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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin terhadap prestasi kerja 

pegawai di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar. Penelitian 

dilaksanakan bulan April Sampai Mei 2013, di BBIHP Makassar.  Sampel penelitian 

adalah pegawai pada BBIHP Makassar sebanyak 90 orang. Penelitian menggunakan 

metode random sampling yaitu dengan memilih secara acak pegawai sebanyak 73 orang. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Data dianalisis dengan 

regresi linear berganda, Uji T dan Uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin dan 

motivasi secara parsial dan secara simultan berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai 

pada BBIHP Makassar. 

Kata kunci: Motivasi, disiplin, prestasi kerja 

 

 

ABSTRACT 

The research aimed to analyze the influence of motivation and discipline on the 

performance of employees at Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar 

The research was conducted from April until May 2013, in BBIHP Makassar. Samples 

were employees at Makassar BBIHP 90 people. Research using random sampling method 

is to randomly select employees by 73 people. Data collection methods used were 

questionnaires. Data were analyzed with multiple linear regressions, test T and test F. 

Analysis result demonstrates that discipline and motivation partially and simultaneously 

have influence toward employee performance at BBIHP Makassar. 

Keywords: Motivation, discipline, performance 

 

 

PENDAHULUAN 

Peran pegawai sangat menentukan 

kelangsungan suatu pemerintahan, 

terkhusus sumberdaya manusianya. Baik 

buruknya pegawai sangat tergantung pada 

manusia yang memiliki motivasi. 

Demikian juga manusia itu sangat 

tergantung pada kualitas atau prestasi 

kerja yang akan dicapainya, karena 

dengan kualitas sumberdaya manusia yang 

dimilikinya, maka proses administrasi 
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berjalan baik serta tujuan dapat tercapai 

sesuai yang diharapkan. Sumberdaya 

manusia suatu organisasi atau lembaga 

pemerintah memerlukan pengelolaan 

secara profesional agar terwujud 

keseimbangan antara kebutuhan pegawai 

dengan kemampuan organisasi atau 

lembaga tersebut. Perkembangan kegiatan 

dan prestasi lembaga itu sendiri 

tergantung pada produktif tidaknya 

sumberdaya manusia atau pegawainya, 

meski demikian sudah menjadi hal yang 

umum walaupun dianggap tidak wajar jika  

ditemui pegawai yang sebenarnya secara 

potensial berkemampuan tinggi tetapi 

tidak bisa berprestasi dalam kerjanya. 

Tuntutan akan prestasi kerja pegawai 

merupakan suatu hal yang sangat 

mendesak untuk memenuhi pelayanan 

masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan 

serta pembangunan yang terus mengalami 

perubahan. Hal itu mencakup jumlah, 

jenis maupun kualitas pelayanannya yang 

pelaksanaannya memerlukan penanganan 

secara profesional dan proporsional. Oleh 

karena itu semangat kerja yang tinggi dan 

bertanggung jawab, mampu bekerja secara 

efektif, efisien, tanggap terhadap 

kebutuhan, aspirasi masyarakat dan 

terhadap dinamika lingkungan strategis 

yang juga merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi kerja 

pegawai. 

Tanggung jawab pimpinan menjadi lebih 

berat bila dihadapkan pada cara 

bagaimana meningkatkan prestasi kerja 

pegawainya yang merupakan indikator 

produktivitas organisasi atau lembaganya, 

karena hal tersebut ditentukan oleh faktor 

manusianya sendiri sebagai komponen 

utama organisasi yang bersifat dinamis.  

Peningkatan kedisiplinan menjadi 

prioritas dalam suatu lembaga atau 

instansi pemerintah untuk meningkatkan 

kinerjanya termasuk instansi BBIHP. 

BBIHP Makassar berdasarkan SK Meteri 

Perindustrian Nomor 48/M-

IND/PER/6/2006 adalah unit pelaksana 

teknis di bawah Badan Pengkajian 

Kebijakan Iklim dan Mutu Industri dan 

Kementerian Perindustrian, BBIHP 

Makassar turut serta secara aktif 

mendukung pengembangan industri lokal 

dan regional khususnya industri kecil dan 

menengah dengan tugas melaksanakan 

kegiatan penelitian, pengembangan, 

standardisasi, pengujian sertifikasi, 

kalibrasi dan pengembangan kompetensi 

industri hasil perkebunan sesuai kebijakan 

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan 

Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu 

Industri. 

Tuntutan terhadap BBIHP Makassar untuk 

meningkatkan prestasi kerja di era 

reformasi saat ini merupakan suatu 

keharusan, sebab BBIHP Makassar adalah 

merupakan unsur staf dominan yang 

membantu pimpinan dalam menjalankan 

roda pemerintahan berdasarkan 

tupoksinya. Kenyataan yang ada dari 

pengamatan selama ini, bahwa masih 

lambatnya cara kerja serta pembagian 

kerja oleh pimpinan tidak sesuai dengan 

bidang/tugas yang ditentukan dalam 

organisasi. Pembagian tugas pekerjaan 

seringkali diberikan kepada beberapa 

orang yang dianggap cakap dan 

pembagian tugas sesuai dengan tuntutan 

organisasi tidak sepenuhnya bisa berjalan, 

sehingga fungsi pemegang jabatan belum 

sepenuhnya dapat berjalan dan dipahami. 

Tujuan penelitian adalah menganalis 

pengaruh motivasi dan disiplin terhadap 

prestasi kerja pegawai di BBIHP 

Makassar.  

 

BAHAN DAN METODE 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan bulan April 

Sampai Mei 2013 yang berlokasi di Balai 
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Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian bersifat kuantitatif. Peneliti 

menganilisis dan mengklarifikasikan 

dengan menggunakan angket dan 

mengungkapkan suatu fenomena dengan 

menggunakan dasar perhitungan 

(Sugiyono, 2002).  

 

3. Populasi dan Metode Pengambilan 

Sampel 

Populasi penelitian adalah pegawai 

BBIHP Makassar sebanyak 90 orang. 

Teknik yang digunakan adalah probability 

sampling yaitu pengambilan sampel 

dengan memberikan peluang yang sama 

bagi setiap anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Sampel dalam 

penelitian ini adalah pegawai BBIHP 

Makassar yang berjumlah 73 orang. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh motivasi dan disiplin terhadap 

prestasi kerja pegawai pada BBIHP 

Makassar, dapat diketahui dengan 

menggunakan analisa regresi linear 

berganda, sehingga analisis selanjutnya 

dapat digunakan untuk mengetahui secara 

ringkas besarnya koefisien regresi, 

pengujian secara parsial, dan pengujian 

secara simultan.  

 

1. Pengaruh Motivasi Terhadap 

Kinerja Pegawai BBIHP Makassar 

Hasil analisis pada Tabel 1, diketahui 

bahwa nilai motivasi sebesar 0,679 

dengan signifikan 0,002 dan disiplin 

sebesar 0,618 dengan signifikan 0,001 

adapun ketentuan penerimaan atau 

penolakan hipotesis menurut, terjadi jika 

signifikansi lebih kecil atau sama dengan 

0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak 

(Sugiyono, 2007). 

 

Tabel 1. Hasil statistik analisis linear 

berganda  

Analisis linear 

beganda 
Hasil Sig 

Constant 

Koefisien regresi 

(b1) 

Koefisien regresi 

(b2) 

21,113 

0,679 

 

0,618 

000 

002 

 

001 

 

 

Tabel 2. Hasil analisis statistik Uji T dan 

Uji F  

Variabel Uji T Sig Uji F Sig 

Motivasi 

Disiplin 

2,098 

1,820 

002
a 

001
a 

2,33

9 

003
a
 

T tabel=1,658   

 

 

Berdasarkan hasil pengujian statistik pada 

Tabel 2, diketahui bahwa motivasi 

dengan nilai thitung 2,098 > ttabel 1,658 

maka motivasi berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel kinerja pegawai BBIHP 

Makassar. Sehingga diketahui bahwa 

motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai BBIHP Makassar.  Hal ini berarti 

bahwa peningkatan kinerja pegawai 

sangat tergantung pada motivasi yang 

mendasari atau mendorong pegawai untuk 

bekerja.  Motivasi itu sendiri terdiri dari 

upaya pemenuhan kebutuhan fisiologis, 

keamanan, sosial, penghargaan dan 

aktualisasi diri.  Sedangkan prestasi kerja 

ditinjau dari berbagai indikator seperti 

tanggung jawab, kejujuran, kecakapan, 

inisiatif dan kepemimpinan.  Walker 

(1992), bahwa penghargaan atas kinerja 

pegawai akan menimbulkan rasa kepuasan 

terhadap pegawai itu sendiri akan tetapi 

dengan adanya motivasi diri untuk bekerja 
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lebih baik maka kinerjanya akan lebih 

baik lagi.   

Gomes (2001:159) menyatakan bahwa 

perbaikan produktifitas kerja berkaitan 

langsung dengan motivasi pegawai.  

Ditambahkan pula oleh Hasibuan (2001) 

bahwa prestasi kerja merupakan gabungan 

dari tiga faktor penting, yaitu kemampuan 

dan minat seorang pekerja, kemampuan 

dan penerimaan atas penjelasan delegasi 

tugas, serta peran dan tingkat motivasi 

seorang pekerja.  Semakin tinggi ketiga 

faktor tersebut, semakin besarlah prestasi 

kerja pegawai yang bersangkutan.   

Hasil penelitian ini sejalan pula dengan 

pendapat Maslow dalam Moenir, 

(2001:130) bahwa daya dorong yang ada 

dalam diri manusia timbul dengan 

dilandasi oleh 5 macam kebutuhan dasar 

manusia, yaitu: (1) Physiological needs, of 

which the most important is the need for 

food and other things necessary for 

survival; (2) The need for safety from 

danger, threat and deprivation; (3) Social 

need for association which ones fellow for 

frienship and love; (4) The need for self-

respect, self esteem, the respect of ones 

fellow, status; (5) The need for self 

fulfilment through the development of 

powers and skills and a chance to use 

creativity.  

Motivasi dapat mempengaruhi pencapaian 

prestasi kerja seseorang.  Motivasi akan 

mendorong semangat individu-individu 

untuk bekerja keras dan antusias, dengan 

menggunakan kemampuan, kecakapan 

dan keterampilan serta dukungan kuat dari 

organisasi dalam meningkatkan prestasi 

kerjanya sesuai yang diharapkan.  

Motivasi merupakan dorongan kepada 

pegawai agar lebih mampu mengerjakan 

pekerjaan, memelihara dan bahkan 

meningkatkan gairah kerja melalui 

pemenuhan tingkatan kebutuhan yang 

selalu diharapkan. 

 

2. Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja 

Pegawai BBIHP Makassar 

Selain faktor motivasi dalam 

meningkatkan kinerja, disiplin juga 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

BBIHP Makassar. Hasil analisis data 

disiplin dengan nilai thitung 1,820 > ttabel 

1,658 maka disiplin berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel kinerja pegawai 

BBIHP Makassar. Adapun kriteria 

pengujian Jika thitung > ttabel atau thitung <    

ttabel  maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa pegawai yang 

memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi 

cenderung memiliki prestasi kerja yang 

tinggi pula.  Kedisiplinan itu tercermin 

dari sikap pegawai yang selalu bekerja 

sesuai dengan waktu dan aturan yang 

berlaku, baik aturan yang berlaku di 

lingkungan kerja maupun yang berlaku 

secara keseluruhan bagi pegawai sebagai 

abdi atau pengayom masyarakat.    

Pegawai yang menjunjung tinggi 

kedisiplinan akan menunjukkan prestasi 

kerja yang tinggi pula.  Hal ini sejalan 

dengan pendapat Siswanto (1987:278) 

bahwa disiplin sebagai suatu sifat 

menghormati, menghargai, patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

serta sanggup menjalankan dan tidak 

mengelak untuk menerima sanksi-sanksi 

apabila ia melanggar tugas dan wewenang 

yang diberikan kepadanya. 

Hasil penelitian ini sejalan pula dengan 

pendapat Ravianto (1985), bahwa pegawai 

negeri sipil sangat perlu dipupuk dan 

dipelihara kedisiplinan yang baik, apabila 

pegawai negeri sipil itu tidak disiplin, 

maka dapat melambatkan pelaksanaan 

tugas, juga menimbulkan akibat-akibat 

yang buruk terhadap negara dan 

masyarakat”. Oleh karena itu pimpinan 

harus selalu berusaha untuk memperbaiki 

dan meningkatkan penyempurnaan aparat-  
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ur dengan pemberian motivasi dan 

penegakkan disiplin agar pelaksanaan 

kegiatan terhadap kinerja pegawai BBIHP 

Makassar yang handal serta memiliki 

kompetensi yang tinggi. Menurut Davis 

(1985:366) “Discipline is management 

action to enforce organizational 

standards”, pengertian disiplin tersebut 

diinterpretasikan sebagai pelaksanaan 

manajemen untuk memperteguh 

pedoman-pedoman organisasi. 

Handoko (1994:208), “disiplin adalah 

suatu kegiatan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasi- 

onal. Dalam hal ini ada dua tipe kegiatan 

pendisiplinan, yaitu preventif dan 

korektif”. Pada dasarnya kedisiplinan 

pegawai dapat dilakukan dengan dua cara 

yakni cara preventif pegawai dapat 

memelihara dirinya terhadap peraturan-

peraturan organisasi dan pimpinan 

mempunyai tanggung jawab dalam 

membangun iklim organisasi dengan 

disiplin preventif. Begitu pula pegawai 

harus dan wajib mengetahui, memahami 

semua pedoman kerja serta peraturan-

peraturan yang ada dalam organisasi. 

Disiplin preventif merupakan suatu sistem 

yang ada dalam organisasi, jika sistem 

organisasi baik, maka diharapkan akan 

lebih mudah dalam menegakkan disiplin 

kerja.   

Cara yang kedua adalah disiplin korektif, 

pegawai yang melanggar disiplin perlu 

diberikan sanksi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi 

adalah untuk memperbaiki pegawai yang 

melanggar, memelihara peraturan yang 

berlaku dan memberikan pelajaran kepada 

pelanggar. Disiplin korektif memerlukan 

perhatian khusus dan proses prosedur 

yang seharusnya. Nitisemito (1992:60), 

mengemukakan dua pengertian 

kedisiplinan, yakni dalam arti sempit dan 

arti luas. “dalam arti sempit dikatakan 

bahwa kedisiplinan adalah bila  karyawan   

tersebut jarang absen dan datang serta 

pulang tepat pada waktunya. Sedangkan 

dalam arti luas kedisiplinan di artikan 

sebagai suatu sikap, tingkah laku dan 

perbuatan yang sesuai dengan peraturan 

dari perusahaan baik yang tertulis maupun 

tidak”. 

BBIHP Makassar sebagai suatu organisasi 

memiliki aturan yang mengikat secara 

keseluruhan tanpa terkecuali.  Aturan 

tersebut diakui, dilaksanakan oleh seluruh 

pegawai agar tercipta lingkungan kerja 

yang kondusif.  Melalui suasana kerja 

yang kondusif, maka prestasi kerja baik 

secara individu maupun secara organisasi 

akan tercipta dengan sendirinya.   

Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 yang menyebutkan antara 

lain: (1) menepati segala peraturan 

perundang-undangan dan peraturan 

kedinasan yang berlaku serta 

melaksanakan perintah kedinasan yang 

diberikan oleh atasan yang berhak, (2) 

melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya serta memberikan pelayanan yang 

baik terhadap masyarakat sesuai dengan 

bidang tugasnya, (3) menggunakan dan 

memelihara barang-barang dengan sebaik-

baiknya, (4) bersikap dan bertingkah laku 

sopan santun terhadap masyarakat, sesama 

Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan.  

Berdasarkan uraian tersebut diketahui, 

bahwa dalam kehidupan eksistensi disiplin 

diperlukan dalam kehidupan manusia baik 

dalam kehidupan pribadi atau individu 

maupun kehidupan berorganisasi.  

 

 

KESIMPULAN 

1. Motivasi berpengaruh terhadap 

prestasi kerja pegawai BBIHP 

Makassar. 

2. Disiplin berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai BBIHP Makassar. 
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3. Motivasi dan disiplin secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

BBIHP Makassar. 
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