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Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui Bagaimana Kedisiplinan 

Kerja Karyawan Bagian Operasional Darat Pt. Sinar Alam Duta Perdana 

Banjarmasin selama ini ,  (2) untuk mengetahui Bagaimana Motivasi Kerja  

Karyawan Bagian Operasional Darat Pt. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin 

selama ini , dan (3) untuk mengetahui Bagaimana Terlaksana Kedisiplinan Kerja 

dan Motivasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bagian Operasional Darat 

di Pt. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan cara 

metode observasi, wawancara , kuesioner dan dokumentasi.  Populasi penelitian 

seluruh karyawan bagian operasional darat di Pt. Sinar Alam Duta Perdana 

Banjarmasin dan sampel sebesar 25 responden dengan teknik pengumpulan data 

melalui kuesioner dengan skala pengukuran Likert. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat kedisiplinan kerja, tingkat motivasi kerja, dan tingkat kinerja 

karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin 

berada pada kategori sangat baik atau sangat tinggi dengan persentase secara 

berturut-turut sebesar 86.8%, 81.6%, dan 82.48%. Hal ini bisa dilihat dari 

berbagai jawaban dan respon dari karyawan yang menanggapi dengan sangat 

baik/tinggi. Saran dari penelitian ini adalah bagi perusahaan agar  selalu menjaga 

dan memperhatikan kedisiplinan kerja  karyawan dan selalu memberikan motivasi 

agar karyawan selalu bersemangat dalam berkerja dan melakukan pekerjaan 

sesuai target perusahaan. 

Kata kunci : Disiplin Kerja, Motivasi , dan Kinerja Karyawan 

ABSTRACT  

This study aims: (1) to find out how the Work Discipline of the Employees 

of the Land Operations Section of Pt. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin so 

far, (2) to find out how the work motivation of employees of the Army Operations 

Section of Pt. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin so far, and (3) to find out 

How Work Discipline and Motivation Are Implemented in Improving Employee 

Performance in the Ground Operations Section at Pt. Sinar Alam, the Prime 

Ambassador of Banjarmasin.   
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This research uses descriptive qualitative research methods and by means 

of methods of observation, interviews, questionnaires and documentation. The 

research population is all employees of the land operations section at Pt. Sinar 

Alam Duta Perdana Banjarmasin and a sample of 25 respondents with data 

collection techniques through a questionnaire with a Likert measurement scale. 

The results showed that the level of work discipline, the level of work motivation, 

and the level of performance of the employees of the Army Operations Section at 

PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin is in the very good or very high 

category with percentages of 86.8%, 81.6%, and 82.48%, respectively. This can 

be seen from the various answers and responses from employees who responded 

very well/highly. Suggestions from this research are for companies to always 

maintain and pay attention to employee work discipline and always provide 

motivation so that employees are always eager to work and do work according to 

company targets.  

Keywords: Work Discipline, Motivation, and Employee Performance  
  

 

PENDAHULUAN  

Fenomena sosial pada masa kini dalam era globalisasi yang sangat 

menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia 

merupakan  modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. 

Manusia sebagai unsur pentingnya mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan 

cara nya. Waktu, tenaga dan kemampuan yang benar-benar dapat dimanfaatkan 

secara optimal bagi perusahaan agar tujuan nya tercapai. Sumber daya manusia 

sangat penting dalam suatu perusahaan, maka sebuah perusahaan dipandang perlu 

untuk dapat mengatur dan mendayagunakan dengan baik agar tujuan perusahaan 

tercapai. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai apabila karyawannya 

mempunyai prestasi yang baik. Prestasi yang baik akan dipengaruhi oleh 

kedisiplinan kerja dan memiliki motivasi kerja yang baik dari karyawannya.   

Kedisiplinan adalah fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin 

baik disiplin karyawan, maka meningkatkan prestasi kerja yang bisa dicapainya. 

Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai 

hasil yang optimal. Menurut Hasibuan (2010:193) kedisiplinan merupakan 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati seluruh peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran merupakan perilaku seseorang yang 

secara sukarela menaati seluruh peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung 

jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan seluruh tugasnya yang baik, 

bukan atas paksaan. Kesediaaan merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan 

seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun 

tidak . Kedisiplinan dapat diartikan bilamana karyawan datang dan pulang tepat 

waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan harus 

ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan, karena tanpa dukungan disiplin 

karyawan yang baik, maka sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, 

kedisiplinan adalah kunci keberhasilan  suatu perusahaan mencapai tujuan. Selain 



disiplin kerja, hal lain yang meningkatkan kinerja karyawan adalah motivasi kerja 

Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau 

pendorong semangat kerja. Menurut Sutrisno (2009:146), Motivasi kerja adalah 

suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, 

oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong 

perilaku seseorang. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2014), Motivasi adalah pemberian daya 

penggerakan yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan.  

Ada hubungan antara motivasi kerja dan disiplin. Apabila karyawan merasa 

bahagia dalam bekerja, maka mereka akan memilih disiplin. Sebaliknya apabila 

semangat kerja mereka rendah, maka mereka bisa menyesuaikan diri dengan 

menggunakan kebiasaan yang buruk. bahkan mereka tidak sopan kepada 

pimpinannya. Mereka biasanya menyetujui perintah tetapi tidak puas. Melalui 

sanksi atau manajemen disiplin resmi lainnya. Maka tidak akan mampu  

memperbaiki situasi. Hal ini terlihat berdasarkan perilaku mereka yang tidak puas 

menggunakan hal tersebut. Menghukum mereka secara berlebihan tanpa terlebih 

dahulu menganalisis alasan tindakan mereka hanya akan memperburuk situasi dan 

mengakibatkan rendahnya semangat kerja karyawan. Oleh karena itu, pada hal ini 

perlu dicari untuk mengetahui penyebab kesulitan karyawan agar bisa membantu 

karyawan dalam meningkatkan perilakunya atau mencapai hasil kerja yang baik. 

Hal ini disiplin pada artinya  positif.  Dengan adanya  motivasi karyawan dan 

disiplin kerja yang baik adalah aspek yang diharapkan perusahaan. Kinerja 

karyawan disini tidak akan dapat meningkat tanpa adanya motivasi kerja yang 

tinggi untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal tanpa ada tekanan dan 

paksaan berdasarkan orang lain yang diimbangi oleh disiplin yang tinggi.  

Kinerja karyawan adalah pencapaian tugas, dimana karyawan dalam bekerja 

harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk menunjukkan tingkat 

organisasi dalam mencapai tujuan dan kemajuan yang telah ditetapkan maka 

perusahaan perlu menggerakan serta melihat  karyawannya agar dapat 

mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki. 

Uraian tersebut membuat peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana 

perusahaan dalam  kedisiplinan  kerja dan motivasi kerja untuk meningkatkan 

kinerja karyawan bahwa diketahui betapa pentingnya disiplin kerja dan motivasi 

untuk menciptakan kinerja yang baik bagi perusahaan, maka dalam penelitian ini 

peneliti tertarik mengambil judul “ANALISIS  KEDISIPLINAN KERJA DAN 

MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN OPERASIONAL 

DARAT DI PT. SINAR ALAM DUTA PERDANA BANJARMASIN” 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah kualitiatif yaitu dengan persentase dimana setelah data 

yang diperlukan terkumpul diklasifikasikan menurut perumusan yang telah 

ditentukan . data kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat 

menurut kategori yang telah ditentukan untuk memperoleh suatu kesimpulan. 



dan untuk memperoleh data dalam hal ini akan dilakukan di perusahaan bagian 

operasional darat di Pt. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin. Metode penelitian 

yang digunakan ialah metode observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

penelitian ini diperoleh melalui metode kuesioner yang disusun dengan 

menggunakan skala likert. Kuesioner tersebut dibagikan kepada 25 orang 

karyawan bagian operasional darat di Pt. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin 

dan berisikan deskripsi responden serta tingkat kedisiplinan, motivasi, dan kinerja 

karyawan, diperoleh data sebagai berikut :  

 

Tabel Penilaian Kedisiplinan 

No Indikator Kedisiplinan 

Skor 

Total 

Skor 

Max 

Persentase 

(%) 

Kategori 

1 Kehadiran 113 125 90.4 
Sangat tinggi 

2 

Tingkat kewaspadaan 

tinggi 217 250 86.8 

Sangat tinggi  

3 Bekerja etis 211 250 84.4 Sangat tinggi  

4 

Ketaatan pada peraturan 

kerja 326 375 86.93 

Sangat tinggi 

5 

Ketaatan pada standar 

kerja 218 250 87.2 

Sangat tinggi  

Total 1085 1250 

 

 

Persentase keseluruhan (%) 86.8  

Kategori Kedisiplinan Sangat baik  

 Sumber: Data Primer Kuesioner diolah, 2021 

1. Kedisiplinan kerja karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta 

Perdana Banjarmasin selama ini  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa indiktor kedisiplinan yang meliputi 

kehadiran, tingkat kewaspadaan tinggi, bekerja etis, ketaatan pada peraturan 

kerja, dan ketaatan pada standar kerja. Selain itu, data pada Tabel menunjukkan 

bahwa persentase total pada aspek kedisiplinan ialah sebesar 86,8% dengan 

kategori sangat baik atau sangat tinggi. Tingginya disiplin karyawan Bagian 

Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin dapat ditinjau 

melalui tingkat kehadiran dengan persentase 90,4% dan berkategori sangat 

tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa karyawan Bagian Operasional Darat di 

PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin selalu datang tepat waktu dan 

pulang sesuai dengan jam operasional kantor. Upaya absensi atau kehadiran 

dilakukan agar karyawan selalu bekerja datang kekantor secara tertib, tepat 

waktu dan teratur sesuai aturan yang ada di perusahaan.  

Indikator tingkat kewaspadaan tinggi juga menunjukkan kategori sangat 

tinggi dengan persentase sebesar 86,8%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin selalu 



melakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang akan digunakan sebelum 

mulai bekerja, serta selalu merapikan peralatan kerja setelah selesai melakukan 

pekerjaan. Selanjutnya mengenai indikator bekerja etis juga menunjukkan 

capaian persentase dengan kategori sangat tinggi, yakni sebesar 84,4%. 

Perolehan ini menunjukkan bahwa karyawan Bagian Operasional Darat di PT. 

Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin selalu melakukan tugas-tugas kerja 

sampai selesai dan menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan itu dengan tepat 

waktu. Terkait dengan indikator ketaatan pada peraturan kerja, diperoleh 

persentase sebesar 86.93% dengan kategori sangat tinggi. Hasil ini 

menggambarkan bahwa karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam 

Duta Perdana Banjarmasin senantiasa menaati peraturan dan tata tertib yang 

diterapkan oleh perusahaan. Karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar 

Alam Duta Perdana Banjarmasin juga selalu menggunakan seragam kerja yang 

telah dijadwalkan atau ditentukan oleh perusahaan, serta senantiasa 

menggunakan tanda pengenal saat bekerja, baik di dalam maupun di luar 

perusahaan sebagai penanda identitas. Indikator terakhir ialah mengenai 

ketaatan pada standar kerja karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar 

Alam Duta Perdana Banjarmasin memperoleh persentase sebesar 87.2% 

dengan kategori sangat tinggi. Tingginya ketaatan pada standar kerja karyawan 

Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin 

menunjukkan bahwa karyawan pada Bagian Operasional Darat di PT.Sinar 

Alam Duta Perdana Banjarmasin selama ini selalu bertanggungjawab terhadap 

tugas atau pekerjaan yang diberikan serta terampil untuk mengoperasikan 

peralatan kerja dengan baik sesuai dengan standar yang diberikan oleh 

perusahaan. 

Tabel Penilaian Motivasi Kerja 

Sumber: Data Primer Kuesioner diolah, 2021 

 

2. Motivasi Kerja Karyawan pada Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam 

Duta Perdana Banjarmasin selama ini 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa indiktor kedisiplinan yang meliputi 

kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, 

No 

Indikator Motivasi 

Kerja 

Skor 

Total 

Skor 

Max 

Persentase 

(%) 

Kategori 

1 

Kebutuhan akan 

penghargaan 204 250 81.6 

Sangat tinggi 

2 Kebutuhan fisiologis 301 375 80.26 Sangat tinggi 

3 Kebutuhan sosial 103 125 82.4 Sangat tinggi 

4 Aktualisasi diri 305 375 81.33 Sangat tinggi 

5 Kebutuhan kesehatan 107 125 85.6 Sangat tinggi 

Total 1020 1250 

  

 

Persentase keseluruhan (%) 81.6 

Kategori Motivasi Kerja Sangat baik 



aktualisasi diri, dan kebutuhan kesehatan. Selain itu, data pada Tabel 

menunjukkan bahwa persentase total pada aspek motivasi kerja ialah sebesar 

81,6% dengan kategori sangat baik atau sangat tinggi. Tingginya motivasi kerja 

karyawan Bagian Operasional Darat di PT.Sinar Alam Duta Perdana 

Banjarmasin selama ini dapat ditinjau melalui tingkat kebutuhan akan 

penghargaan karyawan dengan persentase sebesar 81,6% dan berkategori 

sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan memperoleh penghargaan 

atau apresiasi atau capaian atau prestasi yang diraihnya. Selain itu, pujian dari 

pimpinan juga mendorong karyawan untuk bekerja semakin giat sehingga 

berdampak positif terhadap capaian karyawan tersebut.  

Indikator berikutnya ialah mengenai kebutuhan fisiologis karyawan 

Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin yang 

memperoleh persentase sebesar 80,27% dengan kategori sangat tinggi. 

Perolehan ini menunjukkan bahwa gajih yang diperoleh oleh karyawan Bagian 

Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin dengan 

mengacu pada UMR (Upah Minimum Regional) daerah Kabupaten/Kota 

Banjarmasin telah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. 

Selain itu, karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta 

Perdana Banjarmasin juga memperoleh upah yang sesuai dengan keinginannya 

dan upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik secara 

sandang, pangan, maupun papan. Gaji menunjukkan tingkatan upah yang 

diterima oleh seseorang karyawan. Tingkatan gaji yang semakin tinggi akan 

membuat keyakinan karyawan semakin kuat bahwa ia memiliki kemampuan 

baik dalam menyelesaikan pekerjaannya 

Selanjutnya ialah mengenai indikator kebutuhan sosial karyawan Bagian 

Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin yang 

memperoleh persentase sebesar 82,4% dengan kategori sangat tinggi. 

Perolehan ini menunjukkan bahwa karyawan Bagian Operasional Darat di PT. 

Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin memperoleh jaminan hari tua. Adapun 

jaminan yang dimaksudkan ialah Jamsostek. Jaminan sosial yang diberikan 

oleh perusahaan dittujukan agar dapat memenuhi kebutuhan dan perlindungan 

bagi pekerja dan keluarganya secara layak. Pemberian jamsostek dimaksudkan 

agar adanya kepastian mengenai arus penerimааn penghаsilаn keluаrgа sebаgаi 

penggаnti untuk sebаgiаn maupun seluruh penghаsilаn yаng hilаng аkibаt 

risiko sosiаl sehinggа kehidupаn karyаwan tersebut tetap dаpаt terjаmin. 

Indikator berikutnya ialah mengenai aktualisasi diri karyawan Bagian 

Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin yang 

memperoleh persentase sebesar 81,33% dengan kategori sangat tinggi. 

Perolehan ini menunjukkan bahwa karyawan Bagian Operasional Darat di PT. 

Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin merasa senang atas pekerjaan yang 

dilakukannya dan selalu bekerja keras untuk mencapai prestasi terbaik, serta 

berupaya agar memberikan produktivitas kerja yang maksimal. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar 

Alam Duta Perdana Banjarmasin mengerahkan semua  bakat, pemenuhan 

semua kualitas dan kapasitas dalam dirinya demi mencapai aktualisasi diri 

yang tinggi, sehingga dapat membuat suasana kerja yang dinamis, saling 



mendukung, memiliki kreativitas tinggi, dan selalu berpikir positif. Indikator 

terakhir pada aspek motivasi kerja karyawan adalah kebutuhan kesehatan. 

Kebutuhan kesehatan karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam 

Duta Perdana Banjarmasin memperoleh persentase sebesar 85,6% dengan 

kategori sangat tinggi. Perolehan ini menunjukkan bahwa karyawan Bagian 

Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin memperoleh 

jaminan kesehatan dari perusahaan. Perusahaan memberikan karyawan Bagian 

Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin jaminan 

kesehatan terhadap para karyawannya dan memastikan bahwa kesehatan 

karyawannya dalam keadaan optimal. 

 

Tabel Penilaian Kinerja Karyawan 

No 

Indikator Kinerja 

Karyawan 

Skor 

Total 

Skor 

Max 

Persentase 

(%) 

Kategori 

1 Efektivitas dan efisiensi 202 250 80.8 Sangat tinggi 

2 Disiplin 307 375 81.86 Sangat tinggi 

3 

Otoritas dan tanggung 

jawab 313 375 83.46 

Sangat tinggi 

4 Inisiatif 209 250 83.6 Sangat tinggi 

Total 1031 1250 

  

 

Persentase keseluruhan (%) 82.48 

Kategori Kinerja Karyawan Sangat tinggi 

Sumber: Data Primer Kuesioner diolah, 2021 

 

3. Kinerja Karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana 

Banjarmasin 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa indiktor kedisiplinan yang meliputi 

efektivitas dan efisiensi, disiplin, otoritas dan tanggung jawab, serta inisiatif. 

Selain itu, data pada Tabel menunjukkan bahwa persentase total pada aspek 

kinerja karyawan ialah sebesar 82,48% dengan kategori sangat baik atau sangat 

tinggi. Karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana 

Banjarmasin juga memiliki kemampuan untuk  menyelesaikan tugas lebih 

banyak dari target yang dicanangkan. Melihat definisi efektivitas sebagai 

sebuah keadaan yang menggambarkan seberapa jauh target yang mampu 

dicapai manajemen suatu perusahaan, semakin banyak target yang dapat 

dicapai, maka kegiatan produksi atau mobilitas perusahaan tersebut juga 

semakin efektif (Syam, 2020). 

Dengan meninjau definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa karyawan 

Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin 

memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Sebagaimana ditunjukkan oleh 

tingginya kinerja karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta 

Perdana Banjarmasin yang ditinjau melalui indikator efektivitas dan efisiensi 

karyawan dengan memperoleh persentase sebesar 80,8% dan berkategori 

sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Bagian Operasional Darat 



di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin dapat mencapai target produksi 

atau standar capaian yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tingginya capaian 

efektivitas dan efisiensi karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam 

Duta Perdana Banjarmasin juga menunjukkan bahwa karyawan memiliki 

kemampuan atau skill dan sumber daya yang baik, layak, dan tinggi.  

Indikator berikutnya ialah mengenai disiplin karyawan terhadap kinerja 

karyawan yang memperoleh persentase sebesar 81,87% dengan kategori sangat 

tinggi. Perolehan ini menunjukkan bahwa karyawan Bagian Operasional Darat 

di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin mampu melakukan dan 

mencapai target pekerjaan sesuai standar produksi yang  ditetapkan dengan 

tepat waktu. Kinerja karyawan dalam aspek disiplin juga dapat ditinjau melalui 

kehadirannya. Karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta 

Perdana Banjarmasin selalu berangkat saat jam kerja dan tidak mengulur-

ngulur waktu untuk melakukan dan memulai pekerjaannya, sehingga kinerja 

karyawan menjadi maksimal dan optimal serta mampu mendukung tercapainya 

tujuan perusahaan.  Melalui disiplin kerja yang tinggi, maka karyawan Bagian 

Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin akan bekerja 

lebih giat dan menjiwai pekerjaannya sehingga dapat menjadi karyawan yang 

tangguh dan bermutu. Dengan demikian, karyawan tersebut mampu 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan baik dan berdampak positif 

terhadap kinerjanya yang tinggi.  

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan ialah 

melalui penilaian otoritas dan tanggung jawab. Otoritas dan tanggung jawab 

karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana 

Banjarmasin memperoleh persentase sebesar 83,47% dengan kategori sangat 

tinggi. Perolehan ini menunjukkan bahwa karyawan Bagian Operasional Darat 

di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin selalu berusaha untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab teliti, detail, dan 

senantiasa siap dan terbuka untuk melakukan pekerjaan tersebut dalam rangka 

mencapai hasil yang maksimal. Melalui tanggung jawab yang baik, karyawan 

Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin dapat 

menyelesaikan pekerjaannnya dengan cepat dan tepat, serta memperole hasil 

yang lebih baik. Tanggung jawab karyawan Bagian Operasional Darat di PT. 

Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin ditunjukkan oleh capain terkait 

penyelesaian kerja dan kualitas hasil pekerjaan yang mengarah pada efisiensi 

dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan.  Dengan demikian, kinerja 

karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana 

Banjarmasin pun juga semakin baik dan meningkat. Selain itu,  Akila (2020) 

juga mengemukakan hal yang serupa, bahwa tanggung jawab memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Indikator terakhir pada aspek kinerja  karyawan adalah inisiatif. Inisiatif 

karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana 

Banjarmasin memperoleh persentase sebesar 83,6% dengan kategori sangat 

tinggi. Perolehan ini menunjukkan bahwa karyawan Bagian Operasional Darat 

di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin memiliki inisiatif yang baik dan 

berupaya untuk mengerjakan pekerjaannya tanpa disuruh atau mendapat 



perintah dari atasan. Inisiatif karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar 

Alam Duta Perdana Banjarmasin juga ditunjukkan oleh kemampuan karyawan 

Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin untuk 

mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya lebih awal agar mampu 

melanjutkan ke pekerjaan yang lain, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 

Tingginya inisiatif karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam 

Duta Perdana Banjarmasin membuat karyawan Bagian Operasional Darat di 

PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin bersikap aktif, dapat bekerja 

dengan baik, tidak menumpuk dan menunda pekerjaan, dan selalu tepat waktu 

bahkan bisa lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas yang 

diberikan. Inisiatif karyawan adalah bagian yang proporsinya semakin penting 

dari kinerja suatu organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai perbaikan 

berkelanjutan dalam operasional proses kerja. Sebagaimana dikemukakan 

Yasmeardi, Rizke, & Fernando (2019) bahwa adanya pengaruh inisiatif 

terhadap kinerja karyawan, yang berarti semakin tinggi tingkat inisiatif 

karyawan, maka semakin baik hasil kinerja karyawan tersebut.  

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka diketahui bahwa tingkat 

kedisiplinan kerja, tingkat motivasi kerja, dan tingkat kinerja karyawan Bagian 

Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin berada pada 

kategori sangat baik atau sangat tinggi dengan persentase secara berturut-turut 

sebesar 86.8%, 81.6%, dan 82.48% 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Kedisiplinan kerja karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam 

Duta Perdana Banjarmasin berkategori sangat tinggi dengan penilaian 

persentase rata-rata sebesar 86,8%. Temuan ini didukung oleh aspek 

kedisiplinan kerja yang meliputi kehadiran, tingkat kewaspadaan tinggi, 

bekerja etis, ketaatan pada peraturan kerja, dan ketaatan pada standar kerja 

yang memperoleh persentase secara berturut-turut sebesar 90,4%; 86,8; 

84,4%; 86,93%; dan 87,2% yang keseluruhan juga berkategori sangat tinggi. 

2. Motivasi kerja karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta 

Perdana Banjarmasin berkategori sangat tinggi dengan penilaian persentase 

rata-rata sebesar 81,6%. Temuan ini didukung oleh aspek motivasi kerja 

yang meliputi kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan sosial, aktualisasi diri, dan kebutuhan kesehatan yang 

memperoleh persentase secara berturut-turut sebesar 81,6%; 80,27%; 

82,4%; 81,3%; dan 85,6% yang keseluruhan juga berkategori sangat tinggi. 

3. Kinerja karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta 

Perdana Banjarmasin berkategori sangat tinggi dengan penilaian persentase 

rata-rata sebesar 82,48%. Temuan ini didukung oleh aspek kinerja karyawan 

yang meliputi efektivitas dan efisiensi, disiplin, otoritas dan tanggung 

jawab, serta inisiatif yang memperoleh persentase secara berturut-turut 



sebesar 80,8%; 81,87%; 83,47%; dan 83,6% yang keseluruhan juga 

berkategori sangat tinggi. 

 

Saran 

Ditinjau berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan di Pt. Sinar Alam Duta Perdana Banjarmasin Menjaga serta 

meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja karyawan melalui strategi 

atau upaya lain yang kiranya dapat mendukung kinerja karyawan, seperti 

evaluasi berkala, pengawasan rutin, training, atau seminar. 

2. Bagi Karyawan Bagian Operasional Darat di PT. Sinar Alam Duta Perdana 

Banjarmasin. Menjaga dan meningkatkan tetapan prioritas kerja terhadap 

perusahaan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kinerja dan 

memaksimalkan capaian target atau tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Diharapkan untuk mengambil sampel yang lebih banyak sehingga hasil 

penelitian yang diperoleh menjadi lebih valid 

2) Menganalisis lebih lanjut pengaruh kinerja terhadap moderasi lain; 

3) Menganalisis variabel lain yang juga turut memberikan kontribusi pada 

aspek kedisiplinan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Ajabar, S.IP., M.M, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama 

Oktober 2020, Yogyakarta : Penerbit Deepublish (Grub Penerbitan CV 

BUDI UTAMA).  

Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan, (2014), Manajemen Dasar, Pengertian, dan 

Masalah, Edisi Revisi, Cetakan ke-10. Jakarta : Bumi Askara.  

Dr. A.A.Anwar Prabu Mangkunegara, Dra.,M.Si.,Psi, Manajemen Sumber Daya 

Manusia Perusahaan, Cetakan ke-14 November 2017. Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya.  

Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP. Manajemen Sumber Daya Manusia ( Aktivitas 

Utama dan Pengembangan SDM), Cetakan pertama Desember 2016. 

Universitas Brawijaya, Malang : UB Media 

Dr. H. Burhanuddin Yusuf, M.M.,M.A. Manajemen Sumber Daya Manusia Di 

Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan ke-2 , jakarta: Rajawali Pers, 2016. 

Drs. Bintoro, M. T dan Drs, Daryanto, Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, 

Cetakan pertama,2017 . Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA .  

Drs. H. Malayu S.P, Hasibuan, MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. Edisi 

Revisi, PT. Bumi Aksara 

Hasibuan, Malayu S.P, 2014, Manajemen : Dasar, pengertian, dan Masalah. 

Edisi Revisi, Cetakan ke-10. Jakarta : Bumi Aksara 

Kuntum Vuspasari ,. (2011). Hubungan Disiplin Kerja Dengan Kinerja Karyawan 

Pada Pt. Varia Intra Finance Cabang Lampung. Jurnal Manajemen dan 

Bisnis , 2(1), 81-93 



Mangkunegara, AA. Anwar Prabu, 2000, Evaluasi Kinerja SDM, Cetakan Kedua, 

PT Refika Aditama, Bandung 

M.Chazienul Ulum, PERILAKU ORGANISASI: Menuju Orientasi Pemberdayaan, 

Cetakan Pertama, Maret 2016. Malang: UB Press 

Prof. Dr. H. Abdurrahman Fathoni, M.Si.  2006, ORGANISASI & MANAJEMEN 

SUMBER DAYA MANUSIA. Cetakan pertama, PT. RINEKA CIPTA, 

Jakarta  

Rivai, Veithzal, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari 

Teori ke Praktik, Jakarta; Raja Grafindo Persada. 

Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Groub.  

Shofiana Syam ,. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Efesiensi Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. Jurnal Ilmu 

Manajemen , 2(4),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


