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                                         BAB II 

        LANDASAN TEORI 

 

2.1 Deskripsi Teori  

2.1.1 Manajemen 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen 

Dalam mempelajari manajemen sumber daya manusia, terlebih 

dahulu harus mengerti dan memahami arti “manajemen”. 

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti 

proses, seni, ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat 

beberapa tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dikatakan seni karena 

manajemen merupakan suatu cara atau alat untuk seorang manajer 

dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaannya 

tergantung pada masing-masing manajer yang sebagian besar 

dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu 

karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya (Athoillah, 

2010). 

Definisi manajemen menurut beberapa ahli diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

Menurut Appley dan Oey Liang Lee (2010:16) manajemen 

adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan 

tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktifitas yang 

diarahkan pada pencapaian tujuan yang lebih ditentukan sebelumnya. 
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Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai 

estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, mempengaruhi, 

mengawasi, mengorganisasikan semua komponen yang saling 

menunjang untuk tercapainya tujuan yang dimaksudkan. 

Sedangkan menurut G.R. Terry(2010:16) menjelaskan bahwa 

manjemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses 

yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu 

Athoillah (2010). 

2.1.1.2  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia   

Berbagai istilah yang dipakai untuk menunjukkan manajemen 

sumber daya manusia antara lain: manajemen sumber daya manusia, 

manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen 

kepegawaiaan, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, 

administrasi personalia (kepegawaian), dan hubungan industrial. 

Manajemen sumber daya manusia timbul sebagai masalah baru 

pada tahun 1960-an, sebelum itu kurang lebih pada tahun 1940-an yang 

mendominasi adalah manajemen personalia. Antara keduanya jelas 

terdapat perbedaan didalam ruang lingkup dan tingkatannya. Manajemen 

sumber daya manusia mencakup masalah-masalah yang berkaitan 
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dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya 

manusia, sedangkan manajemen personalia lebih banyak berkaitan 

dengan sumber daya manusia yang berada dalam perusahaan-

perusahaan, yang umum dikenal dengan sektor modern itu. Tugas 

manajemen personalia adalah mempelajari dan mengembangkan cara-

cara agar manusia dapat secara efektif di integrasikan ke dalam berbagai 

organisasi guna mencapai tujuannya menurut Faustino Cardoso Gomes 

(2003:2). 

Manajemen sumber daya manusia menurut Sofyandi (2009:6) 

didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen yaitu planning, organizing, leading & controlling dalam 

setiap aktifitas/fungsi operasionalnya SDM mulai dari proses penarikan, 

seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi 

promosi, demosi & transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, 

hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja yang 

ditunjukkan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi 

terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.  

Selain itu terdapat pengertian lain, menurut Bohlarander dan 

Snell (2010:4) yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana 

memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, 

kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai 

kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat 

mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada 

mereka atas usahanya dalam bekerja. 
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Jadi manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan 

sumber daya manusia dengan menerapkan fungsi manajemen dalam 

aktifitas operasional untuk mencapai tujuan organisasi (Rika 2011). 

2.1.1.3 Aktivitas Sumber Daya Manusia 

Ada 7 aktivitas sumber daya manusia menurut Mathis dan 

Jakckson (2009:43) yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan analisis sumber daya manusia 

Perencanaan dan analisis sumber daya manusia ini digunakan 

sebagai langkah pencegahan akan perkembangan proses bisnis 

dimasa depan yang berpotensi untuk mempengaruhi karyawan 

dimasa depan. Kondisi ini memperkuat alasan bahwa sistem 

informasi sumber daya manusia merupakan elemen penting 

sebagai alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan 

informasi yang tepat dan akurat. Hal ini semata-mata dilakukan 

untuk mempertahankan daya saing organisasi. 

b. Kesetaraan kesempatan kerja 

Kesetaraan hukum dan peraturan tentang kesempatan kerja 

mempengaruhi aktivitas sumber daya manusia yang sejalan 

dengan manajemen sumber daya manusia. 

c. Pengangkatan pegawai 

Tujuan dari pengangkatan pegawai adalah pemberian 

kompensasi yang memadai atas kontribusi individu-individu 

yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi titik-titik tertentu 

dalam sebuah organisasi. 
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d. Pengembangan sumber daya manusia 

Dimulai dengan pengenalan karyawan baru dan pengembangan 

sumber daya manusia, salah satunya dengan mengikuti 

pelatihan. Ketika kebutuhan atas bisnis dan pekerjaan yang 

berubah, diperlukan adanya pelatihan kembali agar performa 

karyawan tetap mengikuti perkembangan bisnis dan teknologi 

yang dinamis. 

e. Kompensasi dan tunjangan 

Kompensasi memberikan penghargaan kepada karyawan atas 

pelaksanaan pekerjaan melalui gaji, insentif dan tunjangan. 

Para pemberi kerja harus mengembangkan dan memperbaiki 

sistem upah dan gaji dasar. Selain itu, program insentif seperti 

pembagian keuntungan dan penghargaan produktivitas mulai 

digunakan. Kenaikan yang cepat dalam hal biaya tunjangan, 

terutama tunjangan kesehatan, akan terus menjadi persoalan 

utama. 

f. Kesehatan, keselamatan dan keamanan 

Jaminan atas kesehatan fisik dan mental serta keselamatan para 

karyawan adalah hal yang sangat penting. Secara global, 

berbagai hukum keselamatan dan kesehatan telah menjadikan 

organisasi lebih responsive dan waspada terhadap persoalan 

kesehatan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan di 

tempat kerja menjadi penting karena sejalan dengan siklus 

hidup perusahaan. 

g. Hubungan karyawan dan buruh/manajemen 

Hubungan antara manjer dan karyawan mereka harus ditangani 

secara efektif. Manajemen dan karyawan berperan penting 
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dalam kemajuan organisasi. Bekerja secara sinergi 

meningkatkan peluang tercapainya tujuan perusahaan. 

 

2.1.1.4 Fungsi  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fokus kajian manajemen sumber daya manusia adalah tenaga 

kerja yang diatur menurut urutan dan fungsi-fungsinya, agar efektif dan 

efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut 

Hasibuan (2012) meliputi: 

1. Perencanaan  

Perencanaan (planning) adalah merencanakan tenaga kerja 

secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian (organizing) adalah kegiatan untuk 

mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan 

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi 

dan koordinasi dalam bagian organisasi. 

3. Pengarahan  

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua 

karyawan agar mau bekerja sama dan mau bekerja efektif 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. 

4. Pengendalian  

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan 

semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan 
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dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat kesalahn, 

diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. 

5. Pengadaan  

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan 

karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

6. Pengembangan  

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konsepsual dan moral karyawan 

melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan 

yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa 

kini maupun masa depan.  

 

2.1.2 Motivasi Kerja 

2.1.2.1 Pengertian Motivasi Kerja  

Pada dasarnya sebuah instansi atau perusahaan bukan saja 

mengharapkan para karyawan yang mampu, cakap dan terampil, tetapi 

yang paling penting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk 

mencapai hasil kerja yang optimal. Oleh karena itu Motivasi Kerja 

sangatlah penting untuk mencapai Kinerja Karyawan, karena dengan 

adanya motivasi Kerja baik dari diri sendiri maupun lingkungan kerja 

maka karyawan akan merasa bersemangat dalam menjalankan tugasnya. 

Menurut Robbins dan Judge (2007:222), mengemukakan 

bahwa Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Menurut Wilson 

Bangun (2012:11) Motivasi Kerja merupakan dorongan kepada 
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karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan lebih baik. Menurut 

Kadarisman (2012:278) Motivasi Kerja adalah penggerak atau 

pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja 

dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah di 

berikan kepadanya.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa 

Motivasi Kerja adalah dorongan bagi seseorang untuk berperilaku dan 

bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang 

telah di berikan kepadanya dan merupakan tenaga emosional yang 

sangat penting untuk sesuatu pekerjaan baru.  

2.1.2.2 Membangun Motivasi 

Menurut Wibowo (2014:324) teknik memotivasi harus dapat 

memastikan bahwa lingkungan dimana karyawan bekerja memenuhi 

sejumlah kebutuhan manusia yang penting. Beberapa cara perlu 

dilakukan untuk dapat membangun motivasi, yaitu: 

1. Menilai Sikap 

Penting bagi manajer/pimpinan diperusahaan maupun 

diinstansi manapun untuk memahami sikap mereka terhadap 

bawahannya. Pikiran mereka dipengaruhi oleh pengalaman 

mereka dan akan membentuk cara bagaimana berprilaku 

terhadap semua orang yang dijumpai. 

2. Menjadi Manajer/Pimpinan Yang Baik 

Manajer/Pimpinan yang baik mempunyai karakteristik: 

mempunyai komitmen bekerja, berkolaborasi dengan bawahan, 



18 
 

mempercayai orang, loyal pada teman sekerja, menghindari 

„politik kantor‟  

3. Memperbaiki Komunikasi 

Komunikasi antar manajer/pimpinan dengan bawahan 

dilakukan dengan menyediakan informasi secara akurat dan 

detail. Informasi menyangkut apa yang ingin diberitahukan dan 

apa yang mau diketahui manajer/pimpinan dengan bawahan. 

4. Menciptakan Budaya Tidak Menyalahkan 

Setiap manajer/pimpinan dan bawahan yang mempunyai 

tanggungjawab harus dapat menerima kegagalan. Tetapi untuk 

memotivasi secara efektif diperlukan budaya tidak saling 

menyalahkan. 

5. Memenangkan Kerja Sama 

Komponen dasar dari lingkungan motivasional adalah kerja 

sama, yang harus diberikan manajer/pimpinan pada bawahan 

dan sebaliknya diharapkan dari mereka. 

6. Mendorong Inisiatif 

Kemampuan mengambil inisiatif tergantung pada 

pemberdayaan dan lingkungan yang mengenal kontribusi. 

Semakin banyak yang diharapkan orang, semakin banyak 

mereka memberi selama ada dukungan. 

 

2.1.2.3 Tujuan Motivasi Kerja  

Pemberian Motivasi Kerja kepada karyawan pastinya 

mempunyai tujuan. Tujuan tersebut antara lain untuk meningkatkan 

semangat kerja karyawan dan produktifitas serta efisiensi dengan begitu 

Kinerja Karyawan akan semakin meningkat.  
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Menurut Kadarisman (2012:292-296) tujuan Motivasi Kerja adalah 

sebagai berikut:  

1) Untuk mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan 

perusahaan. 

2) Meningkatkan gairah dan semangat kerja. 

Meningkatkan gairah dan semangat kerja dapat di lakukan 

dengan perlakuan yang baik dan wajar kepada pegawai, karena 

hal itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas di 

bandingkan dengan pemberian uang atau gaji yang tinggi.  

3) Meningkatkan disiplin kerja . 

Hal ini di maksudkan bahwa disiplin kerja pegawai dapat 

ditimbulkan karena motivasi yang di berikan oleh organisasi 

atau pimpinan pada diri pegawai tersebut. 

4) Meningkatkan prestasi kerja. 

Pencapaian prestasi dalam melakukan pekerjaan akan 

menggerakkan pegawai yang bersangkutan untuk melakukan 

tugas-tugas selanjutnya. 

5) Meningkatkan rasa tanggungjawab. 

6) Meningkatkan produksivitas dan efisiensi. 

7) Menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan. 

Motivasi merupakan modal utama timbulnya loyalitas pegawai 

terhadap organisasi. Loyalitas tidak dapat di wujudkan apabila 

para pegawai tidak mendapat motivasi untuk bekerja giat dalam 

organisasi 

Jadi berdasarkan uraian di atas tujuan Motivasi Kerja adalah 1) 

Untuk mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan 
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perusahaan, 2) Meningkatkan gairah dan semangat kerja, 3) 

Meningkatkan disiplin kerja, 4) Meningkatkan prestasi kerja, 5) 

Meningkatkan rasa tanggungjawab, 6) Meningkatkan produksivitas dan 

efisiensi, 7) Menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan. 

2.1.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi Kerja  

Dalam upaya meningkatkan Motivasi Kerja di suatu 

perusahaan atau instansi perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Motivasi Kerja tersebut. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi Motivasi Kerja baik yang berhubungan dengan tenaga 

kerja itu sendiri maupun faktor-faktor yang berhubungan dengan 

lingkungan perusahaan.  

Menurut Kadarisman (2012:306) faktor yang mempengaruhi 

Motivasi Kerja melibatkan faktor-faktor individual dan faktor-faktor 

organisasional. Yang tergolong sebagai faktor-faktor individual adalah 

kebutuhan, tujuan, sikap dan kemampuan. Yang tergolong dalam faktor-

faktor organisasional adalah pembayaran atau gaji, keamanan pekerjaan, 

sesame pekerja, pengawasan, pujian dan pekerjaan itu sendiri. Menurut 

Faustino Cardoso Gomes (2003:180-181) faktor yang mempengaruhi 

Motivasi Kerja yaitu faktor-faktor individual dan faktor-faktor 

organisasional. Yang tergolong sebagai faktor-faktor individual adalah 

kebutuhan, tujuan, sikap dan kemampuan. Yang tergolong dalam faktor-

faktor organisasional adalah pembayaran atau gaji, keamanan pekerjaan, 

sesame pekerja, pengawasan, pujian dan pekerjaan itu sendiri.  

Jadi faktor-faktor Motivasi Kerja meliputi faktor-faktor 

individual adalah kebutuhan, tujuan, sikap dan kemampuan, faktor-
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faktor organisasional  adalah pembayaran atau gaji, keamanan 

pekerjaan, hubungan sesama pekerja, pengawasan, pujian dan pekerjaan 

itu sendiri.  

Faktor-faktor Motivasi Kerja tersebut nantinya juga akan di 

jadikan sebagai indikator-indikator Motivasi Kerja yaitu: 

1) Kebutuhan  

2) Sikap  

3) Kemampuan  

4) Pembayaran atau gaji  

5) Keamanan pekerjaan  

6) Hubungan sesama pekerja  

7) Pujian  

8) Pekerjaan itu sendiri.  

Jadi indikator-indikator Motivasi Kerja adalah 1) kebutuhan, 2) 

sikap, 3) kemampuan, 4) pembayaran atau gaji, 5) keamanan pekerjaan, 

6) hubungan sesama pekerja, 7) pujian dan 8) pekerjaan itu sendiri. 

2.1.3 Disiplin Kerja  

2.1.3.1 Pengertian Disiplin Kerja  

Disiplin Kerja sangatlah penting bagi suatu perusahaan atau 

instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. 

Tanpa adanya Disiplin Kerja yang baik sulit bagi suatu perusahaan 

untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik mencerminkan 

besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas yang di berikan 

kepadanya.  
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Menurut Syafri Mangkuprawira dan Aida Vitalaya Hubieis 

(2007;122) mendefinisikan disiplin kerja adalah sifat seseorang 

karyawan yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi 

tertentu, kedisiplinan sangat mempengaruhi kinerja karywan atau 

perusahaan. Siswanto Sastro hadiwiryo (2005;291) Disiplin Kerja 

adalah sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun 

yang tidak  tertulis serta sangggup menjalankannnya dan tidak mengelak 

untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan 

wewenang yang di berikan kepadanya. Menurut Hasibuan (2012:193) 

berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial 

yang berlaku. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi 

perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit bagi 

perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah 

kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa Disiplin Kerja 

adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis serta sangggup menjalankannnya dan tidak mengelak 

untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan 

wewenang yang di berikan kepadanya.  

2.1.3.2 Bentuk-Bentuk Disiplin Kerja 

Disiplin kerja menurut Handoko (2010:208) mengemukakan bahwa 

terdapat dua tipe kegiatan pendisiplinan, yaitu:  
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1. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standard an 

aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. 

Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri 

diantara para karyawan. Dengan cara ini para karyawan 

menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena 

dipaksa oleh pihak manajemen. 

2. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk 

menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan 

dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran 

lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa bentuk hukuman 

dan disebut sebagai tindakan pendisiplinan (disciplinary action) 

sebagai contoh bisa berupa peringatan atau skorsing. 

 

2.1.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tegak tidaknya suatu 

disiplin kerja dalam suatu instansi pemerintahan. Menurut Saydam 

(2006:202). Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 

6. Ada tidaknya perhatian kepada pegawai. 

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya 

disiplin. 



24 
 

2.1.3.4 Hambatan Disiplin Kerja 

Peraturan disiplin dibuat untuk mengatur tata hubungan yang 

berlaku tidak saja dalam perusahaan-perusahaan besar atau kecil, tetapi 

juga pada seluruh organisasi atau badan-badan yang memperkerjakan 

banyak sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan. 

Pembuatan suatu peraturan disiplin dimaksudkan agar para karyawan 

dapat melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Tetapi penerapan peraturan disiplin itu banyak menemui hambatan 

dalam pelaksanaanya. Menurut Saydam (2006:286) bahwa hambatan 

pendisiplinan karyawan akan terlihat dalam suasana kerja berikut yaitu: 

1. Tingginya angka kemangkiran (absensi) karyawan. 

2. Sering terlambatnya karyawan masuk kantor atau pulang lebih 

cepat dari jam yang sudah ditentukan. 

3. Menurunya semangat dan gairah kerja. 

4. Berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga dan saling 

melempar tanggungjawab. 

5. Penyelesaian pekerjaan yang lambat, karena karyawan lebih 

sering ngobrol daripada bekerja. 

6. Tidak terlaksananya supervise dan waksat (pengawasan yang 

melekat dari atasan) yang baik. 

7. Sering terjadinya konflik antar karyawan dan pimpinan 

perusahaan. 

 

2.1.3.5 Pentingnya Disiplin Kerja  

Keteraturan adalah ciri utama organisasi dan Disiplin Kerja 

adalah salah satu metode untuk memelihara keteraturan tersebut. 
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Disiplin Kerja berusaha mencegah permulaan kerja yang lambat atau 

terlalu awalnya mengakhiri kerja yang di sebabkan karena keterlambatan 

atau kemalasan.  

Disiplin Kerja dapat di lihat sebagai suatu yang 

besarmanfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para 

karyawan. Bagi organisasi adanya Disiplin Kerja akan menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga di 

peroleh hasil yang optimal. Adapun bagi karyawan akan memberikan 

suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat 

kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.  

2.1.3.6    Indikator Disiplin Kerja  

Menurut M. Harlie (2010) indikator Disiplin Kerja adalah sebagai 

berikut:  

1) Selalu hadir tepat waktu.  

2) Selalu mengutamakan presentase kehadiran.  

3) Selalu mentaati ketentuan jam kerja.  

4) Selalu menggunakan jam kerja dengan efektif dan efisien.  

5) Memiliki keterampilan kerja di bidang tugasnya.  

6) Memiliki semangat kerja yang tinggi.  

7) Memiliki sikap dan kepribadian yang baik dengan 

menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan tugas.  

8) Selalu kreatif dan inovatif dalam bekerja.  

Jadi indikator Disiplin Kerja yaitu 1) Selalu hadir tepat waktu, 

2) Selalu mengutamakan presentase kehadiran, 3) Selalu mentaati 

ketentuan jam kerja, 4) Selalu menggunakan jam kerja dengan efektif 
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dan efisien, 5) Memiliki keterampilan kerja di bidang tugasnya, 6) 

Memiliki semangat kerja yang tinggi, 7) Memiliki sikap dan kepribadian 

yang baik dengan menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan tugas 

dan 8) Selalu kreatif dan inovatif dalam bekerja.  

2.1.4 Kompensasi  

2.1.4.1 Pengertian Kompensasi  

Pemberian Kompensasi kepada karyawan dalam sebuah 

perusahaan sangatlah penting, karena dengan adanya Kompensasi 

tersebut karyawan akan merasa senang karena hasil kerja mereka 

mendapatkan imbalan atau balas jasa yang sesuai sehingga meraka lebih 

bersemangat dalam bekerja dan dapat meningkatkan Kinerja Karyawan. 

 Menurut Hadari Nawawi (2008:315) Kompensasi adalah 

penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan 

kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang di sebut 

bekerja. Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2012:118) Kompensasi 

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 

tidak langsung yang di terima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

di berikan kepada perusahaan. Menurut Hasibuan (2012;118) 

kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan 

atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Handoko, 

(2010:15) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para 

karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan mereka. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan 

Kompensasi adalah penghargaan atau pendapatan yang berbentuk uang, 
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barang langsung atau tidak langsung yang di terima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang di berikan kepada perusahaan karena tenaga kerja 

tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi 

kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

2.1.4.2 Jenis-jenis Kompensasi  

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012) Kompensasi di 

bedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:  

1. Kompensasi langsung (direct compensation) yang dapat berupa 

gaji, upah dan upah insentif. 

2. Kompensasi tidak langsung (indirect compensation) yang dapat 

berupa kesejahteraan karyawan. 

Meurut Hadari Nawawi (2008:316-317) Kompensasi di 

bedakan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :  

1. Kompensasi Langsung  

Kompensasi langsung adalah penghargaan atau ganjaran gaji 

atau upah yang di bayar secara tetap berdasarkan tenggang 

waktu yang tetap.  

2. Kompensasi Tidak Langsung  

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian 

keuntungan atau manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji 

atau upah tetap dapat berupa uang atau barang, misalnya THR 

dan jaminan kesehatan.  
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3. Insentif  

Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang di berikan 

untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerja tinggi, 

sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu, misalnya bonus.  

Jadi dapat di simpulkan bahwa Kompensasi di bagi menjadi 

tiga jenis yaitu 1) Kompensasi langsung yang berupa gaji atau upah, 2) 

Kompensasi tidak langsung seperti kesejahteraan karyawan, THR dan 

jaminan kesehatan, 3) Insentif yang dapat berupa bonus.  

2.1.4.3 Indikator-indikator Kompensasi  

Berdasarkan jenis-jenis kompensasi di atas maka indikator-

indikator Kompensasi adalah :  

1. Gaji  

2. Tunjangan  

3. Kesejahteraan Karyawan  

4. Insentif .  

 

2.1.4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kompensasi 

Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi 

yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Dikemukakan oleh 

Hasibuan ( 2012:127-129) sebagai berikut: 

1. Penawaran dan permintaan 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari pada 

lowongan pekerja (permintaan) maka kompensasi relatif kecil. 
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Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit dari pada lowongan 

pekerjaan maka kompensasi relative semakin besar. 

2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan 

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk 

membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan 

semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan 

kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat 

kompensasi kecil. 

3. Serikat buruh/ organisasi karyawan 

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat 

kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak 

kuat dan kurang berpengaruh maka tingkat kompensasi relatif 

kecil. 

4. Produktivitas Kerja Karyawan 

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka 

kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau 

produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka kompensasinya 

kecil. 

5. Pemerintah dan undang-undang dan keppres 

Pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan 

besarnya batas upah/balas jasa minimum. Peraturan pemerintah 

ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang 

menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah 

berkewajiban melindungi masyarakat dan tindakan sewenang-

wenang. 

6. Biaya Hidup 

Apabila biaya hidup didaerah itu tinggi maka tingkat 

kompensasi/ upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya 
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hidup didaerah itu rendah maka tingkat kompensasi/ upah 

relative kecil. Seperti tingkat upah di Jakarta lebih besar dari 

pada Bandung. 

7. Posisi Jabatan Karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima 

gaji/ kompensasi lebih besar. Sebaliknya karyawan yang 

menduduki jabatan yang lebih rendah akan memperoleh gaji/ 

kompensasi yang kecil. Hal ini wajar karena seseorang 

mendapat kewenangan dan tanggungjawab yang besar harus 

mendapat gaji/ kompensasi yang lebih besar pula. 

8. Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama 

maka gaji/ balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan 

serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang 

berpendidikan rendah dan pengalaman kerja kurang maka 

tingkat gaji kompensasinya kecil. 

 

2.1.4.5 Tujuan Kompensasi  

Menurut Hj. Ike Kusdyah Rachmawati (2008:144) dalam 

bukunya manajemen sumber daya manusia, tujuan Kompensasi adalah 

sebagai berikut :  

1. Ikatan Kerja Sama  

Dengan pemberian Kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama 

formal antara pengusaha dengan karyawan, karena karyawan 

harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dan  pengusaha 



31 
 

wajib membayar Kompensasi sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati.  

2. KepuasanKerja  

Dengan balas jasa, karyawan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatannya.  

3. Pengadaan Efektif  

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan 

karyawan yang equalified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi  

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan 

mudah memotivasi bawahannya. 

5. Stabilitas Karyawan  

Dengan program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsistensi yang kompetantif maka stabilitas 

karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. 

6. Disiplin  

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin 

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati 

peraturan – peraturan yang berlaku. 

7. Pengaruh Serikat Buruh  

Dengan pemberian Kompensasi yang baik pengaruh serikat 

buruh dapat di hinderi dan karyawan tetap akan berkonsentrasi 

pada pekerjaannya.  

8. Pengaruh Pemerintah.  

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuhan yang berlaku ( seperti batas upah minimum ) maka 

intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 
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Jadi tujuan Kompensasi adalah ikatan kerja sama, kepuasan 

kerja, pengadaan efektif, motivasi stabilitas karyawan, disiplin, 

pengaruh serikat buruh dan pengaruh pemerintah. 

2.1.5 Kinerja Karyawan 

2.1.5.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

Setiap perusahaan atau instansi selalu berusaha agar karyawan 

berprestasi dalam bentuk memberikan kinerja yang baik. Kinerja 

Karyawan bagi perusahaan sangat penting sebagai alat pengukur 

keberhasilan dalam menjalankan usahanya, karena Kinerja Karyawan 

adalah hasil kerja dari karyawan tersebut yang menunjukkan 

keberhasilan mereka dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi 

Kinerja Karyawan maka semakin baik pula kinerja perusahaan atau 

instansi tersebut.  

Menurut Wilson Bangun (2012:231) Kinerja Karyawan 

(performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang 

berdasarkan persyaratan persyaratan pekerjaan. Menurut Suyadi 

Prawirosentono (2008:2) Kinerja Karyawan (performance) adalah hasil 

kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-

masing. Menurut A. A Anwar Prabu Mangkunegara (2010:9) Kinerja 

Karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Kinerja Karyawan adalah perbandingan hasil kerja secara kualitas dan 
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kuantitas yang di capai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh pihak 

organisasi.  

2.1.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan  

Dalam upaya meningkatkan Kinerja Karyawan di suatu 

perusahaan atau instansi perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kinerja Karyawan tersebut. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi Kinerja Karyawan baik yang berhubungan dengan 

tenaga kerja itu sendiri maupun faktor-faktor yang berhubungan dengan 

lingkungan perusahaan dan kebijakan pemerintah.  

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2009:82) 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: 1. 

Kemampuan mereka, 2. Motivasi, 3. Dukungan yang diterima, 4. 

Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan 5. Hubungan mereka 

dengan organisasi.  

Menurut Wirawan (2009:7) Kinerja Karyawan atau pegawai di 

pengaruhi oleh tiga faktor yaitu:  

1) Faktor Lingkungan Eksternal seperti kehidupan ekonomi, 

kehidupan politik, kehidupan sosial, budaya dan agama 

masyarakat, dan kompetitor.  

2) Faktor Internal Karyawan seperti bakat dan sifat pribadi, 

kreativitas, pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, 

pengalaman kerja, keadaan fisik, etos kerja, Disiplin Kerja, 

Motivasi Kerja, sikap kerja dan kepuasan kerja. 
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3) Faktor Lingkungan Internal Organisasi seperti kebijakan 

organisasi, strategi organisasi, Kompensasi, kepemimpinan dan 

teman sekerja.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kinerja Karyawan adalah 1) faktor individu seperti 

Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan kemampuan mereka, pengalaman 

kerja, 2) faktor lingkungan eksternal seperti kehidupan ekonomi, 

kehidupan sosial dan kompetitor, 3) faktor lingkungan internal 

organisasi seperti sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, kebijakan 

organisasi, strategi organisasi, Kompensasi, kepemimpinan dan teman 

sekerja.  

2.1.5.3 Penilaian Kinerja Karyawan  

Penilaian Kinerja Karyawan sangatlah penting bagi suatu 

perusahaan untuk mengetahui  Kinerja Karyawan atau hasil kerja 

karyawan dalam perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. 

Sehingga perusahaan dapat mengetahui seberapa baik Kinerja Karyawan 

di perusahaan mereka.  

Menurut A. A Anwar Prabu Mangkunegara (2010:10) 

evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk 

mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Menurut 

Wilson Bangun (2012:231) penilaian kinerja adalah proses yang 

dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

penilaian Kinerja Karyawan adalah proses yang dilakukan oleh 
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organisasi untuk mengevaluasi keberhasilan karyawan dan kinerja 

organisasi.  

2.1.5.4 Mengukur Kinerja Karyawan  

Untuk mengukur Kinerja Karyawan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara. Standar pekerjaan dapat ditentukan dari isi suatu 

pekerjaan, dan dijadikan sebagai dasar penilaian setiap pekerjaan. 

Menurut Wilson Bangun (2012:233-234) suatu pekerjaan dapat di ukur 

melalui:  

1) Jumlah Pekerjaan 

Dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang di hasilkan 

individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi 

standar pekerjaan.  

2) Kualitas Pekerjaan 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi 

persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai 

kualitas yang di tuntut suatu pekerjaan tertentu.  

3) Ketepatan Waktu 

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk 

jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena 

memilki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Pada dimensi 

ini, karyawan dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya 

tepat waktu.  

4) Kehadiran 

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan 

dalam mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Kinerja 
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Karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan dalam 

mengerjakannya.  

5) Kemampuan Kerja Sama  

Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh 

dua orang karyawan atau lebih, sehingga di butuhkan kerja 

sama antar karyawan. Kinerja Karyawan dapat di nilai dari 

kemampuannya bekerja sama dengan rekan kerja lainnya. 

Jadi Kinerja Karyawan dapat di nilai atau di ukur berdasarkan 

jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran dan 

kemampuan kerja sama. Standar kinerja di atas nantinya juga akan di 

jadikan sebagai indikator Kinerja Karyawan yaitu sebagai berikut:  

a) Jumlah Pekerjaan.  

b) Kualitas Pekerjaan.  

c) Ketepatan Waktu.  

d) Kehadiran dan  

e) Kemampuan Kerja Sama.  

Jadi yang menjadi indikator Kinerja Karyawan adalah jumlah 

pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran dan 

kemampuan kerja sama. 

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu  

Selain dukungan oleh teori yang telah disampaikan diatas 

penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

motivasi kerja,disiplin kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan. Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

N

O 

Penelitian/T

ahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel Alat 

Penelit

ian 

Hasil 

Penelitian 

1 Irhas 

Ivandhani 

Prasetya 

(2013) 

Pengaruh 

disiplin 

kerja, 

motivasi, 

kompensa

si dan 

lingkunga

n kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

pada 

dinas 

pendapata

n dan 

pengelola

an aset 

daerah 

(DPPAD) 

Provinsi 

Jawa 

Tengah. 

Disiplin 

kerja (X1) 

Motivasi 

(X2) 

Kompensasi 

(X3) 

Lingkungan

Kerja (X4) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Regresi 

Linear 

Bergan

da 

 

Berdasarka

n hasil 

pengujian 

hipotesis 

bahwa 

disiplin 

kerja, 

motivasi, 

kompensasi 

dan 

lingkungan 

kerja secara 

parsial 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

dan 

berdasarkan 
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uji F 

memperliha

tkan bahwa 

semua 

variable 

independent 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

pada dinas 

pendapatan 

dan 

pengelolaan 

aset daerah 

provinsi 

jawa 

tengah. 

2 Dilian Diah 

Pertiwi 

(2014) 

Pengaruh 

Kompens

asi, 

Motivasi 

dan 

Lingkung

Kompensasi 

(X1) 

Motivasi 

(X2) 

Lingkungan

Kerja (X3) 

Regresi 

Linear 

Bergan

da 

Berdasarka

n hsil 

pengujian 

hipotesis 

bahwa 

kompensasi
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an Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawa

n pada 

Dinas 

Pendapat

an 

Pengelola

an 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

Kabupate

n Klaten. 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

, motivasi 

dan 

lingkungan 

kerja secara 

parsial 

berpengaru

h signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

dan 

berdasarkan 

uji F 

memperliha

tkan bahwa 

semua 

variable 

independent 

secara 

simultan 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 
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pada Dinas 

Pendapatan 

Pengelolaan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

Kabupaten 

Klaten. 

3 Yusrizal 

(2015) 

Pengaruh 

Disiplin 

Kerja dan 

Kompens

asi 

Terhadap 

Peningkat

an 

Kinerja 

Pegawai 

Pada 

Dinas 

Perindust

rian dan 

Perdagan

gan 

Provinsi 

Sumatra 

Barat. 

Disiplin 

Kerja (X1) 

Kompensasi 

(X2) 

Kinerja 

pegawai (Y) 

Regresi 

Linear 

Bergan

da 

Berdasarka

n hasil 

pengujian 

hipotesis 

bahwa 

disiplin 

kerja, 

kompensasi 

secara 

parsial 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

dan 

berdasarkan 
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uji F 

memperliha

tkan bahwa 

semua 

variable 

independent 

secara 

simultan 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

Pada Dinas 

Perindustria

n dan 

Perdaganga

n Provinsi 

Sumatra 

Barat. 

 

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Motivasi 

Kerja, Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. 
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Secara sistematis kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan dalam 

gambar 1 berikut: 

1. Pengaruh Motivasi Kerja (X1) terhadap Kinerja Karyawan(Y)  

Motivasi Kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Untuk dapat 

memberikan hasil kerja yang berkualitas maka seorang 

karyawan membutuhkan Motivasi Kerja dalam dirinya yang 

akan berpengaruh terhadap semangat kerja sehingga dapat 

meningkatkan Kinerja Karyawan.  

2. Pengaruh Disiplin Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan(Y)  

Disiplin Kerja adalah sebagai suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 

berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta 

sangggup menjalankannnya dan tidak mengelak untuk 

menerima  sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan 

wewenang yang di berikan kepadanya. Dengan Disiplin Kerja 

yang di miliki oleh setiap karyawan maka mereka akan 

melakukan tugas mereka sesuai dengan aturan atau standar 

yang telah di tetapkan sehingga Kinerja Karyawan dapat 

meningkat. 

3. Pengaruh Kompensasi (X3) terhadap Kinerja Karyawan(Y)  

Kompensasi adalah penghargaan atau pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang di 

terima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang di berikan 

kepada perusahaan karena tenaga kerja tersebut telah 

memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan 

perusahaan guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Untuk 
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meningkatkan Kinerja Karyawan dapat di lakukan dengan 

memberikan Kompensasi, karena dengan mendapat 

Kompensasi yang sesuai karyawan akan merasa senang dan 

lebih bersemangat. 

4. Pengaruh Motivasi Kerja (X1), Disiplin Kerja (X2) dan 

Kompensasi (X3) secara bersama-sama terhadap Kinerja 

Karyawan(Y)  

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Disiplin Kerja adalah 

sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis serta sangggup menjalankannnya 

dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia 

melanggar tugas dan wewenang yang di berikan kepadanya. 

Kompensasi adalah penghargaan atau pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang di 

terima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang di berikan 

kepada perusahaan karena tenaga kerja tersebut telah 

memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan 

perusahaan guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

Dengan adanya Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Kompensasi 

maka karyawan akan melakukan tugasnya dengan lebih 

semangat dan baik agar memenuhi standar yang telah di 

tetapkan. Paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

Keterangan Gambar 2.1.Kerangka Konseptual Penelitian:  

X1: Motivasi Kerja (variabel bebas)  

X2: Disiplin Kerja (variabel bebas) 

X3: Kompensasi (variabel bebas)  

Y: Kinerja Karyawan (variabel terikat)  
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Keterangan Alur Penelitian:  

:Pengaruh antara X1 (Motivasi Kerja) terhadap Y 

(Kinerja Karyawan), pengaruh X2 (Disiplin Kerja) terhadap Y (Kinerja 

Karyawan) dan pengaruh X3 (Kompensasi) terhadap Y (Kinerja 

Karyawan).  

:Pengaruh antara X1 (Motivasi Kerja), X2 (Disiplin 

Kerja) dan X3 (Kompensasi) secara bersama-sama terhadap Y (Kinerja 

Karyawan).  

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya maka 

yang menjadi hipotesis adalah apabila motivasi kerja, disiplin kerja, 

kompensasi berpengaruh  terhadap kinerja karyawan. Menurut Sugiyono 

(2010: 96) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh 

penulis sebagai berikut: 

 

1. Pengaruh Motivasi Dengan Kinerja 

Dua hal yang berkaitan dengan kinerja/performance 

adalah kesediaan atau motivasi dari pegawai untuk bekerja, 

yang menimbulkan usaha karyawan dan kemampuan karyawan 

untuk melaksanakannya. Menurut Gomez (2008:177) bahwa 

kinerja/performance adalah fungsi dari motivasi dan 

kemampuan atau dapat ditulis dengan rumus P= f (M x A) 

dimana P= performance/kinerja, m= motivation / motivasi, a= 

ability/ kemampuan. Kemampuan melekat dalam diri seseorang 
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dan merupakan bawaan sejak lahir serta diwujudkan dalam 

tindakannya dalam bekerja, sedangkan motivasi adalah aspek 

yang sangat penting untuk menggerakkan kreativitas dan 

kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, serta 

selalu bersemangat dalam menjalankan pekerjaan tersebut. 

Dari sebagian uraian yang telah dijelaskan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa para karyawan mampu melakukan pekerjaan 

dan ingin mencapai hasil maksimal dalam pekerjaannya. 

Perwujudan kinerja yang maksimal, dibutuhkan suatu dorongan 

untuk memunculkan kemauan dan semangat kerja, yaitu 

dengan motivasi. Motivasi berfungsi untuk merangsang 

kemampuan karyawan maka akan tercipta hasil kinerja 

maksimal. Dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut : 

 

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan pada Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau. 

 

2. Pengaruh Disiplin Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Menurut Rofi (2012), disiplin kerja karyawan 

merupakan faktor yang paling dominan sehingga disi-plin kerja 

perlu ditingkatkan agar harapan karyawan dapat tercapai dan 

mendapatkan kepuasan dalam be-kerja. Hal ini dapat 

meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Perusahaan harus 

memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan dan 

melakukan pe-ngawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan 

kiner-ja karyawan Dwipayana, (2014). Sanksi yang diberi-kan 

harus tepat sehingga karyawan yang melanggar aturan maupun 
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tata tertib perusahaan tidak melakukan kesalahan yang sama 

Krisnanda & Sudibya, (2014). Berdasarkan penelitian 

sebelumnya mengenai disiplin kerja dan kinerja karyawan, 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau 

 

3. Pengaruh Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

Faktor manusia (human) merupakan salah satu faktor 

yang harus mendapat perhatian, dan peranan manusia sangat 

penting artinya dalam upaya mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh suatu perusahaan. Di dalam pengelolaannya 

diperlukan manajemen yang baik dan tepat karena pada 

dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan pegawai mau 

dan mampu bekerja secara giat, Menurut Wirawan (2009:27) 

kompensasi merupakan salah satu aspek yang berarti bagi 

pegawai karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran 

nilai karya mereka diantara para pegawai itu sendiri, keluarga 

dan masyarakat. Menurut Simamora (2008) mengatakan 

bahwa kompensasi dalam bentuk finansial adalah penting bagi 

karyawan, sebab dengan kompensasi ini mereka dapat 

memenuhi kebutuhannya secara langsung, terutama kebutuhan 

fisiologisnya. Namun demikian, tentunya pegawai juga 

berharap agar kompensasi yang diterimanya sesuai dengan 

pengorbanan yang telah diberikan dalam bentuk nonfinansial 

juga sangat penting bagi pegawai terutama untuk 

pengembangan karir mereka. Menurut Martoyo (2009:126) 
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pemberian kompensasi yang efektif dan efisien secara langsung 

dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung 

ikut andil dalam mendorong stabilitas serta pertumbuhan 

ekonomi Negara secara keseluruhan. 

 

H3: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau.  

 

4. Pengaruh Motivasi kerja, Disiplin kerja, Kompensasi 

dengan Kinerja karyawan  

Kinerja Karyawan tidak lepas dari Motivasi Kerja, 

Disiplin Kerja dan Kompensasi yang diberikan, seperti 

diuraikan di atas Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan 

Kompensasi sangat penting dalam rangka pencapaian Kinerja 

Karyawan yang maksimal. Apabila ketiga unsur tersebut 

diterapkan bersama-sama maka Kinerja Karyawan akan lebih 

baik. 

 

H4: Terdapat pengaruh positif dan signifikan MotivasiKerja, Disiplin 

Kerja dan Kompensasi secara bersama-sama terhadap Kinerja 

Karyawan pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau. 

 

 

 

 


