi yang didalamnya atau terdiri dari 

beberapa orang yang mana masing-masing orang memiliki peran dan tugas 

sendiri-sendiri. Telah diketahui bahwa sumber daya manusia atau faktor 

manusia menentukan kelangsungan hidup dari pada suatu perusahaan, sehingga 

tidak ada satupun perusahaan yang tidak melibatkan manusia dalam 

merealisasikan tujuannya.  

             Persaingan antara perusahaan besar maupun kecil yang semakin 

menjadikan perusahaan untuk berusaha bertahan dan berkembang. Pada 

dasarnya semua perusahaan baik yang bergerak dibidang jasa , industri dan 

perdagangan memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan usahanya yaitu 

mendapatkan keuntungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perusahaan 

perlu memiliki cara dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

serta untuk menigkatkan pendapatan. 

  Sukses tidaknya suatu perusahaan tergantung dari kreativitas sumber 

daya manusia. Untuk itu hal utama yang harus diperhatikan oleh suatu 

perusahan adalah sumber daya manusia yaitu karyawan sebagai faktor yang 

mempengaruhi maju tidaknya suatu perusahaan. Maka perusahaan yang ingin m 
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eningkatkan prestasi kerja guna memajukan perusahaan harus mempunyai 

komitmen terhadap perkembangan kualitas sumber daya manusia. 

   Karyawan sebagai sumber daya manusia dari suatu perusahaan perlu 

dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan atara kebutuhan 

pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. 

Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat 

berkembang secara produktif dan wajar. 

    Bagaimanapun juga keseimbangan antara bawahan dan atasan 

merupakan hal yang penting dalam tercapainya hubungan yang harmonis demi 

terciptanya tujuan perusahaan. Dengan memperhatikan faktor tenaga kerja 

perusahaan diharapkan mampu memberikan dukungan yang cukup agar 

kepuasan kerja dapat tercapai karena kepuasan kerja mempunyai arti penting 

baik bagi karyawan maupun perusahaan, terutama karena menciptakan keadaan 

positif dan didalam lingkungan kerja perusahaan. Kepuasan kerja pada dasarnya 

merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat 

kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada 

dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan kegiatan dirasakan sesuai 

keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatannya 

tersebut. Dengan demikian, kepuasan merupakan evaluasi yang mengambarkan 

seseorang atas perasaan sikapnay senang atau tidak senang, puas atau tidak puas 

dalam bekerja.  
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  Salah satu bentuk perhatian perusahaan kepada karyawan adalah 

motivasi. Manusia termasuk karyawan merupakan unsur yang terpenting dan 

paling menentukan bagi kelancaran jalanya proses manajemen, maka hal-hal 

yang berhubungan dengan motivasi perlu mendapat perhatian yang sungguh-

sungguh dari setiap pimpinan guna keberhasilan suatu organisasi. Apabila 

motivasi tersebut diiringi dengan kemampuan yang dimilki karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya, maka karyawan tersebut diharapkan dapat 

mengerakkan dan mengarahkan segala sumber daya yang dimilikinya.Untuk 

dapat memotivasi seseorang diperlukan pemahaman tentang berbagai proses 

terbentuknya motivasi. Pada dasarya motivasi adalah merupakan bagian dari 

perilaku organisasi yang menyangkut dorongan yang memberikan semangat 

kerja kepada pegawai untuk berperilaku dan untuk mencapai tujuan dalam 

sebuah organisasi yang telah ditetapkan.  

   Motivasi juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

motivasi dalam menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja. 

Motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong 

perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan  suatu kegiatan yang 

dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. Secara teoritas semakin 

besar motivasi kerja karyawan yang diberikan akan menjadi dorongan pribadi 

seseorang. 

 Selain motivasi disiplin kerja juga merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting bagi sukses tidaknya suatu perusahaan untuk itu disiplin kerja 
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juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena disiplin kerja  merupakan 

hal yang pokok yang menjadi tujuan pencapaian perusahaan dalam memelihara 

kelangsungan hidup didalam perusahaan. 

   Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola sumber 

daya manusia yang dimiliki perusahaan melalui peningkatan prestasi kerja 

karyawan. Untuk meningkatkan aktivitas kerja karyawan, perusahaan harus 

dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan.  

        Sehingga diharapkan dapat meningkatkan semagat kerja karyawan yang 

nantinya dapat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan. 

Manusia sebagai tenaga kerja merupakan faktor penting dalam suatu 

perusahaan, karena tanpa manusia sebagai tenaga kerja suatu perusahaan tidak 

dapat berjalan. Mengingat pentingnya tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas 

perusahan, maka hendaklah pemimpin perusahaan senantiasa memberikan 

perhatian secara khusus kepada tenaga kerja yang dimiliki. Karena untuk 

mencapai keberhasilan harus ada kerja sama yang baik dengan bawahannya. 

Memberikan dorongan untuk menumbuhkan dan meningkatkan prestasi kerja 

dalam diri karyawan sangatlah penting, karena dengan meningkatkan prestasi 

kerja karyawan dapat berpengaruh terhadap perusahaan.  

   Hal inilah yang menyebabkan perlunya bagi seorang pemimpin untuk 

memberikan perhatian yang besar kepada bawahannya. Oleh karena itu perlu 

adanya kesepakatan antara perusahaan dan karyawan dalam mencapai tujuan 
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yang telah direncanakan sehingga pada akhirnya para karyawan dapat 

memberikan prestasi yang tinggi dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan 

perusahaan  dapat tercapai apa bila  karyawan dapat dan dan mampu 

menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabya dengan baik.  

  Bagaimanapun juga keseimbangan antara kepentingan bawahan dan 

kepentingan atasan merupakan hal yang penting dalam tercapainya hubungan 

yang harmonis demi terciptanya tujuan perusahaan. Dengan memperhatikan 

faktor tenaga kerja, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan prestasi kerja 

karyawan dengan memberikan dukungan yang cukup agar kepuasan kerja dapat 

tercapai, dan memberikan motivasi terhadap karyawan dan menciptakan kondisi 

fisik pekerjan yang nyaman dan menyenangkan. Meskipun tidak dapat 

dipungkiri bahwa prestasi kerja setiap karyawan tidaklah sama.   

 PT. Garam merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang Industri dan bertujuan memberikan industri yang berkualitas kepada 

masyarakat dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh 

perusahaan. Dalam mewujudkan tujuan ini maka diupayakan berbagai cara, 

salah satu diantaranya dengan mengelola sumber daya yang dimiliki yaitu 

sumber daya manusianya agar lebih efektif. 

 Sumber daya manusia sangat berperan pada keberhasilan suatu 

perusahaan, terutama dalam memberikan kualitas pada konsumen. Mengingat 

pentingnya faktor yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan, hal ini dapat 

dijadikan sebagai pedoman bagi PT. Garam untuk lebih meningkatkan  kinerja 
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dari para karyawannya untuk menghadapi persaingan. Sesuai dengan program 

kerja PT. Garam yaitu bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, 

meningkatkan kualitas industri. Serta meningkatkan kuantitas dan kemampuan 

sumber daya manusia.   

  Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan-perusahaan adalah 

dengan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan melalui 

peningkatan prestasi kerja karyawan. Untuk meningkatkan aktivitas kerja 

karyawan perusahaan harus dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan semangat kerja karyawan yang nantinya dapat berpengaruh 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan antara perusahaan dan 

karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujun perusahaan dapat tercapai 

apabila karyawan dapat menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab yang 

baik.   

PT. Garam dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan. Selalu 

memperhatikan kepuasan kerja, motivasi kerja dan disiplin kerja, Untuk 

menunjang terlaksananya prestasi kerja yang baik, disamping itu pemimpin 

hendaknya memperlihatkan kebutuhan pegawai. Apabila kebutuhan karyawan 

terpenuhi,maka dimungkinkan hal itu akan dapat mendorong pegawai untuk 

lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

menjadi kewajibannya serta dapat meningkatkan presatsai kerja karyawan. 
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Karyawan dapat tumbuh dengan baik dan tearah sehingga diharapkan prestasi 

kerja karywan akan meingkat sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. 

 Dalam hal ini peneliti mengambil divisi pemasaran sebagai sampel 

karena diharapkan bisa melihat secara langsung hasil prestasi kerjanya, yaitu 

bisa dilihat dari tingkat  volume penjualannya, Yang semakin tahun semakin 

meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas maka penilitian ini berusaha untuk 

mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan 

dengan mengambil judul ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi 

Kerja Karyawan PT. Garam di Surabaya”. 

 

1.2 Perumusan masalah 

 Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah variabel kepuasan kerja, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

secara Simultan terhadap prestasi kerja karyawan pada  PT. Garam di 

Surabaya? 

2. Apakah variabel kepuasan kerja, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

secara Parsial terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Garam di Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan penelitian ini adalah :  
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1. Untuk mengetahui pengaruh secara Simultan kepuasan kerja, motivasi kerja, 

dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Garam di 

Surabaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Secara Parsial kepuasan kerja, motivasi kerja, 

dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Garam di 

Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan gambaran, ide, maupun sumbangan pemikiran       

terhadap upaya peningkatan prestasi kerja karyawan ditinjau dari kepuasan 

kerja, motivasidan kondisi fisik pekerjaan karyawan yang bersangkutan.  

2. Bagi Universitas 

Untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan bahan studi perpustakaan 

UPN ” Veteran ” jawa timur khususnya pada Fakultas Ilmu Administrasi 

Bisnis serta sebagi masukan dan referensi penelitian lainnya. 
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