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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1  Pengertian Manajemen 

 Menurut Robbins dan marry coulter (2012 : 36).  Manajemen adalah proses 

mengkoordinasika kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut 

terselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Efisiensi mengacu pada 

memperoleh output terbesar dengan input yang terkecil. Namun, tidaklah cukup 

menjadi sekedar efisien. Manajemen juga memfokuskan pada efektivitas. Efektivitas 

sering digambarkan sebagai melakukan pekerjaan yang benar yaitu, menyelesaikan 

akktivitas-aktivitas kerja yang membantu organisasi mencapai sasaran. Sedangkan 

menurut Hasibuan (2014: 10).  Manajemen adalah ilmu dan seni mengatir proses 

pemanfaatan sumber daya manusian dan sumber-sumber lainya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.2  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan suatu proses untuk 

mengatur atau mengelola karyawan di suatu perusahaan atau organisasi guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sumber daya manusia dalam suatu 

perusahaan merupakan aset penting yang harus dikelola dengan baik dan diperhatikan 

hak dan kewajibannya. Sumber daya manusia yang terkelola dengan baik akan 

memberikan umpan balik yang positif bagi perusahaan dan tentunya dapat 

mendorong pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efesien. Beberapa ahli 

mengungkapkan pendapat mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia 

yaitu sebagai berikut : 
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 Dessler (2015:4) mendefinisikan : 

“Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan proses untuk memperoleh, 

melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi kerja 

mereka, kesehatan dan keselamatan mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan 

keadilan.”  

Bernardin dan Russel (2013 : 6) menyatakan : 

”Manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi terdiri dari semua orang 

yang ikut serta dalam aktivitas-aktivitasnya, manajemen sumber daya manusia 

memperhatikan kebijakan personal dan praktik manajerial dan sistem yang 

mempengaruhi tenaga kerja. 

Menurut Mondy (2016:25) manajemen sumber daya manusia adalah 

pemanfaatan individual untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada dasarnya, semua 

manajer menyelesaikan sesuatu berdasarkan usaha dari orang lain. Sedangkan 

menurut Noe dkk (2015:5) manajemen sumber daya masnusia mengacu pada 

kebijakan, praktik  dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap dan kinerja para 

pegawai. Dan menurut  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai definisi 

manajemen sumber daya manusia tersebut, penulis menyimpulkan bahwa manajemen 

sumber daya manusia merupakan proses pemanfaatan individu dalam mencapai 

tujuan melalui aktivitas-aktivitas dalam manajmen sumber daya manusia itu sendiri. 
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2.2.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Dessler (2015:4) yaitu, 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Menetapkan sasaran dan standa, mengembangkan aturan dan prosedur, 

mengembangkan rencana dan peramalan 

b. Pengorganisasian 

Memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membentuk 

departemen, mendelegasikan otoritas kepada bawahan, menetapkan saluran 

otoritas dan komunikasi, mengkoordinasikan pekerjaan bawahan. 

c. Penyusunan staf 

Menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut karyawan 

prospektif, memilih karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan, 

menetapkan standar kinerja, mengevaluasi kinerja, menasehati karyawan, 

memberikan kompensasi kepada karyawan. 

d. Kepemimpinan 

Meminta orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, menegakan moral, 

memotivasi bawahan. 

e. Pengendalian 

Menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar mutu, atau tingkat 

produksi, memeriksa bagaimana aktual dibandingkan dengan standar-

standar ini, mengambil tindakan korektif, sesuai kebutuhan. 
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2.3  Kompensasi 

2.3.1  Pengertian Kompensasi  

 Adapun pengertian kompensasi menurut para ahli sebagai berikut:  

a. Menurut Rivai dalam Septawan (2014:5) adalah sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan.  

b. Menurut Sastrohadiwiryo dalam Septawan (2014:5) adalah imbalan jasa 

atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja 

karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan 

pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

c. Menurut Hasibuan (2017:119) Kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting 

dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan 

mempertahankan pekerjaan–pekerjaan yang berbakat. Selain itu sistem 

kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis. 

d. Menurut Handoko (2014:155) Kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Program- 

program kompensasi juga penting bagi perusahaan, karena 

mencermintakan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya 

manusia.  

e. Menurut Wibowo (2016:271) Kompensasi adalah jumlah paket yang 

ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan 

tenaga kerjanya. Menurut Nawawi (2011:314). Kompensasi adalah 

penghargaan/ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi 

dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja.  
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f. Menurut Yani tahun 2012 (dalam Widodo, 2016:155). Kompensasi adalah 

bentuk pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi 

karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat.  

g. Menurut Marwansyah (2016:269) Kompensasi adalah penghargaan atau 

imbalan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non finansial, 

yang adil dan layak kepada karyawan, sebagai balasan atau 

kontribusi/jasanya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan yang diberikan oleh 

perusahaan sebagai balas jasa atas sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan 

perusahaan. 

 

2.3.2 Jenis-jenis kompensasi  

 Kompensasi terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung, kompensasi 

langsung terdiri dari: 

 

a) Gaji 

Menurut Rivai (2005:379) dalam Kadarisman (2012:316) gaji adalah balas 

jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari 

statusnya sebagai pegawai yang memberikan kontribusi dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Menurut Hasibuan (2005:118) dalam Septawan 

(2014:7), gaji merupakan balas jasa yang dibayar secara periodik kepada 

karyawan serta mempunyai jaminan yang pasti, dengan kata lain akan tetap 

dibayarkan walaupun karyawan tersebut tidak masuk kerja.  

Jadi gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang dibayar secara 

periodik kepada karyawan atas kontribusinya dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 
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b) Upah Lembur 

Lembur atau sering disebut dengan overtime merupakan istilah yang 

dipakai untuk bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan oleh 

Undang-undang atau peraturan Pemerintah di negara bersangkutan. Kerja 

lembur merupakan pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja resmi dan 

jam kerja resmi, kecuali yang mendapat premi seperti tercantum dalam 

Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Lembur atau overtime perlu 

direncanakan dengan baik sehingga tidak merugikan perusahaan, hal ini 

dikarenakan Biaya Lembur pasti lebih tinggi dari biaya waktu kerja 

biasanya. Upah kerja lembur adalah upah yang dibayarkan atas pekerjaan 

yang dilaksanakan pada waktu kerja lembur. Oleh karena itu, pengetahuan 

tentang cara menghitung lembur menjadi sangat penting untuk membantu 

manajemen dalam merencanakan jadwal dan kapasitas produksi yang 

sesuai dengan anggaran operasional produksi dan untuk menghindari hal-

hal yang dapat merugikan perusahaan dan karyawan. 

 

c) Insentif.  

Insentif diberikan kepada karyawan dengan mempertimbangkan kinerja 

dan prestasi dari karyawan tersebut. Menurut Rivai (2005:384) dalam 

Kadarisman (2012:184) menyatakan bahwa insentif merupakan bentuk 

pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja sebagai pembagian keuntungan 

bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya. 

 

2.3.3 Tahapan Pemberian Kompensasi  

Menurut Siagian dalam septawan (2014:9) yaitu dalam usaha 

mengembangkan suatu sistem imbalan para spesialis di bidang manajemen sumber 

daya manusia perlu melakukan empat hal yaitu: 
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1. Melakukan analisis pekerjaan Perlu disusun deskripsi jabatan, uraian 

pekerjaan dan standar pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi.  

2. Melakukan Penilaian Pekerjaan Dalam melakukan penilaian pekerjaan 

diusahakan tersusunnya urutan peringkat pekerjaan, penentuan “nilai” 

untuk setiap pekerjaan, susunan perbandingan dengan pekerjaan lain dalam 

organisasi dan pemberian “point” untuk setiap pekerjaan.  

3. Melakukan survei berbagai sistem imbalan Organisasi yang disurvei dapat 

berupa instansi pemerintah yang secara fungsional berwenang mengurus 

ketenagakerjaan, kamar dagang dan industri, organisasi profesi, serikat 

pekerja, organisasi-organisasi pemakai tenaga kerja lain dan perusahaan 

konsultan, terutama yang mengkhususkan diri dalam manajemen sumber 

daya manusia.  

4. Menentukan “Harga” Setiap Pekerjaan Dalam mengambil langkah ini 

dilakukan perbandingan antara nilai berbagai pekerjaan dalam organisasi 

dengan nilai yang berlaku di pasaran kerja. 

 

2.3.4  Faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Kompensasi  

 Menurut notoatmodjo (2003:155) dalam Septawan (2014:9) faktorfaktor yang 

mempengaruhi kompensasi yaitu: 

1. Produktivitas Kerja  

Organisasi apapun berkeinginan untuk memperoleh keuntungan. 

Keuntungan ini dapat berupa material maupun keuntungan nonmaterial. 

Oleh sebab itu organisasi harus mempertimbangkan produktivitas kerja 

karyawannya dalam kontribusinya terhadap keuntungan organisasi tersebut 

dan tidak membayar atau memberikan kompensasi melebihi kontribusi 

karyawan kepada organisasi melalui produktivitas mereka.  
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2. Kemampuan untuk Membayar  

Pemberian kompensasi akan tergantung kepada kemampuan organisasi itu 

untuk membayar. Organisasi apapun tidak akan membayar karyawannya 

sebagai kompensasi melebihi kemampuannya.  

3. Kesediaan untuk membayar  

Kesediaan untuk membayar akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan 

pemberian kompensasi kepada karyawannya, banyak organisasi yang 

mampu memberikan kompensasi yang tinggi, tetapi belum tentu mereka 

memberikan kompensasi yang memadai bagi karyawannya.  

4. Suplai dan Permintaan Tenaga Kerja  

Jumlah tenaga kerja di pasaran kerja akan mempengaruhi sistem pemberian 

kompensasi. Bagi karyawan yang kemampuannya sangat banyak terdapat 

di pasaran kerja, mereka akan diberikan kompensasi lebih rendah daripada 

karyawan yang memiliki kemampuan melebihi tenaga kerja di pasaran 

kerja. 

5. Organisasi Karyawan  

Adanya organisasi-organisasi karyawan akan mempengaruhi kebijakan 

pemberian kompensasi. Organisasi karyawan ini biasanya 

memperjuangkan para anggotanya untuk memperoleh kompensasi yang 

seimbang. Apabila ada perusahaan yang memberikan kompensasi yang 

tidak seimbang, maka organisasi karyawan ini akan melakukan perlawanan 

dengan cara menuntut perusahaan tersebut.  

6. Berbagai Peraturan Perundang-undangan  

Semakin baiknya sistem pemerintahan, maka semakin baik juga system 

perundang-undangan, termasuk di bidang perburuan (karyawan). Berbagai 

peraturan dan undang-undang yang jelas akan mempengaruhi system 

pemberian kompensasi karyawan oleh setiap perusahaan, baik pemerintah 

maupun swasta 
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2.3.5  Tujuan Pemberian Kompensasi  

 Menurut Samsudin (2006:188) dalam Kadarisman (2012:78) tujuan 

pemberian kompensasi adalah:  

1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi Karyawan menerima kompensasi berupa 

upah, gaji atau bentuk lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari atau dengan kata lain, kebutuhan ekonominya. Dengan adanya 

kepastian menerima upah atau gaji tersebut secara periodik, berarti adanya 

jaminan “economi security” bagi dirinya dan keluarga yang menjadi 

tanggung jawabnya.  

2. Meningkatkan produktivitas kerja Pemberian kompensasi yang makin baik 

akan mendorong karyawan bekerja secara produktif.  

3. Memajukan organisasi atau perusahaan Semakin berani suatu organisasi 

memberikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukkan betapa makin 

suksesnya organisasi, sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya 

mungkin apabila pendapatan organisasi atau perusahaan yang digunakan 

untuk itu makin besar.  

4. Menciptakan keseimbangan dan keahlian Ini berarti bahwa pemberian 

kompensasi berhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

karyawan pada jabatan sehingga tercipta keseimbangan antara input 

(syarat-syarat) dan output. 

 

 Menurut Hasibuan (2017:121), tujuan pemberian kompensasi antara lain 

adalah: 

1. Ikatan kerja sama  

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara 

majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugasnya dengan 

baik, sedangkan pengusaha/majikan harus membayar kompensasi  
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2. Kepuasan kerja  

Karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan pemberian 

kompensasi  

3. Pengadaan efektif  

Jika program kompensassi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan lebih mudah  

4. Motivasi  

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah 

memotivasi bahawannya  

5. Stabilitas karyawan. 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensinya yang kompetitif maka stabilitasnya karyawan lebih terjamin 

karena turnover yang relatife kecil  

6. Disiplin  

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik  

7. Pengaruh serikat buruh  

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh Serikat Buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan konsenterasi pada pekerjaannya  

8. Pengaruh buruh  

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum), maka intervensi pemerintah dapat 

dihindari 
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 Menurut Hasibuan (2017:122), asas kompensasi harus berdasarkan asas adil 

dan asas layak serta mempertahankan undang-undang perburuhan yang berlaku.  

1. Asas adil 

Besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, 

tanggung jawab dan jabatan 

 

2. Asas layak dan wajar 

Suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya. Meskipun tolak 

ukur layak sangat relatif, perusahaan dapat mengacu pada batas kewajaran 

yang sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah dan aturan 

lain secara konsisten 

 

2.3.6 Dimensi dan Indikator Kompensasi 

 Bentuk-Bentuk Kompensasi Menurut Nawawi (2011:316) Kompensasi dalam 

hal ini dapat dikategorikan kedalam dua golongan besar yaitu: 

1. Kompensasi Langsung (Direct Compensation) 

Kompensasi langsung merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan 

yang mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan, yang biasanya 

diterima oleh karyawan dalam bentuk gaji, upah, intensif, bonus. 

a. Gaji 

 Sejumlah uang yang diterima secara langsung setiap bulan/minggu untuk 

karyawan tetap sebagai imbalan atas pekerjaannya sedangkan bila terjadi 

naik/turunnya prestasi kerja, tidak mempengaruhi besar kecilnya gaji 

tetap. Besar kecilnya nilai gaji terjadi apabila terjadi kenaikan atau 

penurunan nilai gaji yang ditetapkan oleh perusahaan. 

b. Insentif 

 Sejumlah uang yang diterima secara langsung setiap bulan/minggu untuk 

karyawan tetap atau part-time sebagai imbalan kasus perkasus yang 

dikerjakan berdasarkan keterampilan kinerjanya. Atau tambahan balas jasa 
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yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas prestasi 

standar. 

c. Bonus 

 Sejumlah uang yang diterima secara langsung sebagai imbalan atas 

prestasi kerja yang tinggi untuk jangka waktu tertentu, dan jika prestasinya 

sedang menurun, maka bonusnya tidak akan diberikan. 

2. Kompensasi tidak langsung (Indirect Compensation) 

Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi yang diterima oleh 

karyawan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan, 

tetapi lebih menekankan kepada pembentukan kondisi kerja yang baik untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. 

a. Pembayaran untuk waktu tidak bekerja (payment for time not worker), dalam 

bentuk : 

 Istirahat on-the-job 

 Hari-hari sakit 

    Liburan dan cuti 

 Alasan-alasan lain kehamilan, kecelakaan, wamil, dll 

b. Pembayaran terhadap bahaya (Hazard Protection), bentuk perlindungan 

terhadap bahaya pertama yang umum ini bisa berbentuk : 

 Asuransi Jiwa 

 Asuransi Kesehatan 

 Asuransi Kecelakaan 

c. Program Pelayanan Karyawan (Employee service) 

 Program rekreasi 

 Cafetaria 

 Perumahan 

 Beasiswa pendidikan 

 Fasilitas pembelian 
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 Konseling finansial dan legal 

 Aneka ragam pelayanan lain, seperti pemberian pakaian seragam, 

transportasi. 

d. Pembayaran yang dituntut oleh hukum (Legally required payment) 

masyarakat, melalui pemerintahannya telah memutuskan bahwa sejumlah 

tertentu dari pengeluaran perusahaan akan ditujukan melindungi karyawan 

terhadap bahaya-bahaya hidup yang utama. 

 

2.4 Disiplin Kerja 

2.4.1 Pengertian Kedisiplinan 

 Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri 

karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Dengan demikian bila 

peraturan atau ketetapan yang ada dalam perusahaan diabaikan, atau sering dilanggar, 

maka karyawan mempunyai disiplin yang buruk. Sebaliknya bila karyawan tunduk 

pada ketetapan perusahaan, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. 

 Menurut Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2016:86), menyatakan bahwa 

Disiplin adalah “sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan 

menaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya.”  

 Sedangkan menurut Malayu hasibuan (2012:193), Kedisiplinan adalah 

“kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku.”  

 Selain itu Menurut Edy Sutrisno (2016:89) disiplin adalah “prilaku seseorang 

yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis 

maupun tidak tertulis.”  

 Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat memahami bahwa disiplin 

adalah sikap atau kesediaan seseorang untuk taat dan patuh terhadap aturan yang 

berlaku dalam suatu organisasi. 
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2.4.2 Bentuk-bentuk Disiplin Kerja 

 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011:129) mengemukakan bahwa 

bentuk disiplin kerja yaitu : 

1. Disiplin preventif 

suatu upaya untuk menggerakan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi 

pedoman kerja, aturan aturan yang telah digariskan oleh perusahaan.  

2. Disiplin korektif 

suatu upaya untuk menggerakan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan 

untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada 

perusahaan.   

3. Disiplin progresif 

kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang berulang. 

 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

 Menurut Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2016:89) mengemukakan faktor-

faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah : 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi.  

Para  karyawan   akan  mematuhi  segala  peraturan  yang  berlaku,  bila ia  

merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang 

telah dikontribusikan bagi perusahaan. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan.  

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungan 

perusahaan, semua karyawan akan selalu memperhatikan bangaimana pimpinan 

dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana ia dapat menggendalikan 

dirinya dari ucapkan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin 

yang telah ditetapkan. 
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3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan.  

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila tidak ada 

aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama.  

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan.  

Dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran disiplin, sesuai dengan sangsi 

yang ada, maka semua karyawan akan merasa terlindungi, dan dalam hatinya 

berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa.  

5. Ada tidaknya pengawasan pemimpin.  

6. Dalam   setiap    kegiatan   yang   dilakukan  oleh  perusahaan   perlu   ada  

pengawasan, yang akan mengarahkan karyawan agar dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.  

7. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan.  

Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara satu 

dengan yang lain. Seorang karyawan tidak hanya puas dengan penerimaan 

kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga mereka masih 

membutuhkan perhatian yang besar dari pimpinannya sendiri.  

8. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin.  Kebiasaan-

kebiasaan positif itu antara lain:  

a. Saling menghormati, bila bertemu dilingkungan pekerjaan.  

b. Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para 

karyawan akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut.  

c. Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan, apalagi 

pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka.  

d. Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepeda rekan sekerja, dengan 

menginformasikan, ke mana dan untuk urusan apa, walaupun kepada bawahan 

sekalipun.  
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2.4.4 Pelaksanaan Disiplin Kerja  

  Organisasi atau perusahaan yang baik harus berupaya menciptakan peraturan 

atau tata tertib yang akan menjadi rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh seluruh 

karyawan dalam organisasi.  

 Menurut Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2016:94) peraturan-peraturan 

yang akan berkaitan dengan disiplin antara lain :  

1. Peraturan jam masuk, pulang, dan jam istrahat.  

2. Peraturan dasar tentang berpakaian, dan bertingkah laku dalam pekerjaan 

3. Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja 

lain.  

4. Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para 

pegawai selama dalam organisasi dan sebagainya.  

  

Disiplin perlu untuk mengatur tindakan kelompok, dimana setiap anggotanya 

harus mengendalikan dorongan hatinya dan bekerja sama demi kebaikan bersama. 

Dengan kata lain, mereka harus secara sadar tunduk pada aturan perilaku yang 

diadakan oleh kepemimpinan organisasi, yang ditujukan pada tujuan yang hendak 

dicapai. Dalam pelaksanaan disiplin kerja, peraturan dan ketetapan perusahaan 

hendaknya masuk akal dan bersifat adil bagi seluruh karyawan. Selain itu, hendaknya 

peraturan tersebut juga dikomunikasikan sehingga para pegawai tahu apa yang 

menjadi larangan dan apa yang tidak (Ranupandoyo dan Masnan) dalam Edy Sutrisno 

(2016:94). 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

2.4.5 Dimensi dan Indikator Disiplin Kerja  

 Pada dasarnya ada banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan suatu organisasi. Singodimejo dalam Edy Sutrisno (2016:94) dispilin kerja 

dibagi dalam empat dimensi di antaranya adalah :  

1. Taat terhadap aturan waktu 

Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang dan jam istirahat yang tepat waktu 

sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan.  

2. Taat terhadap peraturan perusahaan 

Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah laku dalam pekerjaan. 

3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 

Ditunjukan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan 

jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja lain.  

 

2.5 Kinerja 

2.5.1 Pengertian Kinerja 

 Menurut M. Abdullah (2014: 4), kinerja adalah prestasi kerja yang 

merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi 

yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan (SDM) yang bekerja di instasi baik 

pemerintah maupun perusahaan (bisnis) untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Mathis dan Jackson (2009:135) mendefiniskan: “Kinerja adalah 

apa yang dilakukan karyawan, sehingga ada yang mempengaruhi kombinasi 

karyawan organisasi antara lain : kuantitas output, kualitas output, jangka waktu 

output, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif.” 

Menurut Bernardin dan Russel (2013 : 241) mendefinikan :“Kinerja sebagai 

catatan tentang hasil–hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau 

kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.” 
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Menurut Aguinis (2014:88) mendefinisikan : 

“Performance is about behavior or what employees do, not about what employees 

produce or the outcomes of their work” (Kinerja adalah tentang perilaku atau apa 

yang karyawan lakukan, bukan apa yang karyawan produksi atau hasil kerja mereka) 

Menurut Helfert yang dialihbahasakan oleh Veithzal Rivai (2011:604) 

kinerja adalah :  

“Suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, 

merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan 

dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki”. 

Menurut Veitzhal Rivai (2011:604), menyatakan bahwa :  

“Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau 

seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi padasuatu periode dengan 

referensi pada sejumlah standar seperti biayabiaya masa lalu atau yang 

diproyeksikan, dengan dasar efesiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas 

manajemen dan semacamnya.” 

Berdasarkan pendapat tersebut kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau sekelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 

dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara illegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. Disamping itu, kinerja diartikan sebagai hasil kerja seseorang 

pegawai, sebuah proses menajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana 

hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukan buktinya secara konkrit dan dapat diukur 

dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut 

yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Bernardin dan Russel (2013 : 

241). 
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2.5.2 Sasaran Kinerja 

Menurut Wibowo (2014:56) sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan 

secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan, dan oleh siapa 

sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi 

yang dapat diamati, dan dapat diukur. Sasaran merupakan harapan. Sebagai sasaran, 

suatu kinerja mencakup unsur – unsur diantaranya : 

1. The performes, yaitu orang yang menjalankan kinerja. 

2. The action atau performance, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan 

oleh performer. 

3. A time element, menunjukanwaktu kapan kinerja dilakukan. 

4. An evaluation method, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan dapat 

dicapai. 

5. The place, menunjukan tempat dimana pekerjaan dilakukan. 

Sasaran kerja yang efektif menurut Wibowo (2014:57) sebagai berikut: 

1. Spesific, artinya dinyatakan dengan jelas, singkat, dan mudah dimengerti. 

2. Measurable, artinya dapat diukur dan dikuantifikasi. 

3. Attainable, artinya bersifat menantang, tetapi masih dapat terjangkau. 

4. Result oriented, artinya memfokus pada hasil untuk dicapai. 

5. Time-bound, artinya ada batas waktu dan dapat dilacak, dapat dimonitor 

progresnya terhadap sasaran untuk dikoreksi. 

 

2.5.3 Dimensi atau Indikator Kinerja 

Menurut Bernardin dan Rusell (2013:247), ada enam kriteria primer yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu:  

1. Quality, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan 

mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 

2. Quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan diwujudkan melalui nilai mata 

uang, jumlah unit, atau jumlah dari siklus aktifitas yang telah diselesaikan. 
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3. Timeliness, merupakan tingkatan di mana aktifitas telah diselesaikan dengan 

waktu yang lebih cepat dari yang ditentukan dan memaksimalkan waktu yang 

ada untuk aktifitas lain. 

4. Cost-effectivenes, merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya 

organisasi (manusia, keuangan, teknologi, dan material) dimaksimalkan untuk 

mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan 

sumber daya. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini akan disampaikan beberapa penelitian terdahulu yang 

dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Sumber Persamaan Perbedaan 

1 Latipatul Pengaruh 

kompensasi 

terhadap 

motivasi 

kerja 

karyawan 

Taman 

Rekreasi 

Alam 

Mayang 

Kota 

Pekanbaru, 

2013 

Kompensasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

motivasi 

kerja 

karyawan 

Taman 

Rekreasi 

Alam 

Mayang 

Kota 

Pekanbaru.  

Jurnal Unri Pada 

variabel 

bebas: 

kompensasi  

Peneliti 

menambahkan 

variabel 

disiplin kerja 

dan kinerja 

pegawai. 

Analisis data 

dengan 

regresi 

berganda 

2 Ananta 

Dwikristianto 

Satedjo dan 

Sesilya 

Kempa 

 

Pengaruh 

kompensasi 

dan disiplin 

kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

PT. Modern 

widya 

Tehnical 

Cabang 

kompensasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Disiplin 

kerja tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

AGORA Vol. 

5, No. 3, (2017) 

Variabel 

penelitian, 

analisa data 

sama 

Objek 

penelitiannya 

berbeda 
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Jayapura kinerja 

karyawan. 

Sementara 

itu variabel 

kompensasi 

dan disiplin 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

PT. Modern 

Widya 

Tehnical 

Cabang 

Jayapura. 

3 Catherine 

Purnama dan 

Sesilya 

Kempa 

Pengaruh 

kompensasi 

dan disiplin 

kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

CV. Cahaya 

Citrasurya 

Indoprima, 

2016 

Hasil 

menunjukkan 

bahwa 

kompensasi 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

karyawan, 

disiplin kerja 

berpengaruh 

AGORA Vol. 

4, No. 2, (2016) 

Variabel 

penelitian, 

analisa data 

sama 

Objek 

penelitiannya 

berbeda 
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positif 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

dan 

kompensasi 

dan disiplin 

kerja 

bersama 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

4 Mardi 

Astutik 

Pengaruh 

Kompensasi 

Dan 

Disiplin 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan, 

2016 

Kompensasi 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Setiap 

peningkatan 

kompensasi 

akan diikuti 

dengan 

peningkatan 

kinerja 

karyawan. 

AKADEMIKA; 

Vol. 14. No.2 

Agustus 2016 

Variabel 

penelitian, 

analisa data 

sama 

Objek 

penelitiannya 

berbeda 
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Kinerja 

karyawan 

dapat 

meningkat 

apabila 

kompensasi 

ditingkatkan. 

Disiplin 

kerja juga 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Peningkatan 

disiplin kerja 

akan diikuti 

dengan 

peningkatan 

kinerja 

karyawan. 

Kinerja 

karyawan 

dapat 

meningkat 

apabila 

disiplin kerja 

ditingkatkan. 



39 

 

 

Variabel 

Kompensasi 

dan disiplin 

kerja secara 

bersama-

sama 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

5 Firziyanah 

Mustika 

Utami 

Pengaruh 

Kompensasi 

Dan 

Disiplin 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pada PT. 

Gapuran 

Omega 

Alpha 

Land, 

Depok, 

2014 

Kompensasi 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja, 

disiplin kerja 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Sedangkan 

kompensasi 

dan disiplin 

kerja 

berpengaruh 

terahdap 

kinerja 

karyawan 

FEB UIN 

Syarif 

Hidayatullah 

Variabel 

penelitian, 

analisa data 

sama 

Objek 

penelitiannya 

berbeda 
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secara 

simultan 

 

6 Yoti Gama 

 

Pengaruh 

kompensasi 

dan disiplin 

kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

dengan 

motivasi 

sebagai 

intervening 

variable 

pada  

Perum 

Perhutani 

Unit 1 Jawa 

Tengah 

kompensasi, 

disiplin kerja 

dan motivasi 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

secara parsial 

Jurnal Ilmu 

Adminisrasi, 

vol 2 no 2 

Tahun 2013 

Variabel 

penelitian 

kompensasi, 

disiplin dan 

kinerja 

Peneliti tidak 

menggunakan 

variabel 

motivasi, 

analisa data 

regresi 

berganda dan 

objeke 

penelitian 

berbeda 

 

2.6.1 Keterkaitan Kompensasi dengan Kinerja Pegawai 

 Secara historis, karyawan yang mendapatkan kompensasi yang hingga 

mendapatkan kepausan kerja, sehingga akan meningkatkan kinerjanya dengan lebih 

baik. Yang perlu diperhatikan dari manajemen sumber daya manusia ialah bagaimana 

mengkomunikasikan strategi perusahaan yang baik sehingga kesejahteraan karyawan 

dapat ditingkatkan melalui sistem penggajian yang ada. Kompensasi yang kurang 

akan menimbulkan ketidakpuasan kerja yang berdampak pada turunnya daya tarik 
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pekerjaan, terjadi perputaran karyawan dan meningkatkan absensi. Ketidakpuasan ini 

akhirnya menimbulkan stres pada karyawan dan menurunkan kinerja (Bedelan & 

Zammuto dalam Yoti Gama (2013).  

Karyawan akan kehilangan persepsi terhadap perusahaan. Ini biasanya ditandai 

dengan keluhan berkepanjangan soal minimnya gaji yang diterima, yang lama 

kelamaan akan menimbulkan mogok kerja. Hubungan antara kompensasi dan kinerja 

juga dijelaskan dalam teori pengharapan yang mengatakan bahwa seseorang akan 

mengeluarkan upaya-upaya tingkat tinggi untuk kinerjanya, apabila dengan tingkat 

kinerjanya yang tinggi diperoleh ganjaran (kompensasi) sesuai pengharapan 

(Robbins dalam Yoti Gama, 213).  

Kompensasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan kinerja 

karyawan. Bila pengupahan dan penggajian tidak diadministrasikan secara tepat, 

perusahaan bisa kehilangan para karyawannya yang baik, bahkan bila karyawan tidak 

keluar, mereka mungkin menjadi tidak puas terhadap perusahaan dan menurunkan 

kinerja dan produktivitas mereka (T. Hani Handoko dalam Yoti Gama, 2013). 

 Menurut hasil penelitian Mardi Astutik (2016) menunjukkan bahwa 

kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya setiap 

peningkatan kompensasi akan diikuti dengan peningkatan kinerja karyawan. Menurut 

(Mangkunegara  dalam Mardi Astutik, 2016) menyebutkan kompensasi sebagai 

sistem reward imbalan, merupakan keseluruhan paket keuntungan sehingga 

organisasi bisa membuat suatu yang bermanfaat bagi anggotanya.  

Diperkuat oleh penelitian dari Ananta Dwikristianto Satedjo dan Sesilya Kempa 

menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Apabila kompensasi yang diberikan tepat maka kinerja karyawan akan semakin baik 

sebaliknya jika kompensasi yang diberikan tidak tepat maka kinerjanya akan semakin 

buruk. Karena dengan kompensasi yang tinggi, maka kinerja karyawan akan 

meningkat 
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2.6.2 Keterkaitan Disiplin Kerja dengan kinerja Pegawai 

 Kinerja memiliki kaitan yang sangat erat dengan disiplin kerja karyawan. 

Alasan dari hal ini karena kedisiplinan meruapkan fungsi operatif keenam dari 

Manajemen Sumber Daya Manusia (Malayu S.P. Hasibuan, 2012). Semakin baik 

disiplin karyawan, maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapainya. 

Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil 

yang optimal.  

 Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh 

karena itu, setiap manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin 

yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya jika para 

bawahannya tersebut mempunyai disiplin yang baik.  

 Kinerja karyawan dapat dikelompokkan ke dalam: tingkatan kinerja tinggi, 

menengah atau rendah. Dapat juga dikelompokkan melampaui target, sesuai target 

atau di bawah target. Berangkat dari hal-hal tersebut, kinerja dimaknai sebagai 

keseluruhan „unjuk kerja‟ dari seorang karyawan. Di sini dapat diindikasikan bahwa 

semakin disiplin seorang karyawan, maka semakin tinggi pula tingkat kinerjanya.  

Disiplin kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

menurut Mangkuprawira (2007) bahwa disiplin kerja sangat mempengaruhi kinerja 

karyawan, hal ini disebabkan karena disiplin merupakan bentuk-bentuk latihan bagi 

karyawan dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan. Semakin disiplin karyawan 

semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dan kinerja perusahaan. Disiplin kerja 

pada karyawan sangat dibutuhkan, karena apa yang menjadi tujuan organisasi akan 

sukar dicapai bila tidak ada disiplin kerja. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif 

kompensasi Kinerja Pegawai 
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manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin 

pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin pegawai 

yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal (Sedarmayanti dalam 

Ananta, 2017).  

 Hubungan disiplin dan kinerja merupakan suatu hal yang sinergi. Sebagai 

buktinya semakin tinggi disiplin seseorang dalam bekerja, maka hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Seorang karyawan yang memiliki dedikasi 

yang baik cenderung akan melakukan tugs yang dibebankan dengan tepat waktu dan 

hasil yang optimal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Catherine Purnama dan Sesilya Kempa (2016), Mardi 

Astutik (2016), Firziyanah Mustika Utami (2014) dan Yoti Gama (2013)”, 

menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Artinya setiap peningkatan disiplin kerja akan diikuti dengan peningkatan kinerja 

karyawan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin Kerja  Kinerja Pegawai 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran 

 

2.8 Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan 

beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H2: Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi. 

H3: Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi. 

H4:  Kompensasi dan Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Kompensasi (X1) 

1. Kompensasi langsung 

2. Kompensasi tidak langsung 

Disiplin kerja (X2) 

1. Taat terhadap aturan waktu 

2. Taat terhadap peraturan 

perusahaan 

3. Taat terhadap aturan 

perilaku dalam pekerjaan 

4. Taat terhadap peraturan 

lainnya 

 

Kinerja (Y) 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu 

4. Efektivitas biaya 

 


